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Abstract 
This study aims to investigate the applicability of well-recognized supply chain strategies 

based on product characteristics. Choosing the right supply chain strategy can be the 

difference between winner and loser in today’s competitive climate and science offers 

several recommendations as to which aspects that should be considered. Fisher (1997) 

and Christopher and Towill (2002) suggest that supply chain strategies should be based 

on what kind of product the company is handling and that, in order to know which 

strategy is the most appropriate, the products must be categorized. Some criteria 

developed for the categorization are lead time, forecast in demand and profit margin. 

Critics, however, suggest that an application of these theories might be problematic and 

based on that a case study has been performed in order to test the applicability of the 

theories within a steel industry setting. Similar case studies within steel industry have not 

been performed before and the results of this one show that an application is indeed 

problematic. Among other findings, the study reveals that Fisher’s (1997) model for 

product categorization is unbalanced and does not provide an answer for how to go about 

a product that does not fit into neither of his two categories. Christopher and Towill’s 

(2002) theory generate some contradictive results on which strategy to recommend for 

the steel company, but offers the possibility of combining strategies for such situations. 

Conclusively the study shows that basing a supply chain strategy solely on product 

characteristics is insufficient and that several other aspects need to be considered, e.g. 

supply uncertainties and limitations regarding transport possibilities. Therefore 

companies should choose supply chain strategy based on an evaluation of their operations.  

 

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka applicerbarheten av vedertagna produktanpassade 

supply chain-strategier. Att välja rätt supply chain-strategi kan vara avgörande för ett 

företags konkurrensförmåga och forskningen erbjuder en rad olika rekommendationer 

vad gäller vilka aspekter som bör tas i beaktning. Fisher (1997) samt Christopher och 

Towill (2002) menar att strategin bör baseras på vilken typ av produkt som hanteras och 

att man för detta ändamål behöver kategorisera sina produkter. Några av de kriterier som 

bör tas i beaktning vid kategorisering är ledtid, osäkerhet i efterfrågan samt vinstmarginal 

och beroende på resultatet av kategoriseringen rekommenderas olika supply chain-

strategier. Kritiker menar dock att det finns anledning att tro att viss problematik kan 

uppstå vid tillämpning av dessa teorier. Baserat på detta har därför en kvalitativ fallstudie 

genomförts där teorierna studerats och applicerats på ett företag verksamt inom 

stålindustrin. Liknande fallstudie inom stålindustrin har inte gjorts tidigare och resultatet 

visar att teorierna har brister. Bland annat upplevs Fishers (1997) modell för 

produktkategorisering som onyanserad och ger inga svar på tal kring vilken supply chain-

strategi som bör tillämpas om produkten inte faller in i någon av de två kategorier som 

finns tillgängliga. Christopher och Towills (2002) teori genererar något motsägelsefulla 

resultat kring vilken strategi som bör väljas för stålföretaget men de öppnar upp för 

möjligheten att kombinera flera strategier för denna typ av situation. Slutsats och 

implikation från studien är att beslut kring val av supply chain-strategi, baserade på 

produkttyp, är otillräckliga och att flera andra aspekter kan vara av vikt, exempelvis 

osäkerhet i materialförsörjning och begränsningar gällande transportmöjligheter. Företag 

bör utgå från en kartläggning av sin verksamhet och därefter avgöra vilka aspekter som är 

avgörande för val av supply chain-strategi. 
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Inledning 
 

Detta avsnitt behandlar bakgrundsinformation om problemställningen som denna 

forskning bygger på. Inledningen övergår sedan till syftet med studien och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Logistikfrågor generellt och supply chain management i synnerhet har kommit att bli ett 

viktigt strategiskt område för företag där en väl anpassad supply chain-strategi kan 

generera ökad omsättning, minskade kostnader och ökad effektivitet i verksamheten 

(Abrahamsson et al. 2003; Christopher 2000; Fisher 1997). Vilka aspekter som påverkar 

en supply chain och som bör beaktas vid val av supply chain-strategi kan dock vara 

problematiskt att reda ut för en supply chain manager. Fisher (1997) samt Christopher 

och Towill (2002) hävdar att produktegenskaper utgör beslutsgrunden för vilken supply 

chain-strategi ett företag bör tillämpa. Fisher (1997) kategoriserar produkter som 

funktionella eller innovativa och menar att produkttypen avgör vilken supply chain-

strategi som bör implementeras; antingen en efficient- eller responsive supply chain. Även 

Christopher och Towill (2002) har ett liknande angreppssätt men väljer att benämna 

produktkategorierna som standard eller special och de olika alternativen av supply chains 

som lean eller agile. Christopher och Towill (2002) menar även att det i vissa fall är 

fördelaktigt att kombinera supply chain-strategierna lean och agile till en adaptive supply 

chain. Naylor et al. (1999) undersöker kombinerade supply chain-strategier i större 

utsträckning och introducerar decoupling points som agerar brytpunkter i kedjan. Kritiker 

är dock kluvna till huruvida det är fördelaktigt att kombinera de olika strategierna i en 

supply chain och om det är tillräckligt att basera en supply chain-strategi endast på 

produkttyp (Lee 2002; Porter 1985). Vidare kan företag som försöker kategorisera sin 

verksamhet enligt Fishers (1997) samt Christopher och Towills (2002) modeller uppleva 

det som problematiskt, något som kan grunda sig i att teorierna tenderar att förenkla 

verkligheten för mycket (Lee 2002; Selldin och Olhager 2007).  

 

Med anledning av detta är det av intresse att testa Fishers (1997) och Christopher och 

Towills (2002) teoriers applicerbarhet. Det finns forskning som har utvärderat Fishers 

(1997) teorier tidigare, dock med andra utgångspunkter. Bland annat genomförde von 

Haartman (2012) en fallstudie på ett företag i telecom-branschen och Lo och Power 

(2010) undersökte ett brett spann av tillverkande industrier, utan hänsyn till specifik 

bransch. Fishers (1997) och Christopher och Towills (2002) slutsatser är baserade på 

branscher inom detaljhandel (kläder, matvaror och kontorsmaterial) som generellt sett 

har osäker efterfrågan och korta produktlivscykler. Av den anledningen valdes, för denna 

studie, att testa applicerbarheten på en verksamhet inom stålindustrin eftersom den i 

regel präglas av jämn efterfrågan och långa produktlivscykler. Företaget i fråga är Sandvik 

Materials Technology (hädanefter benämnt SMT) och affärsenheten Distribution Services 

(hädanefter benämnt DS).  
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1.2 Syfte med studien 
För att forskning ska accepteras som generell krävs att den är applicerbar på flera olika 

scenarion (Myers 2000). Fisher (1997) samt Christopher och Towill (2002) hävdar att 

produktegenskaper är avgörande för en optimal supply chain-strategi och syftet med 

denna studie är att testa applicerbarheten av dessa vedertagna teorier på stålindustrin och 

dess specifika förutsättningar. Studien har en empirisk prägel där slutsatsen av analysen 

påvisar eventuella brister i de teorier som undersökts. Följande frågeställningar är 

aktuella för studien: 

 

 Går det att kategorisera stålindustrins produkter enligt Fishers (1997) samt 

Christopher och Towills (2002) teorier? 

 Är teoretiskt föreslagna supply chain-strategier överensstämmande med de 

strategier som tillämpas inom stålindustrin? 

 Är produktegenskaper enskilt en lämplig avgörande faktor för valet av supply 

chain-strategi? 

 

1.3 Avgränsningar i studien 
Supply chain management kan sägas bestå av tre områden; inköp, produktion och 

distribution (Tseng et al. 2005). I denna studie används begreppet supply chain som 

inkluderar produktions-, lagerhållnings- och distributionsfrågor, men inte inköp av 

råmaterial. Produktion avser produktionsledtider och materialförsörjning internt. 

Lagerhållningsfrågor behandlar lagerhållningsstrategier och strukturen av 

lagerhållningspunkter. Distribution avser transportlösningar och transportledtider. 

 

Fallstudien har avgränsats till att behandla en intern supply chain inom SMT:s 

produktområde PA Tube (rör) och DS verksamhet. Med intern supply chain menas att de 

delar som hanteras av externa aktörer i den supply chain som undersökts har utelämnats, 

se figur 1. Vidare har endast den europiska verksamheten undersökts eftersom att den är 

mest utvecklad och strategiskt genomtänkt från organisationens egen sida. Avgränsningen 

till DS innebär en indirekt avgränsning till standardprodukter inom stålindustrin, 

eftersom att det är det produktområdet som DS täcker. Dessa produkter är katalog- och 

lagerförda och motsvarande produktsortiment finns hos producerande konkurrenter. 

 

Avgränsningarna möjliggjorde för ett större djup i studien eftersom studien 

koncentrerades till begränsade områden.  

 

 
Figur 1 – Översikt av undersökt supply chain med markerad avgränsning runt SMT:s interna supply 

chain 
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2 Metod 
 
Nedan redogörs för hur studien gick till vad gäller metoder för datainsamling och 

dataanalys. Avsnittet avslutas med en skildring av metoderna utifrån metodkritiska 

aspekter. 

2.1 Fallstudie 
En fallstudie är en metod för forskare som undersöker en del, eller flera specifika delar, av 

ett större sammanhang (Biggam 2011; Eisenhardt 1989), i detta fall ett företag inom 

stålindustrin. Fallstudier syftar till att bidra till ökad förståelse kring det utvalda fallet och 

data som samlas in kan vara av både kvalitativ och kvantitativ natur, i denna studie 

används kvalitativa metoder. Vanligt är att forskare använder sig av intervjuer, 

observationer och frågeformulär (Biggam 2011). För denna studie sattes en styrgrupp 

samman på fallföretaget och information har samlats in i huvudsak genom intervjuer med 

medlemmar i styrgruppen och under samtal i regelbundna styrgruppsmöten. 

Anledningen till att studien inriktats mot stålindustrin är för att den karaktäriseras av 

speciella förutsättningar som skiljer sig mycket från de branscher som Fisher (1997) samt 

Christopher och Towill (2002) baserat sin forskning på. Att DS i synnerhet valdes ut till 

fallföretag var för att en av författarna till studien hade kontakt med personal inom DS 

sedan tidigare, vilket ledde till att en förfrågan gjordes om att få utföra en fallstudie hos 

dem. DS var villiga att ställa upp med tid och resurser, vilket var en förutsättning för att 

studien skulle vara genomförbar.  

Efter det att fallstudien genomförts analyserades resultatet från denna i syfte att 

undersöka applicerbarheten av Fishers (1997) samt Christopher och Towills (2002) 

produktanpassade supply chain-strategier på stålindustrin. 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ data samt deduktiv och induktiv 

argumentation 
Kvalitativa forskningsmetoder används ofta i samband med induktiva forskningsansatser 

och innebär att information samlas in för att skapa djupare förståelse för något (Murray 

och Hughes 2008). Forskningsfrågor i kvalitativa studier kan vara varför människor beter 

sig på ett visst sätt eller hur en viss faktor påverkar en urvalsgrupp. Den kvalitativa 

metoden bidrar alltså till ökad förståelse om ett sammanhang och en individs uppfattning 

om sammanhanget. Skulle istället kvantitativa metoder användas består data oftast av 

siffror eller är på annat sätt mätbar data (Murray och Hughes 2008). Den ena metoden 

utesluter dock inte den andra. För denna studie användes kvalitativa metoder i syfte 

erhålla det empiriska material som är nödvändigt för att kunna kartlägga en supply chain 

inom stålindustrin. Kvalitativa metoder kan ibland ses som mindre vetenskapliga än 

kvantitativa på grund av sin subjektiva natur (Murray och Hughes 2008). Dock är 

kvalitativa metoder passande då frågor som varför (istället för hur många) kan besvaras, 

vilket ger möjlighet att generera en omfattande bild av situationen (Biggam 2011). 

Med deduktiv argumentation utgår forskaren från hypoteser som han/hon sedan försöker 

bevisa genom observationer och mätningar. Mer utförligt kan sägas att forskaren 

formulerar hypoteser som han/hon sedan testar empiriskt (Murray och Hughes 2008). 

Om hypoteserna är fel blir även slutsatsen fel, men även om hypoteserna är korrekta kan 
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man inte vara säker på att slutsatsen är rätt eftersom det finns andra faktorer som kan 

påverka (Murray och Hughes 2008). Induktivt resonemang utgår istället från 

observationer för att forma en teoretisk slutsats (Murray och Hughes 2008). En tredje 

argumentationsform, abduktivt resonemang, är en kombination av induktion och 

deduktion och innebär att man utifrån teorier genomför empiriska studier och formulerar 

slutsatser baserat på de fynd man gör (Patel och Davidsson 2003). Argumentationen i 

denna forskning utgår från observationer om att teorierna i fråga möjligtvis brister i 

applicerbarhet och att en tillämpning av teorierna på en bransch utvald efter vissa 

kriterier, i detta fall stålindustrin, skulle visa på dessa brister. Från observationerna har 

forskningsfrågor utvecklats och testats med hjälp av empiriska studier. Med bakgrund av 

detta kan sägas att denna forskning utgår från ett abduktivt resonemang. 

2.1.2 Primär och sekundär data 
Underlaget för forskningen har baserats på både primär och sekundär data, något som 

Biggam (2011) menar ökar tillförlitligheten av en studie. Primär data kommer från 

intervjuer och deltagande i styrgruppsmöten utförda vid SMT. Sekundär data består av 

produktinformation som samlats in från SMT:s hemsida men även internt material som 

Powerpoints och organisationsscheman som tillhandahållits av personer inom 

styrgruppen. I studien har triangulering tillämpats genom att jämföra primära datafynd 

med varandra, i detta fall svar från intervjuer, men även genom att jämföra primär och 

sekundär data, exempelvis information från Powerpoints och intervjusvar. Triangulering 

är en metod som bidrar till ökad validitet genom att kombinera två eller fler 

forskningsstrategier, exempelvis kvalitativ och kvantitativ forskning, eller genom att 

jämföra svar från olika respondenter för att undersöka om det finns väsentliga skillnader 

(Jick 1979). Om man, genom att använda sig av minst två olika strategier, uppnår liknande 

resultat kan större trovärdighet sättas till fynden (Jick 1979). 

2.1.3 Styrgruppsmöten och intervjuer 
I syfte att undersöka strategin för en supply chain inom stålindustrin användes DS inom 

SMT som fallföretag. DS tillhandahöll en styrgrupp som fanns tillgänglig under hela 

processen. Styrgruppen bestod till en början av fyra personer men en av personerna bytte 

tjänst under tiden för fallstudien. Övriga tre fanns tillgängliga under hela projektet. 

Samtliga fyra i styrgruppen hade mer eller mindre strategiska positioner inom SMT varav 

tre inom DS och en inom SMT Logistics. Befattningarna de hade var Business unit manager 

för DS, Supply chain manager för DS, Supply chain operation DS och Manager SMT 

Logistics EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) and DS. Styrgruppsmöten var 

schemalagda med ungefär två veckors mellanrum och totalt blev det fem sammankomster. 

Inbjudan till styrgruppsmötena skickades till alla i styrgruppen i god tid men samtliga 

kunde inte närvara vid alla tillfällen. Vid varje möte uppdaterades styrgruppen om 

studiens fortskridande och alla närvarande hade möjlighet att framföra konstruktiv kritik. 

Styrgruppsmötena gav också möjlighet att stämma av att arbetet fortskred enligt de 

planer som presenterats via en forskningsplan och den tidsplan som uppförts.  

 

Intervjuer genomfördes med personer inom styrgruppen och baserades på ett framtaget 

intervjuunderlag som skickades i förväg till respondenterna, se bilaga 1. 

Intervjuunderlaget var av låg strukturering men av medelhög standardisering vilket 

innebär att det bestod av öppna (inte ja- och nejfrågor) men standardiserade frågor (Patel 

och Davidsson 2003). I och med standardiseringen av frågorna kunde samma frågor 

ställas till samtliga respondenter trots att de hade olika befattningar inom företaget. 
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Spontana följdfrågor uppstod dock under intervjutillfällena. Standardiserade frågor bidrar 

till att skapa en så nyanserad bild som möjligt av verksamheten och gör det möjligt att visa 

på eventuella skillnader i svar (Jick 1979; Näslund 2002). Varje intervju spelades in och 

inspelningen lyssnades igenom i efterhand för att minimera feltolkningar (Ejvegård 2003).  

 

Valet av intervjupersoner grundades på vilka personer på DS som hade kunskap inom, för 

studien, intressanta områden och föll sig då naturligt på personerna i styrgruppen. Det 

rörde sig alltså inte om något statistisk urval av respondenter och totalt genomfördes tre 

intervjuer. Inom styrgruppen fanns dessutom ett naturligt intresse av att ägna 

undersökningen tid eftersom de själva delvis identifierat ett behov av denna studie.  

Svaren som framkom i intervjuerna går inte att härleda till en specifik person. Detta för att 

kunna försäkra intervjuobjekten om deras anonymitet och på det viset generera mer 

ärliga svar.  

 

Det har strävats efter att försöka genomföra intervjuerna på ett så korrekt sätt som 

möjligt. Med anledning av detta har respondenterna tagit del av intervjuunderlag innan 

intervjutillfällena, garanterats anonymitet och erbjudits möjligheten att läsa igenom 

resultatet innan det publicerats. Vidare har intervjuarna själva strävat efter objektivitet 

och uppträtt på ett professionellt sätt. Dessa etiska förhållningsregler uppmuntras av 

Murray och Hughes (2008). 

2.1.4 Analys av insamlad data 
Genom en analys av resultatet från litteraturstudien och fallstudien testades 

applicerbarheten av Fishers (1997) samt Christopher och Towills (2002) teorier i tre olika 

etapper. Den första etappen involverade kategorisering av DS produkter enligt de utvalda 

teorierna, vilket gjordes med hjälp av de aspekter och kriterier för kategorisering som 

fanns tillgängliga i deras forskning. Kategoriseringen låg sedan till grund för en diskussion 

om huruvida teorierna är applicerbara inom stålindustrin. I andra etappen utfördes en 

jämförelse mellan den strategi som DS själva tillämpade vid tillfället för fallstudien och de 

teoretiskt föreslagna supply chain-strategierna. Jämförelsen gjorde det möjligt att belysa 

likheter och skillnader mellan praktik och teori och lade grund för diskussion om huruvida 

de av Fisher (1997) samt Christopher och Towill (2002) föreslagna strategierna anses 

rimliga att applicera på stålindustrin. I den sista etappen jämfördes slutligen de aspekter 

som teorierna tar hänsyn till för val av supply chain-strategi, med aspekter som DS i 

praktiken måste ta hänsyn till vid utformning av en optimal supply chain. Resultatet av 

detta blev en diskussion kring huruvida produktegenskaper enskilt är avgörande vid 

planering av en supply chain-strategi. 

 

2.2 Forskningskvalité 

2.2.1 Generaliserbarhet 
Denna studie syftar till att testa annan forsknings applicerbarhet och därmed även 

forskningens generaliserbarhet, men ämnar även uppnå en viss grad av generaliserbarhet 

i sig själv. Nackdelen med en fallstudie är att det kan vara svårt att dra generella slutsatser 

då fallet på egen hand kanske inte ger en korrekt bild av den generella verkligheten 

(Biggam 2011; Ejvegård, 2003; Patel och Davidsson 2003). Fallstudier genererar däremot 

viktig fakta kring processer och metoder som används och ger en praktisk bild av 

verkligheten på det utvalda företaget. Det kan även sägas om fallstudier att de genererar 

relaterbar fakta om ett fall som i sin tur kan jämföras med fler fall (Biggam 2011). 
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Ytterligare fallstudier med likadant tillvägagångssätt hade alltså kunnat höja 

generaliserbarheten av denna studie om fynden bekräftats med hjälp av fler fallstudier. 

För att undersöka hur väl DS förutsättningar motsvarade övriga företag i stålindustrin 

analyserades en fallstudie om supply chain-strategier i ett engelskt stålföretag av Potter et 

al. från 2004. Analysen visade många likheter mellan företagen och Potter et al. (2004) 

betonade i sin fallstudie att det engelska företaget kunde sägas representera den engelska 

marknaden generellt. Med detta kan antas att stålföretag verksamma i Europa har 

liknande uppsättningar av supply chains vilket styrker studiens generaliserbarhet.  

2.2.2 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas att samma forskning ska vara möjlig att genomföra igen och att 

samma resultat skulle uppnåtts även om arbetet utförts av andra forskare eller vid olika 

tillfällen (Patel och Davidsson 2003). Genom ett välordnat arbetssätt har en så hög 

reliabilitet som möjligt eftersträvats. Studiens upplägg har planerats, genomförts och 

dokumenterats på ett strukturerat sätt för att uppnå så tillförlitliga resultat som möjligt. 

Alla dokument har sparats och uppdaterats allteftersom att nya fynd gjorts eller nya 

förutsättningar för studien har identifierats.  Primär data har samlats in via intervjuer som 

varit väl förberedda och noggrant dokumenterade genom inspelningar och 

renskrivningar. Relevansen i sekundär data har ifrågasatts genom kritisk granskning och 

jämförelse med primär data. I diskussionen har vetenskaplig teori jämförts med empirisk 

data på ett systematiskt sätt genom triangulering.   

 

En fördel med fallstudier är att man kan skapa ett förtroende mellan de som undersöker 

och de som observerar, vilket ökar möjligheten att studera något väldigt intensivt och i 

den ”naturliga” miljön (Biggam 2011). Detta innebär också en ökad möjlighet att generera 

data och förhoppningsvis mer sanningsenlig primär data (Patel och Davidsson 2003). 

Kvalitativ forskning har dock kritiserats för att bli för partisk och präglad av forskarnas 

egna uppfattningar om ämnet, vilket minskar reliabiliteten. I och med den tidigare 

etablerade relationen mellan fallföretaget och författarna bakom denna studie existerade 

redan ett förtroende mellan parterna. Detta underlättade informationsinsamlingen. 

Respondenterna som deltog innehade mer eller mindre strategiska roller och kunskap 

inom DS verksamhet och valet av respondenter motiverades med att studien har en 

strategisk infallsvinkel. Hade man istället gjort ett slumpmässigt urval och även inkluderat 

andra avdelningar med mer operativt fokus i verksamheten, hade eventuellt andra åsikter 

och aspekter kunnat identifieras. Det finns en risk med att exkludera den operativa 

verksamheten eftersom man ur ett strategiskt perspektiv har en tanke om hur 

verksamheten bör agera men eventuellt saknar insikt om hur situationen upplevs av den 

operativa sidan. 

 

Med validitet menas att man mäter det som var tänkt att mätas, att fokus ligger på rätt 

saker i studien och att den utförts på ett planerat sätt (Ejvegård 2003). I studien har hög 

validitet eftersträvats genom att försöka erhålla liknande fynd fast med olika metoder. 

Genom triangulering har primära datafynd jämförts med varandra, till exempel har 

intervjusvar från flera olika respondenter jämförts. Även jämförelse mellan primär- och 

sekundär data har genomförts genom att jämföra information från Powerpoints med 

intervjusvar. Triangulering ökar resultatens validitet genom att liknande fynd har erhållits 

genom olika strategier vilket ger större trovärdighet till fynden (Jick 1979). Validiteten har 

även styrkts genom att ha ett tydligt syfte, en realistisk tidsplan, klara frågeställningar och 

en röd tråd i arbetsgången. Återkommande styrgruppsmöten och ett ständigt 
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reflekterande under studien har hjälpt till att avgöra huruvida arbetet fortskrider enligt 

uppsatta milstolpar och mål.  

 



 

 8 

3 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie syftar till att undersöka vad forskning säger om de områden som är av 

intresse (Biggam 2011), i detta fall de teorier som finns kring produktanpassade supply 

chain-strategier. För denna studie baserades litteraturstudien på böcker och vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna hittades genom sökningar på Google scholar; en databas som söker 

igenom flera olika databaser via en och samma plattform. Användandet av Google scholar 

uppmuntras av Biggam (2011). Sökorden inkluderade: “efficient supply chain”, “trends” 

and “logistics”, “trends” and “distribution”, “responsive supply chain”, “supply chain 

logistics” and “heavy products”, “supply chain logistics”, “supply chain design”, “supply 

chain” and “steel industry”, "distribution strategy", "air freight transport" och "retail". 

Vidare undersöktes vilka relevanta studier som citerat Fishers (1997) verk. I urvalet av 

artiklar togs hänsyn till hur gamla texterna är (är de skrivna under 2000-talet och om inte, 

är de fortfarande relevanta?), huruvida texterna har citerats av andra forskare samt vilka 

referenser som författarna använt sig av (är de baserade på legitima källor?). Om texter 

inte uppfyllt kraven ovan har de inte beaktats. I referenslistan går att hitta en artikel av 

Fisher (1997) från Harvard Business Review. Harvard Business Review klassificeras 

normalt inte som en vetenskaplig tidskrift men artikeln är vedertagen och har i skrivande 

stund citerats 2505 gånger. 

 

Litteraturstudien inleds med en överblick av den historiska utvecklingen av supply chain 

management och övergår sedan till en redogörelse kring de produktanpassade supply 

chain-teorier som studien kretsar kring samt kritik mot dessa. Vidare uppmärksammas en 

fallstudie gällande stålindustri i Storbritannien, som är av vikt för denna studie, innan 

avsnittet sammanfattas de mest utmärkande resultaten. 

 

3.1 Utvecklingen av supply chain management 
Det är generellt accepterat att olika produkttyper kräver olika supply chain-strategier 

(Christopher och Towill 2002; Fisher 1997; Lee 2002; Naylor et al. 1999; Sharifi och Zhang 

1999). I syfte att öka förståelsen om hur produktanpassade supply chain-strategier har 

utvecklats, är det av intresse att belysa några viktiga milstolpar från den historiska 

utvecklingen av supply chain management. Framförallt det som skett under 1990-talet och 

framåt. 

 

Fokus inom supply chain management har gått från kostnadsminimering i de interna 

processerna och effektiva samarbeten mellan partners, till flexibla kedjor som ska kunna 

möta varierande efterfrågan på en global marknad (Christopher och Towill 2002; 

Kemppainen and Vepsäläinen 2003). Under 1900-talets början kretsade frågor om 

tillverkning kring massproduktion och att kunna producera så stora mängder som möjligt 

till så liten kostnad som möjligt (Duguay et al. 1997). Detta möjliggjordes med hjälp av 

strategier som scientific management och fordism, principer som handlar om att uppnå hög 

specialiserings- och standardiseringsgrad samt högsta möjliga effektivitet genom att 

detaljstyra processer och applicera löpande band-tekniker (Clarke 1992; Duguay et al. 

1997; Locke 1982). Principerna gjorde det möjligt att tillverka stora volymer till en lägre 

snittkostnad per produkt men fick stark kritik för en nedvärderande människosyn, 

stressiga arbetsmiljöer och förslitningsskador bland personal (Locke 1982). 

Grundtankarna om effektivisering och kostnadsbesparingar levde dock vidare och under 

1980-talet inspirerades tillverkningsindustrin i stor utsträckning av lean-strategier 
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härstammandes från Toyota Production System (Abrahamsson et al. 2003). Lean är en 

filosofi som, likt scientific management, kretsar kring att skapa så mycket värde som 

möjligt av så lite resurser som möjligt, där grundtanken bottnar i eliminering av slöserier 

med hjälp av fasta och effektiva processer (Liker 2004; Naylor et al. 1999). Trots att lean 

från början var en produktionsstrategi appliceras idag många av grundtankarna på supply 

chain management och benämns även ibland som efficient supply chains (Fisher 1997; Lee 

2002). Ett viktigt inslag för lean/efficient supply chains är just-in-timeprincipen (JIT) 

(Christoper och Towill 2002; Fisher 1997). JIT innebär att leveransen sker i rätt ögonblick, 

varken för tidigt eller för sent, vilket möjliggör för mindre buffertlager och lägre 

inventariekostnader (Reichart och Holweg 2007). Liker (2009) karaktäriserar begreppet 

lean produktion med hjälp av 14 punkter, varav några av dessa sammanfattas nedan: 

 

I början av 1990-talet upplevdes ett ökat kostnadstryck som, i kombination med en 

varierad efterfrågan, ställde större krav på bättre lagerstyrning med synkroniserade och 

mer effektiva materialflöden som kunde bidra till minskade lagerkostnader (Christopher 

2000; McMullan 1996). Intresset för att kunna synliggöra kunders efterfrågan ökade 

eftersom det möjliggör för utökad kundorderstyrd produktion och minskar risken för allt 

för felaktiga prognoser. Men information som samlades in från marknaden spreds ofta inte 

längre än till de producenter eller grossister i kedjan som befann sig närmast kunden. 

Leverantörer längre upp i kedjan tog aldrig del av direktinformationen om vad kunder 

efterfrågade och kunde således inte dra nytta av detta (Kemppainen and Vepsäläinen 

2003). En effekt av brist på information gällande faktisk efterfrågan är bullwhip-effekten 

som enligt Lee (2002) innebär att behovsbilden förvrängs ju längre upp i kedjan man 

kommer, vilket leder till suboptimeringar i form av över- eller underproduktion i hela 

kedjan. 

 

Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet skedde ett fokusskifte kring 

synen på produktion och supply chain management. Detta grundade sig i effekter av 

globalisering, ökad konkurrens och marknadssegmentering, en utveckling som började i 

slutet på 1900-talet och som till stor del berodde på tillgången till ny teknologi 

(Abrahamsson et al. 2003). De nya förutsättningarna gjorde det möjligt att producera och 

distribuera varor snabbare men innebar också att marknaden i sin tur ställde krav på 

ännu snabbare leveranser och uppdaterade produktutbud (Abrahamsson et al. 2003; 

Kemppainen and Vepsäläinen 2003). Effekten blev att produkters livscykler blev kortare 

och produkter blev omoderna snabbare (Abrahamsson et al. 2003). Att hålla nere 

kostnader och uppe effektiviteten var fortfarande viktigt men företag blev allt mer 

angelägna om att anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningarna (Kemppainen and 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

finansiella mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden i syfte att föra problem till ytan 

3. Använd ”pull-system” för att undvika överproduktion (låt efterfrågan styra 

produktionen). 

4. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 

medverkan. 

5. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

6. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

7. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 
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Vepsäläinen 2003). Anpassningen krävde ny kunskap om hur förändringar i marknadens 

efterfrågan kan hanteras (Sharifi och Zhang 1999) och en följd blev att företag 

omprioriterade i sin supply chain. Supply chain management kom då att handla om 

förkortning av ledtider och ökad flexibilitet inom organisationen och utvecklingen kan 

tillskrivas begreppet agile eller responsive manufacturing (Christopher och Towill 2002; 

Fisher 1997; Naylor et al. 1999; Sharifi och Zhang 1999).  

 

Christopher (2000) samt Lo och Power (2010) menar att behovet att kunna möta kunders 

efterfrågan på kortare ledtider aldrig har varit större och att företag bör kunna manövrera 

verksamheten efter kunders efterfrågan. Wouters (2004) menar dock att kundbemötande 

handlar om att erbjuda en optimal process för kunder att köpa och erhålla önskade 

produkter. Att möta kundens efterfrågan kräver därför ett dynamiskt synsätt och bör inte 

enbart ses ur ett operativt logistiskt perspektiv utan även ur ett marknadsstrategiskt 

perspektiv. Företag är medvetna om att de agerar på utsatta marknader med tuff 

konkurrens och att en väl utvecklad kundservice kan bidra till stärkt konkurrensförmåga. 

Marknaden kan dock kräva en högre kundservicegrad än vad företaget klarar av att 

hantera. Verksamheter som inte är kapabla att upprätthålla den servicegrad som utlovats 

kommer att behöva stor flexibilitets- och improvisationsförmåga, vilket kan vara mycket 

resurskrävande (Lee 2002; Wouters 2004).   

 

3.2 Produktanpassad supply chain-strategi 
Flera av de teorier och verktyg som historiegenomgången identifierat utgör viktiga 

byggstenar i produktanpassade supply chain-strategier. I denna studie redogörs för två 

sådana strategier som kan anses vara vedertagna inom forskningen; Fishers (1997) teori 

kring produktkategorisering och Christopher och Towills (2002) resonemang kring en 

tredimensionell modell för matchning av produkt med rätt supply chain-strategi. 

3.2.1 Supply chain-strategi enligt Fisher 
För en optimal supply chain krävs, enligt Fisher (1997), att verksamhetens produkter 

kategoriseras som antingen funktionella eller innovativa. Det baseras på sju olika kriterier, 

se tabell 1. Funktionella produkter har långa produktlivscykler, låg vinstmarginal, låg 

produktvariation, förutsägbar efterfrågan, låg risk för stock out (lagertömning), låg 

säsongsvariation (och därmed ingen prisnedsättning på osålda varor) och långa ledtider 

från kundorder till klar produkt (via produktion, ej lager). Innovativa produkter 

karaktäriseras av korta produktlivscykler, hög vinstmarginal, hög produktvariation, 

osäker efterfrågan, hög risk för stock out, hög säsongsvariation (vanligt med utförsäljning 

av produktutbud) och kort ledtid (Fisher 1997). 
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Tabell 1 - Kategorisering av produkter enligt Fisher (1997) 

Kategorisering av produkter (Fisher 1997) Funktionell  Innovativ 

Produktlivscykel > 2 år 3-12 månader 

Vinstmarginal 5-20 % 20-60 % 

Produktvariation Låg* Hög** 

Felmarginal i prognoser 10 % 40-100 % 

Genomsnittlig stock out < 2 % 10-40 % 

Prisnedsättning p.g.a. säsongsvariation 0 % 10-25 % 

Ledtid made-to-order > 6 månader < 2 veckor 

* 10-20 varianter per kategori 

  ** miljontals varianter per kategori 

 

  Lee (2002) exemplifierar funktionella produkter som baskläder, basmat, olja och gas. 

Innovativa produkter är ofta skräddarsydda för slutkunden och kan vara datorer, 

modeartiklar och mobiltelefoner (Lee 2002).  

 

För funktionella produkter menar Fisher (1997) att det krävs en efficient supply chain 

medan innovativa produkter kräver en responsive supply chain. En efficient supply chain 

har som huvuduppgift att förse ett förutsägbart behov så effektivt som möjligt och till 

minsta möjliga kostnad, se tabell 2. Detta kan åstadkommas genom ökad produktivitet, 

ökade produktionsvolymer, automatiseringar och optimering av arbetsflöden och 

informationskoordination mellan leden (Fisher 1997; Lee 2002). En efficient supply chain 

väljer även leverantörer efter kostnad och kvalitet, snarare än snabba leveranser, och 

strävar efter att hålla en hög lageromsättning och låga lagernivåer (Fisher 1997). En 

responsive supply chain ska svara snabbt på oförutsägbara behov för att minimera stock 

outs, prisnedsättningar och överskott på oönskade produkter, se tabell 2. Det läggs stor 

vikt på att senarelägga differentiering av produkter, vilket innebär att man så sent som 

möjligt i produktionskedjan anpassar en produkt efter kundens specifika önskemål. Detta 

kan åstadkommas genom moduldesign vilket innebär att företaget producerar moduler 

som kan sättas ihop till olika produktvarianter när de väl efterfrågas av kunden (Fisher 

1997). 
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Tabell 2 - Supply chain-strategier enligt Fisher (1997) 

 Efficient supply chain Responsive supply chain 

Huvudsyfte Förse ett förutsägbart behov 

så effektivt som möjligt och 

till minsta möjliga kostnad 

Svara snabbt på oförutsägbara 

behov för att minimera 

lagertömning, prisnedsättningar 

och överskott på oönskade 

produkter 

 

Tillverkningsfokus Hålla en genomsnittlig hög 

utnyttjandegrad 

 

Sprida överskottskapacitet 

 

Inventariestrategi Minimera lager och 

upprätthålla hög 

lageromsättning 

 

Sprida buffertlager  

 

Ledningsfokus Minskning av ledtider så 

länge det inte ökar 

kostnader 

 

Investera aggressivt i supply 

chain-lösningar för att korta 

ledtider 

Leverantörsstrategi Välj efter kostnad och 

kvalitet 

 

Välj efter snabbhet, flexibilitet 

och kvalitet 

Produktdesign Maximera prestanda och 

minimera kostnader 

 

Använd moduldesign för att 

senarelägga differentiering så 

långt som möjligt 

 

Fisher (1997) förklarar att en anledning till att företag upplever sin supply chain som 

undermålig kan bero på att man har valt fel strategi för sin produkt, som att reducera 

kostnader istället för att prioritera korta ledtider och flexibilitet när man hanterar en 

innovativ produkt. Lee (2002) stödjer detta och menar att en verksamhet med 

funktionella produkter bör fokusera på effektivitet snarare än flexibilitet då kundernas 

krav och efterfrågan inte svänger lika mycket gällande funktionella produkter till skillnad 

från innovativa produkter.  

 

Kritiker menar dock att det finns ytterligare aspekter, förutom produktegenskaper, som 

måste tas hänsyn till vid utformande av en optimal supply chain-strategi och exempel på 

studier som kritiskt granskat Fishers (1997) teori har genomförts av Selldin och Olhager 

(2007), Lo och Power (2010), von Haartman (2012) och Lee (2002). Lo och Powers 

(2010) samt Lees (2002) kritik innefattar den skarpt avgränsade uppdelningen mellan 

funktionella och innovativa produkter och de anser att många produkter i verkligheten 

har en blandning av de egenskaper som Fisher (1997) presenterar. Vidare hävdar Lo och 

Power (2010) att aspekter som produktkomplexitet, osäkerhet i materialförsörjningen 

och var produkten befinner sig i sin produktlivscykel också är avgörande för vilken supply 

chain-strategi som är bäst lämpad. Av dessa aspekter är osäkerhet i materialförsörjning 

något som Lee (2002) argumenterar extra mycket för, då en tillförlitlig produktion är en 

förutsättning för att kunna hålla kostnader nere och effektiviteten uppe vid hantering av 

funktionella produkter. En annan aspekt som saknas hos Fisher (1997) är produkters 

dimension och dess påverkan på transportmöjligheter. Enligt Tseng et al. (2005) kräver 
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olika typer av produkter varierande transportlösningar, något som påverkar en supply 

chain. Exempelvis är flygtransporter att rekommendera för varor med korta livscykler och 

som snabbt behöver nå marknaden. Dessa produktaspekter karaktäriserar en responsive 

supply chain enligt Fisher (1997). Tågtransporter kan istället hantera stora och tunga 

volymer och biltransporter är flexibla och kan nå avlägsna destinationer (Tseng et al. 

2005).  

 

Selldin och Olhager (2007) finner inget större samband mellan att företag med innovativa 

produkter faktiskt använder sig av responsive supply chains. Även von Haartman (2012) 

drar slutsatsen att länken mellan innovativa produkter och responsive supply chains är 

svag. Däremot visar Selldin och Olhager (2007) att företag som matchat sina produkter 

med supply chain-strategi (funktionell produkt med efficient supply chain och innovativ 

produkt med responsive supply chain) och vars prestanda mättes utifrån aspekterna pris 

(för priskonkurrens), leveranshastighet och leveranspålitlighet, har bättre prestanda än 

företag som inte matchat produkt och supply chain-strategi. Studien byggde på en 

enkätundersökning med 128 användbara svar, dock kunde endast 68 av dessa företag 

kategorisera sina produkter eller supply chains enligt Fishers (1997) teori. Vidare 

uppmärksammades att tillverkande företag inte alltid har möjlighet att skapa en optimal 

supply chain för produkten då de kan ha bristfälligt inflytande över supply chain 

strukturen (Selldin och Olhager 2007). 

3.2.2 Supply chain-strategi enligt Christopher och Towill 
Christopher och Towill (2002) menar, likt Fisher (1997), att kategorisering av 

verksamhetens produktutbud är en viktig variabel i utformandet av en optimal supply 

chain-strategi. De använder sig dock istället av kategorierna standard eller special. 

Christopher och Towill (2002) erbjuder dock ingen modell för hur själva 

produktkategoriseringen ska gå till, utan endast definitioner av produkttyperna. Med 

standard avses produkter som har en stabil efterfrågan (i likhet med Fishers funktionella 

produkter) medan special avser produkter som präglas av innovation och korta ledtider 

(motsvarande Fishers innovativa produkter). Produktens karaktär är inte på egen hand 

avgörande för vilken supply chain-strategi som är mest lämpad utan man bör även ta 

hänsyn till produktionsledtid och efterfrågan (Christopher och Towill 2002), se tabell 3. 

Teorin resulterar i en tredimensionell modell som genererar åtta möjliga scenarion och 

beroende på dessa tre faktorer (produkt, ledtid och efterfrågan) kommer företag att 

behöva tillämpa antingen en agile-, lean- eller en adaptive supply chain. Christopher och 

Towill (2002) påpekar dock att inte alla dessa scenarion faktiskt förekommer i praktiken.  
 

Tabell 3 - Kategorisering av produkter enligt Christopher och Towill (2002) 

Efterfrågan: Varierande Stabil 

Ledtid: Lång Kort Lång  kort 

Special 

    Standard 

     

För en agile supply chain eftersträvas hög flexibilitet och robusta förhållanden som gör det 

möjligt att möta ändrade marknadsförhållanden (Naylor et al. 1999). För en lean supply 

chain ligger istället fokus på att undvika slöseri och minska kostnader (Christopher och 

Towill 2002; Naylor et al. 1999). Med adaptive supply chain menas att man inom en 

supply chain kan använda både lean eller agility utifrån vad som lämpar sig bäst, på olika 
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platser och/eller under olika tider i en supply chain (Christopher och Towill 2002). 

Christopher och Towill (2002) presenterar även tanken om att företag kan bli 

marknadsvinnare genom att konkurrera med låga kostnader eller korta ledtider. Beroende 

på vad man identifierar som sin bästa konkurrensförmåga kommer företag alltså behöva 

anpassa sin supply chain efter detta. Om kostnad är en marknadsvinnare behövs en lean 

supply chain eftersom denna typ av supply chain bidrar till hög effektivisering och 

minskade slöserier. Om däremot ledtid är en marknadsvinnare behövs en agile supply 

chain som snabbt anpassar sig efter marknadens krav och gör produkter tillgängliga i rätt 

tid (Christopher och Towill 2002).  

 

Naylor et al. (1999) använder begreppet leagility som kan liknas med Christopher och 

Towills (2002) adaptive supply chain och menar att lean och agile supply chains kan 

kombineras med hjälp av decoupling points, brytpunkter, något som Holweg (2005) 

stämmer in i. Brytpunkten delar in supply chains i två delar, en agile och en lean, där lean 

används uppströms från brytpunkten och agility nedströms mot kunden, se figur 2 

(Holweg 2005; Naylor et al. 1999). Positionen av brytpunkten beror på den längsta 

leveranstiden en kund kan acceptera (Naylor et al. 1999). En fördel med att flytta 

brytpunkten längre upp i kedjan (mot produktionen) innebär att den faktiska efterfrågan 

synliggörs tidigare och att mindre buffertlager krävs (Naylor et al. 1999). Det förlänger 

dock ledtiden till kunden. 

 

 
Figur 2 - Decoupling points (Naylor et al. 1999) 

Kritiker menar att lean/efficient och agile/responsive supply chains inte är fördelaktiga 

att kombinera (Lee 2002; Porter 1985), något som Naylor et al. (1999), Christopher och 

Towill (2002), och till viss del även Holweg (2005), menar är omotiverat. Bland annat 

menar Lee (2001) att kombinationer kan leda till suboptimeringar i form av att företag 

försöker göra så många som möjligt nöjda istället för att, efter de förutsättningar som 

finns för verksamheten, fokusera på en strategi och göra den fulländad. Holweg (2005) 

stämmer delvis in i kritiken och menar att bästa möjliga strategi är att utvärdera 

företagets förutsättningar utifrån tre dimensioner; produkter, processer och volym. 

Rörande produkter är det viktigt att ta hänsyn till variabilitet, produktdesign och 



 

 15 

produktlivscykler, inom processer bör fokus ligga på ledtider, decoupling points och 

responsiveness, och med volym menar Holweg (2005) att företag måste planera sin supply 

chain utifrån aspekter som efterfrågan och ledtid. Holweg (2005) är dock tydlig med att 

poängtera att det i vissa fall kan visa sig vara en kombination av strategier som är det mest 

optimala.  

 

3.3 Stålindustri 
Fallstudier inom stålindustri med hänsyn till supply chain-strategier är sällsynta då endast 

en hittades under eftersökningar. Fallstudien av Potter et al. från 2004 beskriver en 

engelsk supply chain som hanterar stålprodukter. Stålproducenten (ett engelskt företag 

som ej namngavs i studien) producerade åt en lagerhållare och distributör som i sin tur 

sålde vidare varorna till kunden. Stålproducenten producerade stora volymer med långa 

ledtider till distributören medan ledtiden mellan kunderorder och leverans var kort och 

orderkvantiteten liten per kund. Detta förutsatte en prognosbaserad produktion mot 

lager. Av de varor som distributören årligen hanterade kom 75 % av varorna från 

stålföretaget i fråga och enligt Potter et al. (2004) är denna typ av supply chain-

uppsättning vanlig bland stålföretag i Storbritannien. 

 

3.4 Sammanfattning av teori 

3.4.1 Fisher 
Enligt Fisher (1997) kan produkter klassificeras som innovativa eller funktionella. Detta 

görs med hjälp av sju kriterier, se tabell 1. Klassificeringen ligger sedan till grund för valet 

av supply chain-strategi. En funktionell produkt kräver en efficient supply chain medan en 

innovativ produkt kräver en responsive supply chain, se tabell 4.  

 
Tabell 4 - Lämplig supply chain-strategi efter produkt enligt Fisher (1997) 

 

Responsive supply chain Efficient supply chain 

Funktionell produkt   X 

Innovativ produkt X   

3.4.2 Christopher och Towill 
Christopher och Towill benämner produkter som antingen standard eller special och 

menar att aspekterna produkttyp, efterfrågan och ledtid avgör för valet av supply chain, se 

tabell 2. Osäker efterfrågan, specialprodukter och korta ledtider talar för en agile supply 

chain medan standardprodukter, långa ledtider och en relativt säker efterfrågan talar för 

en lean supply chain. Andra kombinationer av aspekterna kan göra att en adaptive supply 

chain är fördelaktig, se tabell 5.  

 
Tabell 5 - Val av supply chain-strategi efter produkt, efterfrågan och ledtid enligt Christopher och 

Towill (2002) 

Aspekter Agile Lean Adaptive 

Standard/lång ledtid/säker efterfrågan   X   

Special/kort ledtid/säker efterfrågan X     

 Andra kombinationer av aspekterna     X 
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4 Fallstudie 
 

Studiens syfte kräver en förståelse för vilka förutsättningar som finns och bör beaktas vid 

val av supply chain-strategi inom stålindustrin. Därför har en fallstudie genomförts på en 

verksamhet tillhörande SMT (Sandvik Materials Technology); nämligen DS (Distribution 

Service). DS funktion inom SMT är att de bland annat verkar som grossist för ett 

standardsortiment av lagerförda stålrör. DS är verksamma i hela världen men i denna 

studie tas endast den europeiska verksamheten i beaktning.  

4.1.1 Organisationsstruktur 
SMT är en del av den globala verkstadskoncernen Sandvik AB och består av fyra 

produktområden (Product Areas, hädanefter benämnt PA): Primary Products, Tube, Strip 

samt Wire and Heating, se figur 3. 

 

Sandvik Materials Technology 

 
Sandvik Materials Technology organization 
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Gunnarsson 

Wire and 

Heating 

Parag Satpute 

 
Figur 3 - Organisationsschema Sandvik Materials Technology 

Varje PA är indelat i business units (hädanefter benämnt BU) och inom PA Tube återfinns 

DS, som är det BU som fallstudien har genomförts på, se figur 4. Förutom DS ingår även 

Strategic Accounts och Customized Products i PA Tube, och tillsammans säljer alla BU:s ett 

spann av mer eller mindre komplexa produkter. Förutom PA:s finns inom SMT andra 

funktioner vars tjänster fungerar som ett stöd för alla PA:s och BU:s, se figur 3. Sourcing & 

Logistics and Facility management (hädanefter benämnt som SMT logistics) är en sådan 

enhet och är av intresse för denna fallstudie då det inom den funktionen finns en central 

logistikavdelning. I ansvarsområdet för SMT logistics ingår lagerhållning och distribution 

av samtliga PA:s produkter vilket innebär att de själva inte utför någon fysisk transport, 

utan anlitar SMT logistics för detta ändamål. SMT logistics är indelade utifrån geografiska 

områden; APAC (Asia and Pacific), Americas och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). 

SMT Logistics EMEA ansvarar för distributionen i Europa, mellanöstern och Afrika men 
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den huvudsakliga försäljningen och således även distributionen sker inom Europas 

gränser.  
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Figur 4 - Organisationsschema PA Tube  

DS är en sälj- och marknadsfunktion som ansvarar för att hantera standardaffärer inom PA 

Tube. Strategic Accounts hanterar avancerade projektordrar och Customized Products 

placerar sig, sett till graden av komplexitet i produkterna, mellan DS och Strategic 

Accounts. BU Tube hot supply producerar ingångsmaterial som sedan vidareförädlas och 

säljs genom DS, Customized Products och Strategic Accounts. DS verksamhet kan liknas 

vid en grossist som köper och säljer varor. De äger ingen egen produktion utan försörjs av 

den gemensamma produktionskapaciteten inom PA Tube. Tanken bakom detta upplägg 

grundar sig i uppfattningen att DS kärnverksamhet är marknadsföring, tillgänglighet och 

försäljning, inte produktion. Producerande konkurrenter till DS anlitar i stor utsträckning 

externa distributörer, grossister eller agenter för försäljning av motsvarande sortiment. 

Att ha en verksamhet som DS inom SMT:s organisation, till skillnad från en extern grossist, 

är ett strategiskt val. Det möjliggör för SMT att skapa och upprätthålla goda relationer till 

sina kunder vilket bidrar till långsiktigt hållbara affärer.  

4.1.2 Distribution Services supply chain 
DS supply chain har olika utföranden beroende på olika scenarion och sambandet mellan 

enheterna inom SMT kan liknas vid en kedja av externa aktörer då de köper och säljer 

produkter av varandra.  En vanligt förekommande variant av DS supply chain visas i figur 

5. Stångproduktionen, ämnesproduktionen, rörproduktionen, centrallagret och 

distributionslagren ägs av SMT medan produktionsenheterna är gemensamma resurser 

som delas av alla BU:s. Om DS säljer mer produkter än vad PA Tubes produktion kan 

försörja dem med, finns möjlighet att köpa in produkter externt. Det förekommer även att 

DS köper in produkter från externa leverantörer om de har möjlighet att komma över 
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produkter till lägre priser än normalt eller för att komplettera utbudet med produkter som 

PA Tube inte producerar.  

 

 
Figur 5 - DS supply chain 

DS kunder köper direkt från centrallager eller från ett av distributionslagren i Europa men 

det förekommer även att man lägger beställningar mot produktion. Vanligtvis levererar DS 

inte till en slutkonsument utan till ett företag som vill vidareförädla eller använda rören 

som delkomponent i sin egen produktion. Varan kan skickas direkt från lager till kund 

men måste ibland även vidareförädlas ytterligare, exempelvis om kunden beställt 

färgmärkning eller fasade rörändar. De fysiska transporterna från lager till 

distributionslager samt från distributionslager till kund sköts med hjälp av 

tredjepartsdistributörer på uppdrag av SMT Logistics. Centrallagret ligger i Sandviken och 

de tre distributionslagren finns i England (Halesowen), Italien (Milano) och Holland 

(Venlo). Förutom att försörja distributionslagren med produkter levererar centrallagret 

även direkt till kunder i Skandinavien och övriga globala marknader. Lagret i England och 

Italien försörjer i huvudsak sina nationella marknader, medan lagret i Holland försörjer 

övriga länder i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Dagligen avgår, med hjälp av 

central transportplanering hos SMT logistics, flera transporter ut i Europa, dels till 

distributionslagren och dels till omlastningspunkter, där produkterna lastas om för att 

transporteras vidare till kunder. Detta sker enligt fasta körscheman och rutter. 

Leveranstiden ut i Europa på lagerförda produkter är cirka 1-3 dagar.  

 

SMT:s organisation är stor och komplex där DS är en mindre del av en helhet. Följden blir 

att DS organisation har begränsade möjligheter att påverka sin supply chain-struktur 

eftersom att DS verksamhet är anpassad att bidra till PA Tubes totala nytta. DS och PA 

Tube har inte uttalat huruvida tillämpade produktions-, distribution- eller supply chain-

strategier är lean/efficient eller agile/responsive. Inom SMT:s produktion är det dock stort 

fokus på kostnadseliminering och effektivisering av tillverkningsprocesser. Från lager till 

kund försöker DS hålla en tillmötesgående profil med nära kundkontakt och inom Europa 

finns fem säljkontor som hjälper kunden att köpa rätt produkter. 

4.1.3 Osäker materialförsörjning 
Strategic Accounts och Customized Products skiljer sig inte från DS enbart sett till 

komplexitet i sortimentet. De har även en mer svårprognostiserad efterfrågan och högre 

vinstmarginaler. En ytterligare skillnad är att DS oftast producerar mot lager medan de 

andra BU:s oftast producerar mot kundorder. Produktionskapaciteten är, som tidigare 

nämnt gemensam för alla BU:s inom PA Tube, och följden av att DS produkter har lägre 

vinstmarginaler blir att Strategic Accounts och Customized Products ofta prioriteras i de 

fall då kapaciteten inte räcker till för alla. DS kan alltså inte alltid lita på att få tillräcklig 
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produktionskapacitet för att kunna försörja sina kunders efterfrågan enligt det som 

utlovats. Effekten har blivit att man vid tillfällen blivit tvungen att avstå från att offerera på 

kunders behov och istället försöker prioritera nyckelkunder. För att DS verksamhet ska 

uppfattas som pålitlig av kunden krävs dock att de kan leverera oavsett hur situationen 

ser ut internt och i dagsläget pågår dock införandet av en produktionsallokeringsmodell 

inom PA Tube med syfte att lösa detta problem.  

4.1.4 DS produkter och marknadsförutsättningar 
”Sandviks-stål” är känt inom branschen för hög kvalitet och varumärket är starkt och 

konkurrenskraftigt. De tillhandahåller avancerade rostfria stålsorter som till exempel 

duplexa-, super duplexa- och sanicro material. Dessa material är hårda, starka och 

motståndskraftiga mot korrosion och erosion. Inom PA Tube och DS består produktfloran 

först och främst av rör, men även kompletterande produkter som rördelar och flänsar. 

Rören används bland annat inom flyg- och bilindustri, kärnkraftindustri samt olja- och 

gasindustri. Användningsområdena ställer höga krav på säkerhet och kvalitet och bland 

annat krävs certifikat som garanterar stålsorternas exakta innehåll, samt att produkterna 

ska vara spårbara tillbaka till den ursprungliga stålsmältan. Rören är av varierande längd 

och diameter, 6 meters-längder är vanliga och diametern varierar mellan cirka 3 – 300 

mm. När en kund köper ett rör finns flera tillvalsmöjligheter så som speciallängder, fasade 

rörändar, färgmärkning eller speciella förpackningar. Rörens dimension gör dem 

otympliga att hantera samt reducerar valet av speditör och transportlösning. Samtliga rör 

är sömfria eftersom att de i tillverkningen varmpressas mellan en dyna och ett don, vilket 

förhindrar uppkomsten av skarvar och höjer kvaliteten.  

 

Marknaden som DS agerar inom är inte trendkänslig, säsongsvariationen näst intill 

obefintlig och produkterna har långa livscykler, ungefär 20 år. Det finns flera konkurrenter 

men i och med en tydlig nisch mot avancerade och rostfria stålsorter utmärker sig SMT 

och DS från många potentiella konkurrenter. Marknadsläget förändras dock hela tiden och 

företag med avancerade stålsorter i sin produktportfölj är fler idag fler än tidigare. DS, 

som säljer merparten av sina produkter via lager, har normalt cirka 1000 egentillverkade 

artiklar lagerförda. Stock out på lager uppskattas till ungefär 10-15 % och felmarginal i 

prognoser cirka 30 %. Att hålla ett lagersortiment gör det möjligt för DS att erbjuda korta 

ledtider och ta ut ett högre pris från kunden eftersom de kan ta betalt för den marginal en 

extern distributör skulle lagt på.  

4.1.5 Summering av DS förutsättningar 
Följande punktlista summerar de mest utmärkande förutsättningar för DS: 

 

 Starkt varumärke  

 Tunga och långa produkter 

 Dyra och kvalitativa produkter (nisch) 

 Långa produktlivscykler (20 år) 

 Standardprodukter  

 Relativt jämn efterfrågan  

 Osäker materialförsörjning 

 Lång produktionsledtid 

 Kort leveranstid (ledtid till kund från lager) 
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5 Diskussion 
 

I fallstudien uppmärksammades vilka förutsättningar DS verksamhet har idag. I 

diskussionsavsnittet kommer dessa förutsättningar, och de frågeställningar som 

fastställdes i syftet, att ligga till grund för att testa applicerbarheten av Fishers (1997) 

samt Christopher och Towills (2002) teorier gällande produktanpassade supply chain-

strategier på stålindustrin. Första delen av analysen behandlar produktkategorisering och 

övergår sedan till ett avsnitt om val av supply chain-strategi. Därefter diskuteras 

avgörande faktorer för val av supply chain-strategi och slutligen fallet DS 

generaliserbarhet. 

 

5.1 Kategorisering av DS produkter enligt teori 
Genom att kategorisera DS produkter enligt Fisher (1997) samt Christopher och Towill 

(2002) gjordes ett inledande försök att testa om det är möjligt att applicera deras teorier 

på stålindustrin. I tabell 6 presenteras återigen Fishers (1997) kriterier vad gäller 

funktionella och innovativa produkter.  

 
Tabell 6 - Produktkriterier enligt Fisher (1997) 

Kategorisering av produkter (Fisher 1997) Funktionell  Innovativ 

Produktlivscykel > 2 år 3-12 månader 

Vinstmarginal 5-20 % 20-60 % 

Produktvariation  Låg* Hög** 

Felmarginal i prognoser 10 % 40-100 % 

Genomsnittlig stock out < 2 % 10-40 % 

Prisnedsättning p.g.a. säsongsvariation 0 % 10-25 % 

Ledtid made-to-order  > 6 månader < 2 veckor 

* 10-20 varianter per kategori  

 

 

** miljontals varianter per kategori   

 

I tabell 7 presenteras kategoriseringen av DS produkter enligt Fisher (1997). DS produkter 

uppskattas ha en livscykel på ungefär 20 år (funktionell) och vinstmarginalen ligger 

normalt på cirka 10 % (funktionell). Produktvariationen är varken låg eller hög men beror 

delvis på hur man tolkar ordet produktkategori; de 1000 produkter som DS har lagerförda 

ingår alla i en och samma produktkategori (rör), vilket skulle innebära att det totalt finns 

1000 produktvarianter. Dessa 1000 varianter är dock av standardformat och kan varieras 

ytterligare med tillvalsmöjligheter så som färgmärkning och fasade rörändar. Därför 

tolkas det som att produktvariationen är medelhög (varken funktionell eller innovativ). 

Felmarginalen gällande prognoser uppskattas till 30 % (varken funktionell eller 

innovativ). DS har en ungefärlig stock out på 10-15 % (innovativ), vilket kan anses högt, 

med tanke på att man tycker sig ha en jämn efterfrågan. Detta beror med stor sannolikhet 

på den osäkra materialförsörjningen från den interna produktionen eftersom man delar 

produktionskapacitet med Customized Products och Strategic Accounts. 

Säsongsvariationer är i princip obefintliga (funktionell). Made-to-orderledtiden 

uppskattas till 4-12 veckor och den varierar beroende på hur mycket material som finns i 

olika mellanlager i produktionsprocessen (varken funktionell eller innovativ). 
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Tabell 7 - Kategorisering av DS produkter enligt Fisher (1997) 

Applicering av Fishers kategorisering på DS Funktionell   Innovativ 

Produktlivscykel X     

Vinstmarginal X 

 

  

Produktvariation 

 

X   

Felmarginal i prognos   X   

Genomsnittlig stock out   

 

X 

Prisnedsättning p.g.a. säsongsvariation X 

 

  

Ledtid made-to-order   X   

 

Kategorisering av DS produkter enligt Fishers (1997) produktindelning är problematisk 

då produkternas egenskaper gör att de i tre av sju kriterier anses vara funktionella, i ett 

fall anses vara innovativ och i tre fall inte passar in i någon av kategorierna. Detta gör det 

svårt att sedan välja mellan en efficient eller responsive supply chain-strategi. 

Kategorisering upplevs därför som onyanserad, saker och ting ska vara antingen eller, 

men verkligheten är mer komplex än så. Detta bekräftas i Selldin och Olhagers (2007) 

studie, där det visade sig att endast 68 av 128 företag kunde kategorisera sina produkter 

enligt Fisher (1997). Det förenklade synsättet kan upplevas som en brist och risken är att 

teorin uppfattas som för dåligt förankrad med verkligheten. Fishers (1997) metod för 

kategorisering upplevs inte som applicerbar på DS.  

 

Christopher och Towill (2002) utgår från aspekterna produkttyp, efterfrågan och ledtid 

vid val av supply chain-strategi och det kan uppfattas som att de tar hänsyn till fler 

aspekter än Fisher (1997). I själva verket beaktar de liknande aspekter som Fisher (1997), 

men väljer att presentera det på ett annat sätt, vilket kan ses tabell 8. Fisher (1997) 

tillskriver de aspekter som Christopher och Towill (2002) benämner efterfrågan och ledtid 

till produkttyp och menar att dessa är kriterier som påverkar produkttypen. Kanske är de 

inte direkta produktegenskaper utan snarare aspekter som påverkas av 

marknadsförhållanden. Christopher och Towill (2002) menar istället att produkttyp, 

efterfrågan och ledtid är tre fristående aspekter som tillsammans påverkar valet av supply 

chain-strategi. Ett synsätt som upplevs mer logiskt. 

 
Tabell 8 - Sammanställning av aspekter från Fisher (1997) samt Christopher och Towill (2002) 

Christopher & Towill Fisher 

Produkt Livscykel 

  Vinstmarginal 

  Produktvariation 

Efterfrågan Prognosfel 

  Stockout-nivå 

  Säsongsvariation 

Ledtid Made-to-order ledtid 

 

I tabell 9 har Christopher och Towills (2002) teori applicerats på DS förutsättningar. Det 

är inte helt klart vilken ledtid man syftar på men i denna studie har det tolkats som att det 

är made-to-orderledtid, det vill säga produktion mot kundorder. Författarna lämnar stort 

utrymme för egen tolkning vad gäller vilken typ av produkt man har; standard eller 

special. I denna studie tolkas standard som en motsvarighet till Fishers funktionella 

produkt, medan special tolkas som innovativa produkters motsvarighet. 
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Tabell 9 - Applicering av Christopher och Towills (2002) teori på DS 

Efterfrågan: Varierande Jämn 

Ledtid: Lång Kort Lång  kort 

Special 

    Standard 

  

X 

  

Det är möjligt att applicera Christopher och Towills (2002) kategoriseringsteori på DS och 

resultatet blir att DS bör hantera sina standardprodukter, med relativt förutsägbar 

efterfrågan, i en lean supply chain. Att det går att applicera Christopher och Towills teori 

på DS och inte Fishers (1997) teori, trots att de är så pass lika, har att göra med 

Christopher och Towills (2002) tredimensionella presentation av de avgörande 

aspekterna. Detta sätt att presentera på gör det möjligt att väga aspekterna efterfrågan, 

ledtid och produkttyp var för sig, något som inte är möjligt i Fishers (1997) fall.  

 

Ytterligare ett perspektiv i Christopher och Towills (2002) teori är 

marknadsvinnarkriteriet. Alltså att det, beroende på vilket kriterie som måste uppfyllas 

för att bli marknadsledare, krävs olika sorters supply chain-strategier. Om pris är det 

främsta kriteriet för att bli marknadsledare bör lean-strategier appliceras. Är det istället 

tillgänglighet som är det främsta kriteriet bör agility-strategier appliceras. Detta blir en 

aning komplext när det appliceras på DS fall eftersom att det som utmärker DS snarare är 

kvalitet. Man kan dock resonera sig fram till att den höga kvaliteten är en förutsättning för 

att ens kunna konkurrera på den marknad som DS vänder sig till, och att tillgänglighet och 

pris faktiskt är de avgörande kriterierna (förutsatt att hög kvalitet är uppnådd). 

Tillgänglighet anses i DS fall vara viktigare än pris, eftersom man konkurrerar med korta 

ledtider, vilket enligt Christopher och Towill (2002), kräver en agile supply chain-strategi. 

I och med detta upplevs Christopher och Towills (2002) teori som motsägelsefull då det 

först konstaterades att en lean supply chain-strategi var den bäst lämpade. Dock menar de 

att en kombination av lean och agile i vissa fall är fördelaktigt. DS situation kan vara ett 

sådant fall men Christopher och Towill (2002) är otydliga i sin beskrivning av när man bör 

tillämpa en så kallad adaptive supply chain.  

 

5.2 Jämförelse av DS supply chain-strategi med teori 
I PA Tubes produktion eftersträvas kostnadseliminering och effektiva 

tillverkningsprocesser och det har därför tolkats som att man tillämpar lean/efficient-

liknande strategier. Produktionsledtiden är 4-12 veckor men ledtiden från lager till kund 

är 1-3 dagar och eftersom ett av säljargumentet är kort leveranstid krävs ett 

färdigvarulager som kan leverera när kunden lägger en beställning. Detta ställer krav på 

en god förmåga att prognostisera efterfrågan eftersom man producerar mot lager, inte 

mot kundorder.  

 

I distributionen från lager till kund använder sig DS av agile/responsive-liknande 

strategier, som tillämpas vid behov av flexibilitet och hög kundanpassning. Trots en jämn 

efterfrågan varierar DS försäljningsvolym ibland ganska kraftigt på grund av 

prioriteringar mellan olika BU:s inom PA Tube, vilket innebär att DS måste kunna anpassa 

sin försäljning efter andra BU:s försäljningsprognoser och faktiska försäljningsvolymer. 

Utöver detta har DS en nära kontakt med sina kunder via säljkontor på flera platser i 

Europa, delvis i syfte att få nyckelkunder att återkomma till verksamheten, men även för 
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att kunna bistå kunden när det behövs. Detta sätt att upprätthålla en hög kundservice 

påminner om det resonemang som Wouters (2004) för om att kundbemötande delvis 

handlar om att erbjuda kunder en optimal köpprocess. Slutligen erbjuder DS olika tillval 

för sina produkter i syfte att kunna offerera en kundanpassad produktflora. 

 

Kombinationen av en lean/efficient produktion och en agile/responsive distribution gör 

det möjligt att hävda att DS supply chain är adaptive, som Christopher och Towill (2002) 

benämner det. Fisher (1997) har ingen motsvarighet till detta då han menar att en 

efficient- eller responsive supply chain är de enda alternativen.  Naylor et al. (1999) 

beskriver tydligare hur utförandet på en kombinerad supply chain kan se ut där 

decoupling points agerar brytpunkter i en supply chain. DS brytpunkt är centrallagret och 

delar in verksamheten i två delar, där lean används uppströms från brytpunkten och 

agility nedströms från brytpunkten mot kunderna, se figur 6. Var man väljer att placera 

brytpunkten beror på verksamhetens förutsättningar, ledtider i produktionen och kravet 

på leveranstid till kund (Naylor et al. 1999) I och med att produktionsledtiden är mellan 4-

12 veckor och ledtiden från lager till kund är 1-3 dagar, upplevs DS brytpunkt som ett 

naturligt val. Lagret gör det möjligt att bunkra produkter och sälja mot korta ledtider. Att 

flytta brytpunkten uppåt i kedjan skulle vara möjligt om produktionsledtiden kortades ner 

kraftigt. 

 

 
Figur 6 - DS supply chain med brytpunkt enligt Naylor et al. (1999)  

5.3 Avgörande aspekter för supply chain-strategi 
Både Fishers (1997) och Christopher och Towills (2002) teorier utgår från att strategin för 

en supply chain ska grunda sig på produkternas karaktär. Detta är vida accepterat bland 

forskare inom supply chain management och styrks av Selldin och Olhager (2007) som 

visar att företag som faktiskt matchar produkter och supply chain-strategi har bättre 

prestanda än de som inte gör det. I Christopher och Towills (2002) fall lyfts även 

marknadsvinnarkriterier fram som en påverkansfaktor och deras tydligare separering vad 

gäller ledtid, efterfrågan och produkttyp underlättar appliceringen av deras teori på DS fall. 

Dock behöver man i DS fall även ta hänsyn till andra aspekter för att ha en så väl 

fungerande verksamhet som möjligt.  

 

Beroende på övriga BU:s efterfrågan kan DS ibland uppleva en osäker materialförsörjning 

då Strategic Accounts och Customized Products försäljning och, därmed även produktion 

prioriteras. Detta är en för dem avgörande faktor vid valet av supply chain-strategi 

eftersom förmågan att anpassa sig blir en viktig faktor. Resonemanget bekräftar Lo och 

Powers (2010) och Lees (2002) slutsats om att osäkerhet i materialförsörjningen kan vara 



 

 24 

en avgörande aspekt för vilken supply chain-strategi som är mest optimal för en 

verksamhet. Eftersom att det pågår ett arbete med att införa en 

produktionsallokeringsmodell för PA Tube kan detta problem vara på väg att lösas, men 

likväl är det något som DS måste förhålla sig till just nu. Att DS är en del av en större 

organisation, och måste ta hänsyn till andra BU:s, innebär också att DS inte helt och fullt 

kan utforma sin verksamhet enligt en optimal supply chain-strategi, eftersom detta skulle 

kunna påverka PA Tube negativt. Exempelvis skulle en säkrare materialförsörjning till DS 

istället orsaka störningar i materialförsörjningen till mer prioriterade BU:s och därmed 

minska vinsten för PA Tube. Denna typ av begränsning är en verklighet för många 

verksamheter idag, något som stödjs av Selldin och Olhager (2007), då de menar att 

tillverkande företag inte alltid har möjlighet att skapa en perfekt supply chain för 

produkten då de kan ha bristfälligt inflytande över supply chain-strukturen. 

 

Varken produkters dimension, vikt, utformning och dess påverkan på transportlösningar 

har återfunnits som avgörande för val av supply chain-strategier hos Fisher (1997) eller 

Christopher och Towill (2002). Deras studier är båda baserade på detaljhandelsbranschen 

med varor (kläder, matvaror, kontorsmaterial) som präglas av kort livslängd, väger 

relativt lite och tar lite plats. Dessa förutsättningar gör det möjligt att försörja en global 

marknad från ett centrallager, eftersom man kan använda snabbare, men även dyrare, 

transportlösningar som flyg (Abrahamsson et al. 2003; Tseng et al. 2005). Den extra 

kostnaden som flygtransporter utgör kan motiveras med att klädprodukter har höga 

vinstmarginaler och korta produktlivscykler, vilket gör att de måste nå marknaden snabbt 

innan efterfrågan avtar (Tseng et al. 2005). Om produkterna istället tar mycket plats, är 

tunga, och därför väldigt dyra att transportera, samt har långa produktlivscykler, kanske 

företag hellre väljer att producera i decentraliserade anläggningar. Verksamheten kan då 

minska transportkostnaderna genom att komma närmare kunden och använda sig av bil- 

och tågtransporter (Abrahamsson et al. 2003; Tseng et al. 2005). DS produkter är tunga 

och långa vilket gör dem otympliga att hantera och kräver specialanpassade 

transportlösningar. SMT Logistics är därför begränsade i val av speditör eftersom att olika 

speditörer erbjuder olika lösningar för DS produkttyper, beroende på vilket land 

transporten utförs i. Hur en vara ska transporteras är en viktig fråga inom supply chain 

management och lösningen beror till stor del på produkters dimension, vikt och 

utformning (Tseng et al 2005). Av den anledningen anses produktdimension kopplat till 

transportmöjligheter vara en aspekt som är avgörande för val av supply chain-strategi. 

Denna aspekts påverkan på val av supply chain-strategi har inte återfunnits i tidigare 

forskning och anses därför vara ny kunskap. 

 

5.4 Fallet DS generaliserbarhet 
I fallstudien av Potter et al. (2004) behandlas en engelsk supply chain som producerar och 

distribuerar stålprodukter och i den identifierades många likheter med DS, se jämförelse 

av de två i figur 7 och 8. Den engelska supply chain-strukturen består av liknande 

produktions-, lager- och distributionslösningar från råvara till slutkonsument som DS 

tillämpar sig av. Notera att det i DS fall finns en väsentlig skillnad i att distributörsrollen 

hanteras internt. DS menar att detta sätt att strukturera en verksamhet bidrar till en 

närmare kontakt med kunden, vilket ger en säkrare försäljning över tid. DS menar även att 

de är relativt ensamma om att ha denna typ av organisationsstruktur (med en intern 

distributörsroll) och att det är vanligare bland konkurrenter att anlita externa 

distributörer, precis som i det engelska fallet. Sett till supply chain-struktur gör det dock 
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mindre skillnad huruvida distributörsrollen är intern eller extern, vilket figurerna 7 och 8 

påvisar. Potter et al. (2004) uppger att deras fallstudie är representativ för 

Storbritanniens stålindustri och likheten med DS gör det möjligt att dra generella 

slutsatser för stålindustrin, åtminstone inom Europa.  

 

 
Figur 7 – Struktur över engelsk supply chain inom stålindustri enligt Potter et al. (2004) 

 
Figur 8 – Struktur över supply chain som DS ingår i  



 

 26 

6 Slutsats  
 

Syftet med studien var att testa applicerbarheten av vedertagna teorier kring 

produktanpassade strategier inom supply chain management på stålindustrin. Detta 

avsnitt ämnar svara på syftet samt belysa det teoretiska bidraget och implikationer som 

kan vara värdefulla för andra företag. Slutligen ges förslag på fortsatta studier. 

 

Det går inte att kategorisera stålindustrins produkter enligt Fishers (1997) teori. Sju 

kriterier måste stämma in för att en produkt ska anses antingen funktionell eller 

innovativ, men de produkter som undersökts inom stålindustrin har egenskaper som är 

både funktionella och innovativa. Christopher och Towill (2002) är inte helt tydliga med 

vilka aspekter som karaktäriserar en standardprodukt eller en specialprodukt. Med 

bakgrund av detta bör man, i sammanhang då man talar om produktegenskaper, definiera 

vad som menas med detta och vad som karaktäriserar en viss produkttyp. Christopher och 

Towills (2002) modell för val av supply chain-strategi kan däremot tillämpas på 

stålindustrin eftersom den är tredimensionell, alltså att efterfrågan, ledtid och produkttyp 

behandlas som separata aspekter. Detta till skillnad från Fisher (1997) som menar att 

efterfrågan och ledtid är kriterier som påverkar produkttypen. Christopher och Towills 

(2002) teori upplevs mer rimlig då aspekterna inte nödvändigtvis måste påverka, eller 

utesluta, varandra. 

 

Studien visar även att stålindustrin tillämpar en supply chain-strategi som är en 

kombination av efficient/lean och responsive/agile. Fisher (1997) presenterar inte någon 

supply chain-strategi som överensstämmer med detta, vilket innebär att Fishers (1997) 

teori, även i detta avseende inte är applicerbar på stålindustrin. Christopher och Towill 

(2002) presenterar, i och med sin adaptive supply chain, däremot en supply chain-strategi 

som är överensstämmande med stålindustrin, där lean och agile kombineras.  

 

Vidare framgår även att det finns andra aspekter, förutom produktegenskaper, som 

påverkar valet av supply chain-strategi och som är minst lika viktiga att ta hänsyn till. 

Ytterligare aspekter som identifierades var osäkerhet i materialförsörjning, 

produktdimensioners påverkan på transportlösningar och begränsat inflytande över 

verksamhetens supply chain-struktur. Osäkerhet i materialförsörjning och begränsat 

inflytande är aspekter som stöds av annan forskning, men produktdimensioners påverkan 

på transportlösningar har inte återfunnits i tidigare studier och anses därför vara ny 

kunskap. 

 

Slutsatsen av studien visar på att en supply chain-strategi inom stålindustrin inte enbart 

kan bygga på produktegenskaper. För en supply chain manager inom stålindustrin är det 

därför av vikt att kartlägga vilka faktorer inom verksamheten som är avgörande för val av 

supply chain-strategi. Lämpligt kan vara att utgå från hur organisationsstrukturen 

påverkar möjligheten att utforma en supply chain-strategi i syfte att erhålla en klar bild av 

vilka organisatoriska möjligheter och begränsningar som finns. Därefter kan fler aspekter 

läggas till i kartläggningen, exempelvis produktegenskaper, transportmöjligheter och 

osäkerhet i materialförsörjning. En kartläggning bidrar till att generera en realistisk bild 

av verksamheten och kan således även medverka till att den mest optimala supply chain-

strategin väljs, vare sig strategin är en kombination av agile/responsive och lean/efficient 

eller inte. Om en kombination av strategier visar sig vara passande kan kartläggningen 
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även bidra till att avgöra var i en supply chain som brytpunkten bör placeras, beroende på 

vilka kriterier i verksamheten som anses vara mest av vikt; korta ledtider, 

kostnadseffektiv produktion eller båda två. 

  

Några punkter bör utredas vidare. Den produktkategorisering som Fisher (1997) samt 

Christopher och Towill (2002) gör tillgänglig bör utvecklas, konkretiseras (i Christopher 

och Towills fall) och göras mer applicerbar för stålindustrin. Även aspekter som inte 

direkt hör till produktegenskaper, men som är av vikt vid val av supply chain-strategi, bör 

kartläggas ytterligare. Extra intressant kan vara att undersöka produkters dimensioner 

och dess påverkan på transportlösningar ytterligare då detta är ny kunskap som belysts i 

denna studie. Vidare är fler fallstudier, gärna internationella, av intresse då det kan bidra 

till högre reliabilitet och validitet till studien. 
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