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SAMMANFATTNING 

 
Detta är en övergripande studie som undersöker och fokuserar på vad som krävs för att små 
och medelstora företag (SME) skall kunna flytta kundorderpunkten (KOP) längre ifrån 
kunden, och bli mer kundanpassade. Vidare utreds om SME skiljer sig från de större 
organisationerna, gällande vad som påverkar företag att gå mot mer kundanpassning, vilka 
förutsättningar som krävs och vilka problem de kan ställas inför vid en förflyttning av KOP. 
Detta är viktiga frågor då en förflyttning både är svår och tar lång tid att genomföra, vilket 
leder till att beslut bör tas på rätt grunder. Motivet till studien är att marknaden, till fler och 
fler branscher, blir allt mer komplex och svårare att förutse. Den ökade globaliseringen, som 
även påverkar de minsta företagen, och den ökade IT användningen leder till att 
osäkerheten i efterfrågan ökar, samtidigt som kunderna ställer högre krav. Denna 
komplexitet leder till att en mer kundorderstyrd tillverkning, med hög tillverkningsflexibilitet, 
är ett sätt att vinna konkurrensfördelar.  
 
Kundorderstyrd tillverkning omfattar många fördelar så som minskad osäkerhet, genom att 
helt kundspecifika produkter kan tillverkas, och minskad kapitalbindning. Men innebär 
samtidigt många utmaningar så som minskad tillverkningseffektivitet, att flexibiliteten måste 
ökas och att högre krav på kommunikation och IT-system ställs. Studien startar med en 
omfattande teoretisk genomgång kring förflyttning av kundorderpunkten, men tar även upp 
andra delar inom organisationen för att få det så viktiga helhetsperspektivet. Detta 
teoretiska arbete leder fram till en arbetsmodell vilken används vid intervjuer med företag i 
SME sektorn. De sex företagen som ingår i studien är från olika branscher och har mellan 18 
och 235 anställda, för att få en så heltäckande bild som möjligt. Under intervjuerna, som 
genomfördes vid ett tillfälle per företag, diskuterades arbetsmodellen samt frågor runt de i 
teorin framtagna delarna. Därefter analyserades det som framkommit under intervjuerna, 
mot den framtagna teorin, med utgångspunkt i arbetsmodellen.  
 
Resultatet av arbetet är en framtagen basmodell som SME skall kunna använda som 
analysverktyg, och någon form av checklista, för att lyckas gå mot en mer kundorderstyrd 
tillverkning. Vad som dock poängteras i arbetet är att modellen bör gås igenom av det 
användande företaget för att se att varje del är viktig för det specifika företaget. 
 
Nyckelord: CODP, flexibilitet, KOP, kundanpassning, kundorderpunkt, kundorderstyrd 

tillverkning, SME, små och medelstora företag 
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ABSTRACT 

 
This study presents a holistic view of which factors small and medium-sized enterprises 
(SMEs) have to consider, in moving their customer order decoupling point (CODP) further 
from the customer, thereby becoming more customized. The study also investigate whether 
SMEs and larger enterprises differ in the strategic questions relating to what influences an 
enterprise to become more customized, which prerequisites are required and which 
problems enterprises should anticipate and prepare for. These questions are important, 
given that strategic change is challenging, and can take considerable time to accomplish; it 
therefore needs to be based on the right decisions. This study is motivated by the fact that 
the markets SMEs are selling to tend to become more and more complex and harder to 
anticipate. Increased globalisation and use of IT and ICT have lead to greater uncertainty in 
customer demand. At the same time customers have ever more demanding needs and 
specifications; if these are not met, they will go elsewhere rather than reducing or adapting 
them. This complexity requires a more customized production and is a way to gain 
commercial advantages.     
 
Customised production includes many benefits such as reduced uncertainty, by producing 
totally customized products less capital bound is tied up. But meanwhile many challenges 
such as reduced production efficiency, furthermore flexibility must be increased and higher 
demands on communications and IT systems are often necessary. The study starts with a 
wide and thorough theoretical overhaul around the movement of the CODP, but also 
addresses other parts of the organization to get the all-important big picture. This 
theoretical work is leading to a work-model which is used in six interviews within SMEs. In 
order to get a thorough picture, the enterprises that take part in the study are from different 
line of business and have from 18 to 235 employees. During these interviews, conducted on 
a single occasion per company, the model and related questions are discussed. Thereby an 
analysis of the interviews and the theory is done, with the model as the starting-point.  
 
The result of this study is a basic model, which SMEs can use as an analytical tool, and a 
checklist, to facilitate a move towards a make-to-order manufacturing strategy, thereby 
gaining more flexibility. The study provides a basic generic framework which can be adapted 
and tailored by the company in question to see which parts are relevant to specific 
circumstances.      
 
Keywords: CODP, customer order decoupling point, customisation, flexibility, make-to-

order, OPP, order penetrating point, Small and medium-sized enterprises, 
SME 

 
 
 



 

 iv 

  



 

 v 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INTRODUKTION ________________________________________________________________________ 2 

1.1 MOTIV TILL STUDIEN __________________________________________________________________ 2 
1.2 PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE ___________________________________________________________ 5 
1.3 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR __________________________________________________________ 6 
1.4 RAPPORTENS DISPOSITION ______________________________________________________________ 6 

2. METOD _______________________________________________________________________________ 8 

2.1 DESIGN ___________________________________________________________________________ 8 
2.2 PROCESS __________________________________________________________________________ 9 
2.3 KVALITET _________________________________________________________________________ 11 

3. TEORETISK REFERENSRAM ______________________________________________________________ 14 

3.1 KUNDORDERPUNKTEN (KOP) ___________________________________________________________ 15 
3.1.1 Introduktion ___________________________________________________________________ 15 
3.1.2 Kundorderzonen (KODZ) _________________________________________________________ 16 
3.1.3 Placering _____________________________________________________________________ 17 
3.1.4 Förflyttning närmare kund (nedströms) _____________________________________________ 20 
3.1.5 Förflyttning längre ifrån kund (uppströms) __________________________________________ 20 
3.1.6 Sammanfattning _______________________________________________________________ 21 

3.2 ORGANISATION _____________________________________________________________________ 22 
3.2.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 23 
3.2.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 24 
3.2.3 Problem ______________________________________________________________________ 25 

3.3 IT OCH IKT ________________________________________________________________________ 26 
3.3.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 26 
3.3.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 27 
3.3.3 Problem ______________________________________________________________________ 27 

3.4 ATT FÅNGA KUNDORDER _______________________________________________________________ 29 
3.4.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 29 
3.4.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 30 
3.4.3 Problem ______________________________________________________________________ 30 

3.5 PRODUKTER _______________________________________________________________________ 31 
3.5.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 32 
3.5.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 32 
3.5.3 Problem ______________________________________________________________________ 33 

3.6 PRODUKTION ______________________________________________________________________ 33 
3.6.1  Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 34 
3.6.2  Förutsättningar ________________________________________________________________ 35 
3.6.3  Problem ______________________________________________________________________ 36 

3.7 MARKNAD ________________________________________________________________________ 36 
3.7.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 37 
3.7.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 37 
3.7.3 Problem ______________________________________________________________________ 38 

3.8 LEVERANTÖRER _____________________________________________________________________ 39 
3.8.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 39 
3.8.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 40 
3.8.3 Problem ______________________________________________________________________ 40 

3.9 KONKURRENTER ____________________________________________________________________ 41 
3.9.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 41 
3.9.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 41 
3.9.3 Problem ______________________________________________________________________ 41 

3.10 SAMMANFATTNING __________________________________________________________________ 42 



 

 vi 

4. EMPIRI ______________________________________________________________________________ 50 

4.1 SA MÖBLER I TIBRO _________________________________________________________________ 50 
4.2 PLS I SKÖVDE ______________________________________________________________________ 54 
4.3 ARKIVATOR I FALKÖPING ______________________________________________________________ 57 
4.4 HANZA I TÖREBODA __________________________________________________________________ 61 
4.5 MÖBELBONING I TIBRO _______________________________________________________________ 65 
4.6 FÖRETAG 6 I SKÖVDE _________________________________________________________________ 69 
4.7 SAMMANFATTNING __________________________________________________________________ 74 

4.7.1 Påverkande faktorer ____________________________________________________________ 74 
4.7.2 Förutsättningar ________________________________________________________________ 74 
4.7.3 Problem ______________________________________________________________________ 74 

5. ANALYS ______________________________________________________________________________ 76 

5.1 ORGANISATION _____________________________________________________________________ 76 
5.2 IT/IKT___________________________________________________________________________ 77 
5.3 FÅNGA KUNDORDER __________________________________________________________________ 78 
5.4 PRODUKT _________________________________________________________________________ 80 
5.5 PRODUKTION ______________________________________________________________________ 81 
5.6 MARKNAD ________________________________________________________________________ 82 
5.7 LEVERANTÖRER _____________________________________________________________________ 84 
5.8 KONKURRENTER ____________________________________________________________________ 84 
5.9 SAMMANSTÄLLNING _________________________________________________________________ 85 
5.10 SAMMANFATTNING __________________________________________________________________ 86 

5.10.1 Påverkande faktorer __________________________________________________________ 87 
5.10.2 Förutsättningar ______________________________________________________________ 87 
5.10.3 Problem ____________________________________________________________________ 88 

5.11 ANALYS AV MODELL __________________________________________________________________ 89 

6. DISKUSSION __________________________________________________________________________ 92 

6.1 RESULTAT ________________________________________________________________________ 92 
6.2 TEORETISKT BIDRAG __________________________________________________________________ 93 
6.3 PRAKTISKT BIDRAG ___________________________________________________________________ 93 
6.4 METODOLOGISKT BIDRAG ______________________________________________________________ 93 

7. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING ______________________________________________________ 94 

7.1 SLUTSATSER _______________________________________________________________________ 94 
7.2 VIDARE FORSKNING __________________________________________________________________ 95 

REFERENSER ______________________________________________________________________________ 97 

 
 
Bilageförteckning 
Bilaga 1:  Intervjufrågor till respondenterna                      104 
Bilaga 2: Kontakt med respondenterna                      108 
Bilaga 3: Intervjusammanställning utskick                      108 
 
Figurförteckning 
Figur 1: Diagram över Sveriges import, export och handelsnetto   3 
Figur 2: Modell over rapportens disposition     7 
Figur 3: Modell över rapportens arbetsprocess, tidsmässigt    9 
Figur 4: Modell över teorikapitlet, problemfrågor och syfte  14 
Figur 5: Figur över olika möjliga KOP placeringar   15 
Figur 6: KOP placeringar och relationen P/L   18 



 

 vii 

Figur 7: Modell över faktorer som påverkar KOP   18 
Figur 8: Möjliga tidsbaserade placeringar av KOP   19 
Figur 9: Arbetsmodell över nuläge gällande strategisk KOP placering 46 
Figur 10: Arbetsmodell, exempel på hur det kan se ut  48 
Figur 11: Analys av nuläge, SA Möbler   51 
Figur 12: Analys av nuläge, PLS    55 
Figur 13: Analys av nuläge, Arkivator Telecom   58 
Figur 14: Analys av nuläge, Hanza Precision   62 
Figur 15: Analys av nuläge, Möbelboning   66 
Figur 16: Analys av nuläge, Företag 6   70 
Figur 17: Sammanställd analys av de intervjuade företagen  86 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1: Sammanfattning över påverkande faktorer  43 
Tabell 2: Sammanfattning över förutsättningar   44 
Tabell 3: Sammanfattning över problem   45 
 
Förkortningar 
ATP Available to Promise (Möjligt att lova) 
CODP Customer Order Decoupling Point 
CRM Customer Relationship Management  
EDI Electronic Data Interchange  
ERP Enterprise Resource Planning 
IT Informationsteknik 
IKT Informations och kommunikationsteknik 
KOP Kundorderpunkt 
KODZ Kundorderzonen 
SME  Små och medelstora företag  



1 

  



 

 2 

1. INTRODUKTION 
 
I detta kapitel diskuteras orsaker till att små och medelstora företag (SME) fått ett ökat 
behov att kundanpassa sin produktion, vidare påvisas varför flexibilitet blir allt viktigare för 
denna grupp. Detta är utgångspunkten och motivet till studien, vidare återfinns i detta 
kapitel även problemfrågor och syfte.    

1.1 Motiv till studien  

Marknaden för fler och fler branscher och industrier blir allt mer komplex, vilket beror på 
många bidragande faktorer. Bland dessa kan dagens dynamiska marknad med ständigt nya, 
samgående eller försvinnande aktörer, så som leverantörer, konkurrenter och kunder, 
nämnas. (Flint m.fl. 2008) IKT och Internet bidrar också genom att organisationer kan utbyta 
information och göra affärer snabbare. (Walters 2008) Ännu en orsak är den ökade 
globaliseringen och den allt större tillgången på varor som ofta överträffar efterfrågan. 
(Christopher m.fl. 2006; Christopher och Peck 2003) Detta leder till att kunder snabbt och 
enkelt kan jämföra leverantörer, både på den lokala och globala marknaden, samtidigt som 
transaktionskostnaden minskat dramatiskt. (Christopher 2005) Även kunders förväntningar 
och förändrade behov bidrar till denna komplexitet. (Flint m.fl. 2008) Det är alltså virtuella 
organisationer med den ständigt ökade möjligheten att kommunicera och söka leverantörer, 
kunder och produkter via nätet som är en bidragande orsak till den allt tuffare konkurrensen 
på marknaden. (Walters 2008; Laanti m.fl. 2007) 
 
Flexibilitet och förmågan att kunna möta kunders krav på allt kortare ledtider och samtidigt 
kunna möta svängningar i efterfrågan är härför av stor vikt. Det är inte bara tiden utan även 
styrbarheten som räknas då kunders efterfrågan är svår att förutse. (Christopher 2000) En 
ständig ökning av produktbredden efterfrågas också vilket gör att tillverkningsflexibilitet blir 
ett allt viktigare konkurrensmedel, då organisationer både får möjlighet att möta kunders 
förändrade behov och svara upp mot oväntad konkurrens. (Vokurka och O´Leary-Kelly 2000) 
Dagens konkurrensklimat kräver låga priser, hög kvalitet och ökad variantbredd på 
produkter, vilket innebär förändringar både i affärs- och tillverkningsstrategier. (Duclos m.fl. 
2003) Dessa förändringar stöds av IT-verktyg som samlar, lagrar, tillgängliggör och analyserar 
information som kan användas för att ta strategiska beslut. IT koordinerar även information 
inom och över funktionsgränser vilket påverkar tiden att kunna svara snabbt, att vara 
flexibel. (Swafford 2008)  
 
Att marknadsföra och sälja sina produkter över nationsgränser har för många företag blivit 
nödvändigt för att överleva och generera vinst på lång sikt. (Cavusgil m.fl. 2004) Det är dock 
viktigt att samtidigt se de utmaningar globala organisationer står inför, exempelvis behov av 
lokal variation på många marknader och den komplexa logistik som krävs och som kan 
innebära ökade kostnader. Det finns alltså en risk att fokus läggs på de kostnadsbesparingar 
som görs i produktion medan risken är att totalkostnaden i stället ökar. (Christopher m.fl. 
2006; Christopher och Peck 2003) Diagrammet från Statistiska centralbyrån (SCB) nedan 
visar hur Sveriges import och export stadigt ökat de senaste åren, detta bortsett ifrån 
nedgången under den ekonomiska krisen hösten 2008 och fram till mitten av 2009. (SCB 
2011a) Enligt SCB har värdet av den totala exporten ökat med 21 % under perioden 
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december till februari vid en jämförelse mellan 2009/2010 och 2010/2011. Dessutom ökar 
exporten i förhållande till importen vilket ger ett ökat positivt handelsnetto. (SCB 2011b)  
 
Export, import och handelsnetto 
Utrikeshandel med varor. Miljoner kronor i löpande priser. Trend 

 
Figur 1. Diagram över Sveriges import, export och handelsnetto 2004 till 2011.  

 
Den ökade konkurrensen innebär att kunder oftast inte kan behållas bara genom att erbjuda 
lågt pris då det ständigt kommer fram nya leverantörer med nya förutsättningar. Detsamma 
gäller konkurrens med innovativa produkter, här ser andra leverantörer till att snabbt ta 
fram något ännu mer innovativt. Kundservice, innefattande olika logistiska aktiviteter, blir 
härför allt mer betydelsefull då detta är en av de få saker som är svåra att kopiera. (Sharma 
m.fl. 1995) Att förbättra, eller i alla fall se till att minst den utlovade servicen levereras varje 
gång till kund, innebär en större chans att behålla sina kunder samt ökar möjligheten att 
hitta nya. (Christopher 2005) Det är alltså viktigt att det finns en överensstämmelse mellan 
vad kunden förväntar sig och vad organisationen klarar av att leverera, vilket innebär att det 
måste finnas en samsyn inom organisationen. (Christopher 2005) 
 
Ett sätt att höja servicenivån till kunder är att öka antalet varianter på olika produkter, 
(Jonsson och Mattsson 2005) att lagerhålla fler produkter kan dock leda till att fel artiklar 
finns i lager vilket gör att servicenivån går ner samtidigt som kapitalbindningen ökar. 
(Childerhouse m.fl. 2008) Samtidigt som frågan bör ställas om kunder verkligen efterfrågar 
den variantrikedom som rent teoretiskt är möjlig att producera, och om de är beredda att 
vänta, eller om de hellre väljer något som redan finns på hyllan. (Stäblein m.fl. 2011) Att öka 
flexibiliteten på transporter till kunder, både vad gäller frekvens, kvantitet och transportsätt, 
är ett annat sätt att höja servicenivån. (Naim m.fl. 2010) Detta kan dock endast öka 
anpassningsbarheten till en viss grad, då produkten inte kan levereras förrän den finns 
tillgänglig. Det kan också innebära höga kostnader vilket kan vara en stor nackdel. En annan 
möjlighet är att minska produktutbudet, exempelvis för att delar av sortimentet inte säljer 
tillräckligt bra. Fördelen är att lagerkostnader kan minskas och att kapacitet frigörs medan 
nackdelen kan vara att kunder som har en one-stop-shop- strategi förloras. (Flapper m.fl. 
2010) För att möta kunders ökade krav på brett sortiment kan en strategi med 
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tillverkningsflexibilitet, som innebär möjlighet att även svara mot kunders ständigt 
förändrade behov, vara ett sätt att vinna fördelar. (Vokurka och O`Leary-Kelly 2000)  
 
Olika strategier för att åstadkomma tillverkningsflexibilitet grundar sig på var 
kundorderpunkten (KOP) kan placeras i försörjningskedjan. Traditionellt definieras KOP som 
den punkt i tillverkningskedjan där produkten kopplas samman med en specifik kundorder 
(Olhager 2003), det är också den punkt som skiljer prognosstyrd tillverkning från 
kundorderstyrd tillverkning. (Wikner och Rudberg 2005) Fyra vanligt förekommande 
tillverkningsstrategier är; Tillverka mot lager, Montera mot kundorder, Tillverka mot 
kundorder och Konstruera mot kundorder. (Wikner och Rudberg 2005) Att ha nöjda kunder 
är ”nyckeln till framgång” i alla branscher, idag har de flesta kunder ett stort utbud att välja 
mellan samtidigt som de ofta lätt kan byta leverantör med relativt låga kostnader. Den 
ökande konkurrensen från lågkostnadsländer har också blivit ett växande problem för 
tillverkare i de flesta industrialiserade länder. (Yeung m.fl. 2008) För att möta den allt 
hårdare konkurrensen på marknaden bör alltså organisationer kunna vinna fördelar genom 
att gå mot en mer kundorderstyrd produktion. Detta eftersom servicenivån höjs och leder till 
möjlighet att fördjupa samarbeten med kunder vilket i sin tur ökar lojaliteten.  
 
Det finns många faktorer som påverkar var KOP hamnar och även många svårigheter med 
att gå mot en mer kundorderdriven tillverkning, bland annat innebär det fokus som sätts på 
en kortare ledtid att nya krav ställs på planeringsfunktioner. Även nya verktyg som ”möjligt 
att lova” krävs för att kunna säkerställa att rätt information lämnas ut vilket i sin tur ställer 
krav på informationssystemen. (Wikner och Rudberg 2005b) Flera andra utmaningar och 
problem kan uppstå för en organisation som väljer att förändra sin tillverkningsstrategi. Ett 
av de största problemen för organisationer som utför flera värdeskapande moment efter det 
att en kundorder inkommit, är att handskas med kundförfrågan. Detta beror på flera saker, 
och är en process som görs i flera steg, som involverar flera avdelningar och som utförs 
under press, då kunden ofta frågar ett flertal företag och sedan väljer den med bäst 
totalerbjudande. (Kingsman m.fl. 1996)  
 
Andra interna problem kan vara en outvecklad IT-användning, vilken kan bero på både 
kostnaden att köpa in och underhålla systemet och den, ofta, undermåliga kunskapen om 
tekniken i små och medelstora företag. (Oduoza och Xiong 2009) Att många av dessa företag 
inte använder IT-system fullt ut, kan också förstärka den ofta dåliga koordination mellan 
framförallt marknads- och tillverkningsfunktionerna. (Ashayeri och Selen 2005) En dålig 
koordination är extra problematisk i en mer kundorderstyrd produktion, där höga krav ställs 
på kommunikation, för att kunna hålla utlovade ledtider. (Wikner och Rudberg 2005b) Vad 
gäller själva produktionen så återfinns bland annat problem med att aktiviteter inte är 
standardiserade (Deep m.fl. 2008), att utrustning inte är tillräckligt flexibel vilket medför 
långa ställtider (Olhager 2000) och att ändringar i produktspecifikationer kan inkomma sent i 
tillverkningsprocessen. (Deep m.fl. 2008) Externa utmaningar kan handla om svårigheter att 
segmentera sina kunder och/eller implementera beslutade marknadsstrategier (Boejgaard 
och Ellegaard 2010), eller problem med att få sina leverantörer att hålla utlovade 
leveranstider (Mattsson 2010). 
 
Att göra en förflyttning av kundorderpunkten bör alltså endast göras om det är strategiskt 
motiverat, det vill säga att det stärker konkurrenskraften (Olhager 2003), då det är både 
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svårt och tar lång tid (D’Alessandro och Baveja 2000). Att göra denna förändring genom att 
flytta punkten längre ifrån kund, behöver dock inte alltid innebära att leveranstid till kund 
ökar, då möjligheter att förenkla, automatisera, kontrollera, koordinera, integrera och trycka 
ihop processer finns. (Harrison och van Hoek 2011) Anledningar till att organisationer 
beslutar sig för att göra dessa strategiska förändringar kan vara flera, det kan handla om 
interna behov, så som att minska kapitalbindning och samtidigt risken att lagerhålla fel 
artiklar. (Ashayeri och Selen 2005) Det kan även handla om externa behov som att 
tillfredsställa kundbehov, exempelvis ökad kundanpassning (Olhager 2003), eller att möta 
konkurrenters strategier (Kotler och Keller 2009) .   
 
Även om många småföretag är vana att arbeta kundorderstyrt är deras processer inte alltid 
så strukturerade och standardiserade. (Deep m.fl. 2008) Det saknas också till stor del 
forskning inom SME-företag gällande kundorderstyrning, även om en del exempel kan hittas 
(Kerkkänen 2007). Det går också att urskilja ett gap mellan de faktorer som redovisas i 
litteraturen och de faktorer som i ett helhetsperspektiv påverkar dessa företags beslut att 
arbeta mer kundorderstyrt (Kerkkänen 2007; Olhager 2003). Vokurka och O’Leary-Kelly 
(2000) påpekar vidare behovet av att studera samverkan mellan interna och externa 
faktorer, samt organisation och teknologi, för att kunna vinna konkurrensfördelar genom en 
ökad tillverkningsflexibilitet. Detta gör det intressant att belysa de olika påverkande faktorer, 
krav och förutsättningar samt vilka problem SME företag kan stöta på, både när en 
förflyttning skall genomföras och när denna strategi skall användas i den dagliga 
verksamheten.    

1.2 Problemställning och syfte 

Utifrån ovanstående resonemang blir huvudfrågan för denna rapport: 
 

 Vad skall ett företag i SME sektorn, som vill göra en förflyttning av 
kundorderpunkten, till en mer kundorderstyrd tillverkning, tänka på och ta hänsyn 
till? 

 
Och delfrågor som måste utredas för att kunna svara på denna huvudfråga blir då: 
 

 Vilka påverkande faktorer kan vara avgörande att ta hänsyn till?  

 Vilka är förutsättningarna för att genomföra en förflyttning?   

 Vilka problem kan en förflyttning medföra? 
 
Syftet med detta arbete är att teoretiskt göra en genomgång av vilka krav som ställs på små 
och medelstora företag för att dessa skall kunna flytta sin KOP längre ifrån kunden och gå 
mot en mer kundorderstyrd tillverkning. I syftet innefattas också att se om det som återfinns 
i litteraturen, som ofta baseras på större organisationer, även gäller för små och medelstora 
företag (SME), vilket är företag med upp till 250 anställda (European Commission 2011). 
Syftet är vidare att ta fram en modell som SME företag som står i begrepp att göra denna 
förflyttning kan använda. Denna modell tas fram för att synliggöra nuläget i förhållande till 
ett företags konkurrenter och på så sätt underlätta och visa hur dessa företag kan agera för 
att gå mot en mer kundorderstyrd tillverkning. Detta är intressanta frågor då många 
organisationer har gjort, eller står i begrepp att göra, denna förändring. Den befintliga 
litteraturen tar upp hur KOP tas fram på ett ingående sätt men har dock inte kommit lika 
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långt när det gäller diskussionen runt förutsättningar och de problem som kan uppstå samt 
hur företag skall gå tillväga vid genomförandet. 
 
Studien försöker alltså samla flera olika delar för att kunna ta fram ett analysverktyg som 
visar en helhetsbild. Ett fåtal intervjuer av små och medelstora företag kommer i slutet att 
göras, och redovisas, för att studera och kunna komma fram till hur SME företag skall kunna 
skaffa kunskap om hur de ligger till. Rapporten kommer även att försöka fånga upp och 
diskutera de eventuella gap som förekommer mellan teorin, vilken till stor del bygger på 
större organisationer, och hur det praktiskt kan gå till i SME företag. 

1.3 Omfång och avgränsningar 

Denna studie baseras på tillverkande, små och medelstora, organisationer och analyserar 
dessa ur ett företagsperspektiv, mindre hänsyn tas till att de flesta organisationer är en del i 
ett nätverk, vilket innebär att ett nätverksperspektiv ofta kan vara mer heltäckande. Studien 
är av översiktlig karaktär, med fokus på helheten och tittar på, och försöker ta fram, en 
modell för hur kundorderpunkten (KOP) skall kunna flyttas längre ifrån kund. En 
förutsättning för att kunna göra en lyckad förflyttning är att veta var KOP optimalt skall 
läggas vilket leder till att även placering och förflyttning närmare kund belyses till vissa delar. 
Det finns en mängd litteratur om KOP men denna riktar till stor del in sig på att utreda var 
denna punkt skall förläggas och mindre på hur förflyttningen skall göras vilket gör denna 
studies inriktning intressant (Strawlaki & Davis 2010; Wikner och Rudberg 2005a; Ashayeri 
och Selen 2005; Olhager 2003). Att fokus ligger på små och medelstora företag beror på att 
de lite större organisationerna redan analyserats och studerats i litteraturen till stor del 
(Olhager 2010; Ashayeri och Selen 2005; D’Alessandro och Baveja 2000), ett gap kan 
däremot urskiljas vad gäller de små och medelstora företagen.   
 
Då fokus på studien är av översiktlig natur så kommer avgränsningar att göras från de källor 
som tittar på exempelvis simulering och takt då inga djuplodade studier av enskilda delar är 
syftet. I diskussionen om påverkande faktorer gällande kundorderpunktens placering 
kommer inte hänsyn tas vare sig till produkternas livscykel eller till eventuell 
säsongsvariation även om detta i vissa fall tas upp helt kort. Detta är visserligen intressanta 
frågeställningar men de upplevs i detta arbete som allt för komplexa och tidskrävande. 
Vidare kommer ekonomiska aspekter inte heller att granskas djupare, men nämns helt kort, 
för att visa på att problem finns. Att många företag i realiteten arbetar med flera produkter 
och aktiviteter samtidigt, med behov av olika styrning, exempelvis tillverka vissa artiklar mot 
lager och andra mot kundorder, kommer inte heller tas hänsyn till då rapportens omfång 
inte tillåter detta.  

1.4 Rapportens disposition 

Rapportens struktur är uppbyggd för att lösa huvudproblemfrågan, detta genom att i en 
litteraturstudie bygga upp den teoretiska referensramen, som delas in i olika faktorer vilka 
var för sig; påverkar, ger förutsättningar och kan medföra problem. Därefter görs sex stycken 
intervjuer för att kunna jämföra teori med praktik. 
 
Rapportens disposition ser ut på följande sätt. Kapitel 1 beskriver och diskuterar bakgrunden 
till problemområdet, vilket mynnar ut i en huvudfråga samt tre underfrågor. Dessa frågor 
tillser att syftet med studien uppnås. Även omfång och avgränsningar presenteras i denna 
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del. I kapitel 2 görs en beskrivning av metodansatsen med motiveringar till arbetets 
genomförande. Därefter kommer, i kapitel 3, en genomgång av den teori som behövs för att 
kunna besvara problemfrågan och på så sätt fullfölja syftet med arbetet. I kapitel 4 beskrivs 
de intervjuer som gjorts, både i text och med modeller. Därefter analyseras empirin i kapitel 
5, mot den framtagna teorin, och diskussioner runt resultaten görs i kapitel 6. Avslutningsvis 
kommer slutsatser och förslag på vidare forskning att presenteras i kapitel 7.  
 
Något som bör observeras är att i varje kapitel görs en sammanfattning av innehållet i slutet, 
för att underlätta och möjliggöra en snabbläsning, då arbetet är omfattande. 
 

Kapitel 1. Bakgrund och motiv till studien, problemfrågor och syfte visas 

dessutom diskuteras omfång, avgränsningar samt disposition av rapporten.

Kapitel 2. Diskussion kring metod och motivering till arbetets olika val; 

design, process och kvalitet.

Kapitel 3. Teoretisk referensram med diskussioner om kundorderpunkten 

samt de faktorer som påverkar, förutsättningar som föreligger och problem.

Kapitel 4. Empiri med 6 stycken intervjuer redovisas.

Kapitel 5. En analys mellan teori och det som framkommit under 

intervjuerna.

Kapitel 6. En diskussion kring resultatet av studien samt de bidrag denna 

ger teoretiskt, praktiskt och metodologiskt.

Kapitel 7. De slutsatser som dragits redovisas och dessutom ges förslag på 

vidare forskning. 

 
 
Figur 2. Modell över rapportens disposition.   
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2. METOD 
 
I detta kapitel diskuteras på vilket sätt studien är designad, därefter följer en genomgång av 
processens fem faser. Slutligen påvisas hur författaren gått till väga för att få en hög kvalité 
på arbetet, vilket är en viktig grund för att kunna dra pålitliga slutsatser.   

2.1 Design  

En kvalitativ studie karaktäriseras av att data som samlas in innefattar termer och har som 
syfte att hitta betydelse för att kunna fatta beslut. Insamling av data görs med intervjuer 
eller observationer vilka ofta redovisas genom berättelser eller fallbeskrivningar. Analysen 
kan göras på olika sätt exempelvis genom jämförelser med framtagen teori. En kvantitativ 
studie karaktäriseras däremot ofta av att datainsamling handlar om siffror. Syftet är ofta att 
hitta en bestämd egenskap och insamlingen sker med hjälp av enkäter eller med intervjuer. 
Insamlad data redovisas i olika tabeller, grafer eller diagram och analysen handlar ofta om 
att hitta genomsnitt, variation eller samband. (Eriksson 2006) Val av metod är enligt Trost 
(2010) helt beroende av vilket syfte studien har. Vidare påtalar han att de flesta studier har 
inslag av både kvantitet och kvalitet. Detta arbete är en kvalitativ studie då den i linje med 
Trosts (2010) förklaring försöker ta reda på, eller förstå, hur teorin förhåller sig till praktiken, 
och även har som mål att försöka hitta generella förhållningssätt. (Trost 2010) Metoden är 
lämplig då denna studie syftar till att se verkligheten ur respondenternas ögon och har ett 
behov av att jämföra och tolka situationen mot den framtagna teorin.     
 
Studien är uppdelad i två delar, en teoretisk litteraturstudie samt omfattande intervjuer med 
sex företag. Den första delen, litteraturstudien, har som utgångspunkt att studera teorin och 
hitta verktyg att använda under intervjuerna. Intervjuerna är grunden till den andra delen, 
som syftar till att studera och försöka ta reda på hur de olika teoretiskt framtagna 
påverkande faktorerna, förutsättningarna och problemen behandlas i praktiken. Dessa 
intervjuer gjordes strukturerade, på så sätt att de behandlar ett område, och frågorna är till 
största del öppna, det vill säga utan svarsalternativ. Denna intervjuform omtalas ofta som 
semistrukturerade men är, enligt Trost (2010), ett begrepp som kan misstolkas. Då struktur å 
ena sidan kan betyda att det handlar om fasta svarsalternativ, men å andra sidan även kan 
innebära att själva formuläret är högt strukturerat. (Trost 2010) Att inga svarsalternativ 
fanns till frågorna möjliggjorde att hänsyn kunde tas till de svar som gavs, och att intressanta 
följdfrågor kunde ställas. Dessa öppna frågor kompletterade en arbetsmodell med graderade 
svar som utarbetats med hjälp av den framtagna teorin (se avsnitt 3.10). Intervjuerna 
spelades in och utskrifterna skickades ut till respondenterna för godkännande (se bilaga 3), 
för att inga missförstånd skulle uppstå på grund av feltolkningar, allt enligt Dahmströms 
(2011) riktlinjer. 
 
Syftet med denna studie är att få en djupare insyn och förståelse för hur företag hanterar de 
påverkande faktorer, förutsättningar och problem som hittats i teorin. Då det handlar om att 
få en helhetsbild och att studera en aktuell företeelse i en verklig kontext, är fallstudier en 
lämplig metod. Fallstudier utmärks av att de innefattar fler intressanta variabler än enstaka 
datapunkter, och är en heltäckande metod som innefattar design, datainsamling och analys. 
Yin (2007) påtalar också att fallstudier generellt föredras när frågor som ”hur” och ”varför” 
ställs och metoden är härför lämplig för det aktuella arbetet. (Yin 2007) Som 
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insamlingsmetod väljs intervjuer vilket ger djup, tillåter att variationer uppfattas och gör 
studien mer flexibel. Att göra en mer kvantitativ studie med ett större antal företag, vilka 
kunde nås med en postenkät, och basera frågorna på exempelvis nyckeltal hade också varit 
möjligt. En nackdel är dock svårigheten att följa upp de inkomna svaren vid behov (Eriksson 
2006). En annan nackdel är att ett frågeformulär med både standardiserade frågor och svar 
får anses vara relativt trubbigt, alltså inte ta med alla aspekter på problemområdet. 
(Dahmström 2011)  
 
Studien har som delsyfte att ta fram en modell för att underlätta och visa hur företag skall 
agera för att kunna gå mot mer kundorderstyrning. Detta gör det intressant att få med såväl 
olika branscher som företag av olika storlek inom SME sektorn. Intervjuer gjordes med sex 
olika företag för att tillse att ett brett spektra av påverkande faktorer, förutsättningar och 
problem kunde samlas in och analyseras. I detta skede valdes alternativet med att 
djupstudera ett eller två företag under längre tid bort, då detta inte skulle leda till att syftet 
med arbetet uppnåtts.  

2.2 Process 

Arbetsprocessen i detta examensarbete kan delas in i fem faser, hur arbetet har fördelats 
tidsmässigt kan ses i figur 3 nedan.   
 
Faser v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 

Bakgrund                                     

Teori                                     

Empiri                                     

Analys                                     

Resultat                                     

Figur 3. Modell över rapportens arbetsprocess, faserna indelade tidsmässigt. 
 
Den första fasen innefattar arbetet med bakgrunden och framtagning av problemfrågor och 
har till stor del handlat om att söka efter information, speciellt i bibliotekets tidskrifter men 
även på olika sökmotorer så som emerald och google scholar. Under denna fas användes ett 
bredare spektra av sökord så som global, kundanpassad, SME och kundservice. Dessutom 
lades fokus på att hitta fakta som stöder att globaliseringen och dess påverkan ökar. Fasen 
har även inneburit en hel del funderande och diskuterande med handledaren för att se om 
valt område kan utvecklas. Arbetet med bakgrunden utmynnade slutligen i att 
problemfrågor kunde sättas upp, syfte formuleras och att ett visst teoribehov framstod. 
Fasen innefattar även arbetet med metodkapitlet, denna process startade med 
metodföreläsningar men omfattade även studier av litteratur i biblioteket på högskolan i 
Skövde.    
 
Den andra fasen innefattar arbetet med teoridelen, denna arbetsprocess har till stor del 
handlat om att söka efter relevanta artiklar via sökmotorer och högskolebibliotekets 
hemsida. Detta sökande har utförts på några olika sätt, dels så har flera, mer ämnesspecifika, 
sökord så som OPP, KOP, CODP och flexible manufacturing använts. Dels har sökningar gjorts 
på forskare så som Olhager, Wikner och Christopher vilka ansetts viktiga för ämnet. 
Anledningen till att Olhager (2003) valts ut är att många (Kerkkänen 2007; Ashayeri och 
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Selen 2005; Wikner och Rudberg 2005) hänvisar till hans artiklar och böcker. Vad gäller 
Wikner så har han skrivit ett flertal artiklar om ämnet (Bäckstrand & Wikner 2008; Wikner 
och Rudberg 2005a; Wikner och Rudberg 2005b). Slutligen Christopher är en mycket väl 
etablerad forskare med erkänt god litteratur inom ett flertal olika logistiska områden. 
Därefter har även referenser till flera olika artiklar lett till att exempelvis Fischers (1997) 
artikel, om vikten att anpassa försörjningskedjan efter produkten, hittats, detta då många av 
de för arbetet viktiga artiklarna hänvisat till denna. Fasen har lett till att ett urval av dessa 
artiklar gjorts och att själva teoridelen formulerats.  
 
Vid genomgången av litteraturen framstod ett antal olika delar som viktiga. Först noterades 
att marknad, produkt och produktion är tre delar som knyts till placeringen av 
kundorderpunkten av bland annat Olhager (2003). Att fånga kundorder belystes sedan som 
en viktig del för att kunna arbeta mer kundanpassat (Kalantari m.fl. 2011; Kingsman m.fl. 
1996). En genomgående tanke med arbetet är att få ett helhetsperspektiv vilket gjorde det 
naturligt att ha med organisation, då den delen är en grund i många olika 
managementkoncept. I samband med att bland annat både kundförfrågan och organisation 
utreddes berördes IT/IKT till stora delar och flera artiklar tar också upp vikten av 
kommunikation och IT-stöd för att kunna tillverka mer kundorderstyrt. (Welker m.fl. 2008; 
Kerkkänen 2007) Då materialförsörjningen ofta är en grundförutsättning för ett fokalföretags 
konkurrensförmåga, framstod även leverantörer som en viktig del att beakta. (Jonsson och 
Mattsson 2005) Slutligen konkurrenterna vilka fokalföretaget tävlar mot, då de har samma 
kunder, är en aktör som är viktig att jämföra sig mot innan en strategi tas fram. (Kotler och 
Keller 2009) Alla dessa delar är således avgörande att ha med för att kunna få ett 
helhetsperspektiv.    
 
Litteraturstudien gjordes för att försöka få en helhetsbild av vilka påverkande faktorer, 
förutsättningar och problem som företag kan beröras av. Följaktligen få en förståelse för vad 
ett fokalföretag behöver kunna hantera, för att lyckas flytta sin KOP och bli mer 
kundanpassad. De åtta ovan nämnda delarna har utretts och diskuterats i avsnitt 3.2 till 3.9 
varefter de har sammanfattats, i tre tabeller (se avsnitt 3.10). Dessa tabeller har genom en 
sammanvägning legat till grund för arbetsmodellen (se avsnitt 3.10). Denna arbetsmodell har 
till viss del strukturmässigt inspirerats av Pagh och Cooper (1998) samt Hines m.fl. (2000) 
men har innehållsmässigt sammanställts av författaren själv. Anledningen till att det finns ett 
behov av en modell, är att de flesta studier som hittats om KOP behandlar mindre delar. 
Exempelvis var denna punkt bör placeras (Olhager 2003) medan denna studie fokuserar på 
hur och varför företag, ur ett helhetsperspektiv, skall kunna komma till vald punkt. 
Arbetsmodellen används och testas sedan i empiridelen (fas 3). 
 
Den tredje fasen började med ett uppsökande arbete och fortsatte med intervjuer med 
respondenter, på ledande positioner, i flera olika företag vilka samtliga påbörjat eller 
genomfört en mer kundanpassad strategi. Den uppsökande processen startade med att 
kontakt togs med IDC, Industrial Development Center, och Högskolan i Skövdes 
näringslivskontakter. Därefter togs en diskussion med handledaren om för- och nackdelar 
med att titta på en enskild bransch och/eller samma storlek av företag. Detta ledde till att 
ett knappt tiotal företag med kundorderstyrd tillverkning valdes ut att kontakta. Urvalet 
gjordes för att få organisationer med olika antal anställda och inom olika branscher för att få 
tillräcklig bredd. Alltså för att få möjlighet att studera flera företag och höra hur de upplevde 
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påverkande faktorer, förutsättningar och problem runt kundorderstyrd tillverkning. Därefter 
togs en inledande kontakt med företagen, vilket gjordes via telefon, med direkt uppsökande 
och i något fall via mejl (se bilaga 2).  
 
Av de kontaktade företagen var det sex stycken som både tyckte att arbetet verkade 
intressant och som hade tid och möjlighet att ställa upp på intervjuer. I samband med att 
intervjuerna bokades skickades, den i teorin framtagna, arbetsmodellen ut tillsammans med 
tre inledande och två avslutande intervjufrågor (se bilaga 1). Respondenterna informerades 
om att störst vikt skulle läggas på modellen och att diskussioner skulle föras runt den. 
Intervjuerna spelades in och genomfördes vid ett tillfälle per företag vilket tog mellan 1 – 2 
timmar. Under intervjuerna diskuterades arbetsmodellen och frågor, som fanns som stöd, 
ställdes runt denna. Anledningen till att dessa frågor inte skickades ut till respondenterna 
tillsammans med det övriga materialet var att de är så många till antal (se bilaga 1) att det 
bedömdes att frågorna skulle kunna avskräcka. Dessutom hade detta även kunnat styra 
respondenternas tankar runt modellen och då hade inte den ostrukturerade ansatsen 
kunnat uppnås. Efter varje intervju gjordes en sammanfattning, vilken sedan skickades ut till 
respondenterna via mejl för godkännande (se bilaga 3). Ett av företagen valde att vara 
anonymt och benämns i arbetet som företag 6. De flesta av respondenterna tyckte att 
modellen till största del tog upp de viktigaste aspekterna och det fanns en röd tråd i 
respondenternas resonemang. Sammantaget sågs inget behov att utöka antal företag, för att 
få ytterligare information, analysdelen påbörjades därför. 
 
Den fjärde fasen innebar att en analys gjordes, vilken gick ut på att jämföra de intervjuade 
företagen mot den framtagna teorin. De olika företagen jämförs alltså inte direkt mot 
varandra då företagen befinner sig i olika branscher och är av olika storlekar. I analysen gås 
de olika delarna i modellen igenom; organisation, IT/IKT, fånga kundorder, produkt, 
produktion, marknad, leverantörer och konkurrenter. En sammanställning av hur 
respondenterna placerat de olika företagen i modellen redovisas samtidigt (Figur 16). 
Därefter sammanfattades de viktigaste påverkande faktorerna, förutsättningarna och 
problemen med att flytta kundorderpunkten längre ifrån kunden.  
 
Den femte fasen innebar att resultat diskuteras, vilket gjordes genom att den teori som 
tagits fram och praktik jämförs. I detta avsnitt diskuteras också de olika delarna som ingår i 
arbetsmodellen vilken. På vilket sätt denna studie bidrar teoretiskt, praktiskt och 
metodologiskt diskuteras också helt kort. Slutligen presenterades de slutsatser som dragits 
och förslag på vidare forskning. 

2.3 Kvalitet 

Hög begreppsvaliditet vad gäller datainsamling, handlar om att använda sig av flera källor 
vilket kan betecknas triangulering. Det handlar vidare om att formulera beviskedjor och att 
låta respondenter lästa utkast. (Yin 2007) Detta har beaktats vid framtagning av den 
teoretiska referensramen. För att få hög begreppsvaliditet på detta examensarbete har ett 
flertal vetenskapliga artiklar av olika forskare använts som källor. Då dessa är utvalda och 
godkända av uppsatta kommittéer med krav på vetenskaplig bas, får de också anses som 
tillförlitliga källor. Även annan litteratur, så som böcker av välkända och dokumenterat 
trovärdiga forskare, har använts. Vidare har den teoretiska referensramen, och den modell 
som tagits fram, använts för att analysera det empiriska materialet. Då de sex intervjuerna i 
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flera frågor ger en entydig bild, som stämmer överens med den framtagna teorin, får den 
anses giltig till stora delar. Detta leder till att större tilltro kan sättas till den generella modell 
som tagits fram, samtidigt är naturligtvis urvalet begränsat och bör tas i beaktande. Mer 
kvantitativa studier kan förordas för detta syfte, se vidare forskning avsnitt 7.2. 
 
För att de data som samlats in vid intervjuerna skall hålla en hög och jämn kvalitet, har dessa 
intervjuer spelats in och skrivits ut i direkt anslutning till mötena och därefter skickats ut för 
godkännande av respondenterna (se bilaga 3). (Dahmström 2011) Detta är ytterligare ett 
sätt att säkerställa hög begreppsvaliditet. (Yin 2007) Vidare har intervjuerna delats upp i två 
olika delar, en del med frågor som har helt öppna svar och en del som innefattar 
förutbestämda svar på en femgradig skala, vilket kan ses i den framtagna modellen som 
återfinns i kapitel 3.10. Den senare delen för att tillse att få kongruens, likhet mellan 
frågorna (Trost 2010), på så sätt att det skall vara möjligt att jämföra de olika företagens svar 
med den framtagna teorin.  Denna del innebär också att följdfrågor kunde ställas och att den 
intervjuade kunde komma med egna funderingar.   
 
För att uppnå intern validitet krävs enligt Yin (2007) flera delar vid analysen av insamlad 
data. Det krävs att mönster jämförs med varandra, att förklaringar byggs upp och att 
rivaliserande förklaringar tas med. (Yin 2007) Detta har beaktats i analysdelen genom att de 
likheter och skillnader som upptäckts vid intervjuerna påtalats. Vidare har jämförelser med 
den framtagna teorin gjort och förklaringar till funna mönster belysts. Extern validitet är 
något som enligt Yin (2007) handlar om att använda replikationslogik, vad gäller fallstudier 
så ger exempelvis flerfallsstudier oftast högre extern validitet än enfallsstudier. (Yin 2007) 
Denna studie har genom att intervjua sex olika företag på så sätt ökat studiens externa 
validitet. Detta leder till att slutsatser blir mer hållbara och att generaliseringsbarheten blir 
större (Yin 2007).     
 
Reliabilitet bygger till stora delar på standardiserade situationer och att mätinstrument är 
tillförlitliga, målet är att en undersökning skall komma till samma resultat om den 
återupprepas. (Eriksson 2006) Då detta är en kvalitativ studie, som förutsätter låg grad av 
standardisering, så blir detta svårt att uppnå även om intervjuer och annan faktainsamling 
naturligtvis skall ske så att data blir relevanta och trovärdiga. Denna studie har dock försökt 
hålla en hög precision, vilken enligt Trost (2010) är en del i reliabilitetsbegreppet, genom att 
använda tillförlitlig utrustning med hög ljudkvalitet vid inspelning av intervjuerna. (Trost 
2010)   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer en genomgång av olika definitioner av kundorderpunkten (KOP), 
samt vad kundorderpunkten omfattar, att göras. Därefter diskuteras olika faktorer som 
påverkar placeringen av denna samt vilka krav och förutsättningar som ställs och problem 
som kan uppstå vid förflyttning och genomförande av en mer kundorderstyrd tillverkning. 
Även förflyttning närmare kund kommer till vissa delar att belysas för att påvisa valmöjlighet 
och skillnader i strategi. 
 
Nedanstående figur skall hjälpa läsaren att förstå hur de olika avsnitten används för att 
kopplas till problemfrågorna och på så sätt uppnå syftet med arbetet. Rutorna längst ner är 
de faktorer som hjälper till att besvara de tre delfrågorna vilka i sin tur bidrar till att kunna 
besvara huvudfrågan och således uppnå syftet med arbetet. 
 

Huvudfråga: Vad ska ett företag i SME sektorn, som vill 
göra en förflyttning av kundorderpunkten, till en mer 

kundorderstyrd tillverkning, tänka på och ta hänsyn till?

Delfråga 2: Vilka är 

förutsättningarna för att 

genomföra en förflyttning.

Delfråga 1: Vilka påverkande 

faktorer kan vara avgörande 

att ta hänsyn till?

Delfråga 3: Vilka problem kan 

en förflyttning medföra?

Produkter
Att fånga 

kundorder
IT och IKTOrganisation Marknad Leverantörer Konkurrenter

Syftet är att teoretiskt göra en genomgång av vilka krav som ställs på små och 

medelstora företag för att dessa skall kunna flytta sin KOP längre ifrån kunden och gå 

mot en mer kundorderstyrd tillverkning. Syftet är också att ta fram en modell som 

företagen kan använda om de står i begrepp att göra denna förflyttning.

Produktion

 
 
 
Figur 4. Modell över faktorer i teoriavsnittet och hur dessa tillsammans svarar på 

problemformuleringen och hjälper till att uppnå syftet med rapporten. 
 

Avsnitten om organisation, IT/IKT, att fånga kundorder, produkter, produktion, marknad, 
leverantörer samt konkurrenter har genom litteraturgenomgången visat sig vara viktiga 
delar (se tabell 1-3 i avsnitt 3.10 sammanfattning). Dessa delar påverkar och påverkas av var 
KOP placeras, men ställer också krav och pekar på förutsättningar för att lyckas förändra till 
en tänkt strategi. Detta är också motiveringen till den uppdelningen som gjorts i arbetet. 
Kapitlets olika avsnitt, bortsett från det inledande om KOP, kommer därför att utifrån 
varje ”ruta”, det vill säga, organisation, IT/IKT och så vidare, delas upp i underrubrikerna 
påverkande faktorer, krav och förutsättningar samt vilka problem som kan tänkas uppstå vid 
en förflyttning av KOP. Dessa tre underrubriker är valda för att arbetets delfrågor skall kunna 
besvaras och då utifrån hur organisation, IT/IKT och så vidare reagerar och agerar.  
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3.1 Kundorderpunkten (KOP) 

3.1.1 Introduktion 

Resonemanget i denna rapport byggs runt kundorderpunkten (KOP) och dess strategiska roll 
i många beslut som tas inom organisationer. Begreppet Order Penetration point (OP-point) 
introducerades redan under mitten av 1980-talet (Hoekstra och Romme 1985; Sharman 
1984) och har sedan dess använts både på det teoretiska och på det praktiska planet. 
(Bäckstrand & Wikner 2008) Redan vid denna tidpunkt skrevs det om flera trender som 
skapade och än i dag skapar problem i logistiksystemen. Dessa var och är; att 
produktlivscyklerna kortades, att kunder krävde och kräver allt fler produktvarianter och att 
maktbalansen i försörjningskedjor förändrades från att ligga hos tillverkare till att istället allt 
mer hamna hos marknaden, även globaliseringen och den ökade datateknologin diskuteras. 
Det var bland annat en sammanvägning av dessa olika faktorer som användes som argument 
för att visa på vikten av att ha ett logistiksystem som passade produkten och dess kunder. 
(Sharman 1984) Fisher (1997) byggde i sin tur vidare på att produkt, kundefterfrågan och 
försörjningskedja behöver matcha för att en organisation skall lyckas vara konkurrenskraftig, 
och flera forskare (Olhager 2010, 2003; Stavrulaki och Davis 2010) använder detta som 
referens i senare studier. 
 
Konceptet kundorderpunkt (KOP) utgör ett ramverk vilket beskriver och analyserar vilken 
grad av kundorderstyrning en organisation bör använda i sina processer, alltså när i 
materialflödet en kundorder inkommer och företaget börjar styra efter denna order. 
(Bäckstrand & Wikner 2008) Figur 4 visar att det kan finnas många olika placeringar av KOP, 
dessa indikerar vilken produktionsmiljö som passar in i organisationen. Möjliga placeringar 
kan exempelvis vara vid tillverka mot prognos, transport mot order, märkning och packning 
mot order, montera mot order, tillverka mot order, köpa mot order och konstruktion mot 
order.  (Yang m.fl. 2004)  

 
Figur 5. Figur över olika möjliga KOP placeringar (YANG M.FL. 2004) 
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I litteraturen benämns KOP ofta som Customer Order Decoupling Point (CODP), för att 
beskriva att en bestämd produkt här knyts till en specifik kundorder, men den är, som 
tidigare nämnts, även känd under namnet Order Penetration Point (OPP). (Olhager 2010) 
KOP definieras på ett flertal olika sätt och en definition är den punkt där en produkts 
specifikationer fryses och den sista punkten där lager hålls. (Olhager 2003; Sharman 1984) 
En annan definition är:  
 

”The decoupling point is the point that indicates how deeply the customer order 
penetrates into the goods flow” (Wikner och Rudberg 2005a; Hoekstra och Romme 
1992) 

 
Ytterligare en definition är den punkt i materialflödet där prognosdriven produktion och 
kundorderdriven produktion delas. (Wikner och Rudberg 2005a; Ashayeri och Selen 2005) 
Gemensamt för dessa är att de visar på ett behov att strategiskt behandla materialflödet på 
olika sätt beroende på vilken sida av denna brytpunkt aktiviteter utförs. Ur ett 
företagsperspektiv kan KOP befinna sig antingen inom företaget internt eller externt hos 
någon av organisationens samarbetspartner. I det senare fallet kan det handla om såväl 
leverantörer som kunder (Olhager 2010). 
 
Olika tillverkningsstrategier, så som tillverkning mot lager, montering mot kundorder, 
tillverkning mot kundorder samt konstruktion mot kundorder, relaterar till olika möjliga 
placeringar av KOP i tillverkningsprocessen. Dessa olika strategiska placeringar beror av 
möjligheten att erbjuda grad av kundanpassning respektive brett sortiment, men ett 
problem är här att förutsättningarna både kan variera beroende på produkt och ändras över 
tid inom organisationen. (Olhager 2003) Decoupling points, frikopplingspunkter, används för 
att klassificera värdeskapande aktiviteter baserade på kundefterfrågeinformation, på så sätt 
klargörs behovet av olika sätt att styra aktiviteter beroende på om dessa utförs före eller 
efter aktuell frikopplingspunkt. (Wikner och Rudberg 2005a) Karaktäristiskt brukar produkter 
vara av mer förutbestämd standardtyp före KOP medan de efter KOP tenderar att vara mer 
kundspecifika och dessutom tillverkas i fler varianter. Efterfrågan är relativt lätt att förutse 
och tillverkning sker ofta i större volym före KOP medan motsatt, låg volym och varierande 
efterfrågan, föreligger efter KOP. (Olhager 2003) 

3.1.2 Kundorderzonen (KODZ) 

Ovanstående resonemang bygger på att KOP ligger på ett visst ställe i materialflödet, men 
det finns också andra varianter såsom den så kallade kundorderzonen (KODZ). KODZ bygger 
på praktiska erfarenheter vilka pekar mot att graden av osäkerhet minskar ju närmare KOP i 
tiden tillverkningsprocessen befinner sig, vilket innebär att säkerheten gradvis ökar och talar 
mot den strikta uppdelningen av före och efter KOP. (Bäckstrand & Wikner 2008) För att 
kunna sälja sina varor med bra täckningsbidrag bör en organisation erbjuda ett tillräckligt 
högt kundvärde, vilket innefattar att tillhandahålla en produkt med rätt form, i rätt tid och 
på rätt plats. För att lyckas ge kunden detta krävs att organisationen kan få information som 
svarar på vad, hur mycket, när och var kunden efterfrågar produkterna. Relationen mellan 
produktionsledtid och efterfrågeledtid, vilket presenteras i nästa avsnitt, svarar egentligen 
bara på när och eftersom kunden ofta inte vet exakt när varor önskas i tillräckligt tidigt 
skede, innebär det att organisationer ofta måste fatta beslut baserat på mer eller mindre 
osäker information. (Wikner och Rudberg 2005a) 
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En definition av KOP är att denna punkt skiljer beslut som fattas med säker information från 
beslut som fattas med osäker information om kundens egentliga efterfrågan. Detta leder till 
att KOP egentligen endast kan bestämmas om alla fyra efterfrågedelar, vad, hur mycket, när 
och var, kan besvaras. Under många orderförfarande ökar organisationens kunskap om 
verklig efterfrågan gradvis vilket har gjort att en uppdelning med tre olika zoner utvecklats, 
en helt osäker, en med mer säkerhet samt en helt säker. Mittenzonen kan här betraktas som 
en förlängning av kundorderpunkten där säkerheten gradvis ökar och kallas således 
kundorderzonen. KODZ beskriver på så sätt bättre den realitet som många, dock inte alla, 
företag möter i det dagliga arbetet, och innebär att KOP är placerad i slutet av KODZ där 
även frikopplingslagret placeras. Att införa denna kundorderpunktzon är enligt Wikner och 
Rudberg en viktig del i teorin då ett av de centrala motiven till konceptuella modeller är att 
de skall kunna användas i praktiken. (Wikner och Rudberg 2005a)  
 
Den definition detta arbete tar sin utgångspunkt i är att KOP är den punkt i materialflödet 
där prognosdriven produktion och kundorderdriven produktion delas.  Detta innebär att det 
är strategiskt viktigt att placera denna punkt så det tillgodoser marknadens krav, samtidigt 
som organisationens resurser används på bästa sätt. Frågan om var KOP skall förläggas, och 
hur företag kan ta reda på detta, diskuteras i kommande avsnitt. Vidare tas upp vad företag 
behöver ta hänsyn till och vilka problem som kan uppstå på vägen. 

3.1.3 Placering 

Det finns ett flertal olika sätt att ta fram kundorderpunkten och ett angreppssätt är att 
använda Shingos (1981) modell vilken analyserar relationen mellan produktionsledtiden (P) 
och efterfrågeledtiden (L). I figur 5 åskådliggörs denna relation genom att kvoten, P/L, sätts i 
förhållande till några traditionella tillverkningsmiljöer. Här kan noteras att endast 4 miljöer 
tas upp, nämligen tillverka mot lager, montera mot order, tillverka mot order och 
konstruktion mot order. (Wikner och Rudberg 2005a) P innefattar den totala 
produktionsledtiden, det vill säga; materialanskaffning, tillverkning och leverans till kund, 
det är alltså den totala tid det tar för en produkt eller tjänst att ta sig igenom 
logistiksystemet. L är istället den tid kunden är villig att vänta från det att en order lagts till 
dess att varorna levererats och denna tid varierar beroende på vad kunden förväntar sig. 
(Harrison och van Hoek 2011) P och L är variabler oberoende av varandra, P är helt beroende 
av företaget och dess relation med sina underleverantörer medan L är beroende av vad 
marknaden efterfrågar eller företaget kan erbjuda. Relationen mellan P och L, P delat med L, 
bestämmer hur mycket planering och produktion som behöver göras baserad på 
spekulation, det vill säga göras innan en kundorder inkommer. (Wikner och Rudberg 2005a)  
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Figur 6. KOP placeringar och relationen P/L (D) (Wikner och Rudberg 2005a) 

 
Andra forskare (Olhager 2003; Pagh och Cooper 1998) delar upp de påverkande faktorerna 
på ett mer ingående sätt innan de diskuterar P/L-tiden. De viktigaste faktorerna som 
påverkar P/L-relationen kan enligt Olhager (2003) delas in i tre huvudgrupper; 
marknadsrelaterade, produktrelaterade samt produktionsrelaterade, ses i figur 6. De 
marknadsrelaterade faktorerna innefattar efterfrågeförändringar, volymer, efterfrågad 
leveranstid och kundanpassning. Medan de produktrelaterade handlar om 
produktstrukturer, produktdesign och modularisering. Slutligen de produktionsrelaterade 
innefattar produktledtid, planeringspunkter i tillverkningen och flexibiliteten i processerna. 
Dessa olika beståndsdelar påverkar varandra inbördes vilket kan ses i figur 6. De faktorer 
som efterfrågas av marknaden påverkar både produkternas karaktäristik och hur dessa 
produceras, marknadsefterfrågan och hur produkterna utformas resulterar i en leveranstid. 
Produkterna och hur dessa tillverkas bestämmer hur lång produktionstiden blir och slutligen 
är relationen mellan efterfrågad leveranstid och produktionsledtiden central för KOPs 
placering. (Olhager 2003)  

 
Figur 7. Modell över faktorer som påverkar KOP (Olhager 2003) 
 
Kerkkänen (2007) tar i sin tur upp skillnader mellan olika branscher/industrier samt de 
produkter som tillverkas och att detta kan vara helt avgörande för var KOP bör placeras i ett 
specifikt fallföretag. Hon lyfter fram att det många gånger kan vara svårt att generalisera och 
efterfrågar sätt att förfina analysen. Detta arbete tar upp såväl produkter som produktion, 
vilket täcker in det Kerkkänen tar upp som branscher/industri och produkter. Förutom dessa 
tas i detta arbete även med organisation, IT och IKT, att fånga kundorder, leverantörer samt 
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konkurrenter, vilket får ses som en förfining av att kunna analysera. Vidare är fokus att se på 
förutsättningar, krav, påverkande faktorer och problem, vilket täcker in stora delar av 
problematiken. 
 
Kundorderprocessen startar vid KOP, aktiviteter som utförs efter denna punkt bör därför 
vara konkurrenskraftiga vad gäller leveranstid. Detta då leveranstid är den huvudsakliga 
konkurrensfaktor som är direkt relaterad till KOP:s placering. De aktiviteter som utförs före 
bör istället tillse att upprätthålla en optimal mix och lagernivå av de olika produkterna. 
(Olhager 2003) P/L-relationen visar hur mycket planering och produktion som behöver 
baseras på spekulation/prognos respektive kan baseras på kundorder. (Wikner och Rudberg 
2005a) Värdet av relationen mellan P och L relaterar alltså till om tillverkning av produkten 
kan göras efter det att kundorder mottagits eller inte. Om P/L värdet är ett eller mindre så är 
det möjligt att tillverka mot order, vid värden högre än ett måste däremot vissa delar 
tillverkas mot lager (se figur 5). Detta handlar om en balans mellan att minimera ett 
prognosberoende och att kunna uppnå skalekonomi. KOP delar alltså in tillverkningskedjan i 
två olika delar som måste skötas med olika strategier. (Olhager 2003) Men det är viktigt att 
ta med i beräkningen att även om det är möjligt att tillverka mot kundorder kan det vara 
mest ekonomiskt att tillverka och lägga i lager, i synnerhet om det handlar om 
standardprodukter med stabil efterfrågan. Detta är naturligtvis en avvägning då 
lagerhantering och bundet kapital, så kallade lagerhållningskostnader, också måste beaktas 
(Harrison och van Hoek 2011).     
 
Lagret vid KOP är av strategisk betydelse då leveranslöften baseras på tillgängligt lagersaldo 
vid denna punkt samt ledtider och kapacitet som är tillgängliga för kundorderdriven 
produktion efter KOP. (Olhager 2010) Ur ett tillverkningsperspektiv kan en 
tillverkningsprocess inte innehålla KOP utan denna punkt måste ligga antingen före eller 
efter varje delprocess. Detta illustreras i figur 7 som visar att alla ingående delar som ingår i 
ett visst steg måste vara helt färdiga samtidigt för att KOP skall kunna läggas där.  

 
Figur 8. Möjliga tidsbaserade placeringar av KOP (Wikner och Rudberg 2005a) 
 
I exemplet visas att hänsyn måste tas till båda ”benen” samtidigt, exempelvis kan punkt 
nummer 4 inte vara en möjlig KOP, visserligen är komponent D klar men F håller på att 
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bearbetas vilket innebär att om KOP skall läggas i anslutning till detta steg måste den läggas 
antingen vid 5, vilket är före eller vid 3, vilket är efter. Alltså måste KOP placeras mellan 
processer, vilket ligger i linje med APICS definition av en frikopplingspunkt: 
 

” the location in the product structure or distribution network where inventory is 
placed to create independence between processes or entities” (Cox III och Blackstone 
2005) 

 
Detta leder till att det inte går att utgå bara ifrån P/L relationen eller de faktorer som 
diskuterats utan att beslutsfattare även måste ta hänsyn till en tidsbaserad processkarta, ett 
schema som visar hur olika komponenter tidsmässigt kan färdigställas, och andra 
företagsspecifika faktorer för att kunna bestämma KOPs placering. (Wikner och Rudberg 
2005a) Exempelvis bör KOP placeras före aktiviteter som är kundspecifika för ett speciellt 
kundsegment eller individuella kunder. På samma sätt bör aktiviteter som tillför högt värde 
utföras efter KOP. (Ashayeri och Selen 2005)  

3.1.4 Förflyttning närmare kund (nedströms) 

I kommande avsnitt diskuteras de för- och nackdelar som uppstår vid en förflyttning av 
kundorderpunkten närmare kund samt de krav och utmaningar detta tillvägagångssätt kan 
medföra. Ett krav, och därmed en utmaning, är att alla förflyttningar som görs av KOP bör 
vara strategiskt motiverade, exempel kan här vara förändringar vad gäller ordervinnare, 
vilket är faktorer som direkt genererar kundorder (Strawlaki och Davis 2010). En förflyttning 
av KOP närmare kund görs huvudsakligen av två olika anledningar, vilka är att reducera 
leveransledtiden eller att öka tillverkningseffektiviteten. Dessa leder båda till en kortad 
leveranstid, ökad tillförlitlighet samt pressar priset. De negativa effekterna är huvudsakligen 
ett ökat prognosberoende, en minskad kundanpassning och ökade lager av halvfabrikat. 
(Olhager 2003) Den största risken med att ha KOP långt ifrån kunden är att missa kundorder 
då ledtiden ofta är relativt lång. Att göra en förflyttning av frikopplingslagret närmare 
kunden innebär en kortare ledtid vilket ökar chansen att kunna tillgodose kundens behov 
inom dennes förväntade efterfrågetid. Det förutsätter dock att ”rätt” produkt lagerhålls och 
innebär att osäkerheten gällande planering av material ökar då detta utförs efter prognoser. 
Dessutom ökar kostnaden av de lagrade produkterna då de flesta värdeskapande 
aktiviteterna i detta skede tillförts, samtidigt som de passar en smalare marknad.  (Ashayeri 
och Selen 2005)  
 
Om det finns ett gap mellan möjliga KOP-placeringar gäller det att göra en avvägning mellan 
de olika för- och nackdelarna. Det är också viktigt att försöka minska de potentiella 
nackdelarna genom att exempelvis förbättra prognoser, optimera processer, 
förbättra/förenkla produktstrukturer och förhandla om längre ledtider med kunderna. 
(Ashayeri och Selen 2005) 

3.1.5 Förflyttning längre ifrån kund (uppströms) 

I detta avsnitt diskuteras de för- och nackdelar som uppstår vid en förflyttning av 
kundorderpunkten längre ifrån kund. Liksom i föregående avsnitt diskuteras de krav och 
utmaningar detta tillvägagångssätt kan medföra. En mycket viktig anledning till att göra 
förflyttningen processmässigt, oftast tidsmässigt, längre ifrån kund är istället att kunna få en 
ökad kunskap om vad kunden efterfrågar innan tillverkning startar, vilket ökar möjligheten 
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att tillverka kundspecifika produkter. Extrempunkten är här att avvakta design, planering och 
materialanskaffning tills dess att kundorder inkommit. Detta minskar behovet att tillverka 
mot prognoser samtidigt som lager kan reduceras, vilket i sin tur innebär minskad risk för att 
produkter blir utgående, obsoleta. Dessa fördelar innebär att en ökning av produktbredd och 
förbättrad produktmixflexibilitet kan erbjudas samt ger ökad kvalitet. De största negativa 
effekterna är längre leveranstid, minskad tillförlitlighet då både osäkerhet gällande kapacitet 
och material kan råda samt minskad tillverkningseffektivitet. (Olhager 2003) Dessa nackdelar 
kan naturligtvis vara en utmaning, som kan vändas till en fördel, om rätt strategiska 
förutsättningar finns för att klara av det.  
 
Att flytta KOP bakåt innebär att orderledtiden, den tid kunden får vänta på beställd produkt, 
oftast ökar vilket innebär att leveranstiden vanligtvis inte kan vara en ordervinnare. 
Undantag kan dock vara om produkten är unik eller om konkurrenterna har en längre ledtid. 
Produktvariationer ökar vilket är negativt om pris är ordervinnare, då skalekonomi blir svårt 
att uppnå eftersom volymerna per produkt minskar, men positivt om flexibilitet efterfrågas 
av marknaden. Andra fördelar är att kvalitet och kundanpassning ökar vilket ger en högre 
kundservice. Dessutom ökar ofta vinstmarginalen då ett högre pris brukar kunna tas ut från 
slutkund på dessa produkter. (Strawlaki och Davis 2010) En stor risk med att placera KOP 
nära kunden är att bygga för stora lager vilket innebär ökad kapitalbindning. Att göra en 
förflyttning längre ifrån kunden innebär följaktligen en minskad kapitalbindning i lagret då 
endast råmaterial och komponenter binds vid denna frikopplingspunkt. De mest 
värdeskapande stegen, tillverkning och/eller hopsättning, sker i detta fall först efter 
kundorder. (Ashayeri och Selen 2005)  
 
Svårigheter med att göra denna förflyttning är bland annat ett behov av förändrade 
planerings och kontrollsystem som tar hänsyn till att ett ökat fokus sätts på ledtid. Krav på 
verktyg, som möjligt att lova och möjlig kapacitet att lova, i IT-systemen ställs också för att 
kunna hålla utlovade ledtider. (Wikner och Rudberg 2005b) 

3.1.6 Sammanfattning 

KOPs placering handlar alltså om ett produktionsstrategiskt val mellan att antingen 
producera en vara innan den säljs eller att sälja varan innan den tillverkas. (Bäckstrand och 
Wikner 2008) Slutligt avgörande för val av KOP är relationen mellan produktionsledtid (P) 
och kundens förväntade leveranstid (L). Om P överstiger den förväntade L är en tillverka- 
mot-lager-strategi att föredra medan det omvända, L>P, innebär att tillverkning mot order 
kan innebära strategiska fördelar. Att flytta KOP och således byta tillverkningsstrategi bör 
endast göras om det är strategiskt motiverat, det vill säga att det stärker konkurrenskraften.  
(Olhager 2003) Detta då det är en process som är både svår och tar lång tid precis som de 
flesta genomgripande förändringar. (D’Alessandro och Baveja 2000)  
 
Att flytta KOP framåt är berättigat om snabb och säker leverans samt pris är de fördelar som 
är ordervinnare, att göra denna förflyttning bakåt är istället bäst om produktbredd, 
produktmixflexibilitet och kvalitet är viktigast för kunden. Att göra en förflyttning av 
kundorderpunkten längre ifrån kund i tillverkningsprocessen uppfattas enligt Olhager 
generellt som positivt, detta för att aktiviteter som utförs prognosstyrt undviks. (Olhager 
2003) Att göra en förflyttning innebär ofta att många parter inom en organisation påverkas, 
detta gäller både de som direkt berörs men även andra. Härför är det bra att använda enkla 
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och lättförståeliga metoder, att kombinera både kvantitativ och kvalitativ information samt 
att kommunicera ut kritiska fakta samt effekter av beslut. (Kerkkänen 2007) Detta leder oss 
vidare till att utreda de organisatoriska förutsättningarna för förändringar.    

3.2 Organisation 

Denna del är intressant på så vis att den är utgångspunkt för att en förflyttning av KOP skall 
kunna göras. Detta då det krävs kunskap både om var KOP optimalt skall läggas i den 
aktuella organisationen och att det finns förutsättningar för att göra och lyckas med själva 
förflyttningen. En organisation kan definieras som:  
 

”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” 
(Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 13) 

 
En organisation kan delas in i formella och informella element där de formella handlar om 
mål och strategier samt organisationsstruktur vilken visar på organisationens styrning, 
samordning, arbetsfördelning och specialisering. Innanför denna ram återfinns de informella 
delarna som innefattar organisationens kultur och maktförhållanden. (Jacobsen och Thorsvik 
2008)  
 
För ett tillverkande företag är produktionsstrategin en viktig del i företagets övergripande 
strategi. Denna produktionsstrategi baseras på beslut rörande ett flertal olika delar (Olhager 
2000): 
  

 Storlek och placering av anläggning är ett viktigt beslut som kan omfatta om alla 
produkter skall tillverkas på samma ställe eller delas upp.  

 Hur produktionsprocessen skall se ut, hur omvandlingen av de instoppade resurserna 
går till. Exempelvis om det skall vara ett processorienterat eller mer 
produktorienterat system är ett viktigt beslut som måste fattas på strategisk nivå i 
organisationen.  

 Om kapaciteten skall planeras med en leda- eller jagastrategi, det vill säga om det 
skall finnas en kapacitetsbuffert, är en annan viktig del.  

 Även beslut rörande den vertikala integrationen som handlar om relationer till 
kunder och leverantörer är viktig att beakta, här kan frågor som vilka förädlingssteg 
som görs av företaget självt och vilka som läggs ut tas upp.  

 
Vilken organisationsform, centraliserad eller decentraliserad, och vilken personal som 
behövs, både kompetens och vilka arbetstider, ingår i denna strategi som fattas på strategisk 
nivå inom organisationen. Styrsystem är ännu en viktig del vilken innefattar principer och 
metoder för de taktiska och operativa delarna samt återkoppling ifrån dessa till högre nivåer. 
Kvalitetsplanering, kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling är ytterligare en viktig del och 
även hur det rent praktiskt bör gå till och vem som har ansvar för kvaliteten. Slutligen är 
även introduktion till nya produkter och processer samt hur utvecklingen sker inom dessa 
båda områden viktiga för produktionsstrategin. (Olhager 2000) Alla dessa beslut måste fattas 
på strategisk nivå och får därför hänföras till just organisationsdelen och dess roll i helheten.  
 
Ovanstående genomgång visar på vikten som organisationen spelar i val av strategi och som 
sedan påverkar var KOP kan och bör placeras, och därmed startar nu uppdelningen i 
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påverkande faktorer, förutsättningar samt problem som beskrevs, och motiverades, i början 
av den teoretiska referensramen. 

3.2.1 Påverkande faktorer 

Vid framtagning av en tillverkningsstrategi gäller det att ta hänsyn till att det ställs olika krav 
på organisationen beroende på om de operativa aktiviteterna utförs före eller efter KOP. 
Den del som riktar in sig på tillverkning före KOP bör använda sig av en utjämnings-strategi i 
sälj och verksamhetsplaneringen. (Olhager 2003) Detta innebär att en konstant output-nivå 
hålls under hela planeringshorisonten, vilket gör att eventuella förändringar i efterfrågan 
fångas upp av lager eller förlänger ledtiden. Vidare innebär det att organisationen måste 
vara beredd på att kanske öka lager och kapitalbindning eller att kunna förhandla med sina 
kunder. Dessa beslut är av strategisk karaktär, ses alltså ur ett långt kapacitetsperspektiv, 
och måste således tas på en ledningsnivå. (Olhager, Rudberg och Wikner 2001) Vidare är det 
lämpligt att basera Available to Promise (ATP) på lagertillgänglighet, använda en taktbaserad 
materialplanering och en centraliserad organisation. Dessutom bör kapacitet planeras med 
viss eftersläpning och utförande mätas efter produktivitet. Slutligen bör vertikal integration 
sikta in sig på leverantörer, exempelvis genom att förhandla fram billigare pris då 
skalekonomi kan vara aktuell. (Olhager 2003)  
 
Den del som riktar in sig på tillverkning efter KOP bör i stället använda sig av en Jaga-strategi 
i sälj och verksamhetsplaneringen. (Olhager 2003) Detta innebär att output-nivåerna 
regleras för att möta försäljningen varje period under planeringsperioden. I detta fall nås 
flexibilitet och anpassningsförmåga genom ett lågt utnyttjande av produktionsresurser och 
höga kostnader. Precis som i stycket om utjämnings-strategi, blir detta ett strategiskt beslut 
organisationen måste ta, men här handlar det om att vara medveten om att 
produktionsresurserna inte utnyttjas optimalt. (Olhager m.fl. 2001) Här är det lämpligt att 
basera ATP på tillgängligt material och kapacitet samt överenskommelser gällande ledtid, 
använda en tidsbaserad materialplanering och en mer decentraliserad organisation. 
Kapaciteten i denna miljö bör planeras med en buffert för att kunna möta variationer i 
efterfrågan. Utförande mäts bäst med nyckeltal som flexibilitet och leveransledtider 
samtidigt som den vertikala integrationen bör sikta in sig på kunder och bättre ta tillvara på 
deras önskemål. (Olhager 2003) De produktionsrelaterade, och därmed mer operativa, delar 
som tagits upp i både detta och föregående stycke är saker som ledningen bör ta hänsyn till 
när denna beslutar vilken strategi som skall införas. Detta då vald strategi påverkar hela 
organisationen och dess olika hierarkiska nivåer både på kort och på lång sikt. (Jonsson och 
Mattsson 2005) 
 
När en strategi skall väljas gäller det att ta med tillräckligt många påverkande faktorer så 
helheten blir synlig, men inte så många att det medför att de viktigaste aspekterna döljs. 
Påverkande faktorer vid val av tillverkningsstrategi kan vara kostnader för olika 
investeringar, ledarskap eller tidsperspektiv. (Pagh och Cooper 1998) För att kunna välja att 
gå mot en mer kundorderstyrd tillverkning kan exempelvis en annan produktionsapparat 
krävas vilket kan medföra så stora kostnader att strategin inte är genomförbar. Vidare 
påverkar ledaregenskaper och att det finns deltagande på flera nivåer i företaget utsikten att 
kunna göra lyckade förändringar (Jacobsen och Thorsvik 2008). Det är viktigt att tänka på att 
tillverkningsstrategin är starkt knuten både till marknadsstrategin och till produktstrategin, 
vilka då också är påverkande faktorer vid val av var KOP skall placeras. (Olhager 2003) Det är 
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också viktigt att beakta att alla beslut som tas gällande förändringar påverkar många olika 
funktioner och personer, vilket gör det viktigt att informera tidigt och förändra på ett sätt 
som är enkelt och förståeligt för olika grupper. (Kerkkänen 2007) 
 
De flesta beslut som tas inom organisationer är på något sätt beroende av information om 
kundernas efterfrågan, exempelvis är tillverkningsvolymer, inköp och investeringsbeslut 
delar som påverkas. (Wikner och Rudberg 2005a) Hur väl företag lyckas fånga och hantera 
denna information blir följaktligen också påverkande, gällande val av tillverkningsmiljö, då 
det krävs mer information ju längre ifrån kunden KOP placeras. Här spelar alltså 
organisationens val av affärs- och informationssystem en avgörande roll. (Welker m.fl. 2008)  

3.2.2 Förutsättningar 

De förutsättningar som krävs för att kunna göra långsiktiga genomgripande förändringar 
inom en organisation bör säkerställas på strategisk nivå, vilket gör att organisationen är en 
viktig del att ha med i arbetet. Möjlighet att lyckas med förändringar är också beroende av 
samverkan mellan de olika nivåerna. (Jonsson och Mattsson 2005) Förändringar i 
organisationer kan göras på flera olika sätt men förhoppningsvis görs först en ordentlig 
kartläggning av nuläget, innan tydliga mål sätts upp som löser de problem som framkommit, 
därefter verkställs förändringen innan den utvärderas. (Jacobsen och Thorsvik 2008) En 
förutsättning för att kunna fatta rätt förändringsbeslut är att veta hur organisationen står sig 
vid en jämförelse med konkurrenterna. Detta kan göras med hjälp av benchmarking och kan 
handla om att jämföra olika påverkansfaktorer eller nyckeltal. (Christopher och Peck 2003)  
 
De förutsättningar som tas upp i litteraturen för att lyckas med förändringar är varierande 
men har gemensamma drag. Förutom ledaregenskaper hos de olika cheferna och deras 
förmåga att förmedla visioner på de olika nivåerna i hela organisationen, är det viktigt att 
skapa en känsla av kris, att detta är något som måste göras för överlevnad/att vara 
konkurrenskraftig. Att ledningen är tydlig och har en gemensam uttalad ståndpunkt är också 
viktigt precis som att inleda förändringen med små steg som har stor möjlighet att lyckas. De 
små förbättringar i resultat som uppstår bör också redovisas efter hand för att få en bild av 
att förändringen lyckas. Att det finns en öppenhet kring de metoder som används samt att 
personalen får utbildning för att klara av den nya strategin är också avgörande för att 
förändringen skall lyckas. (Jacobsen och Thorsvik 2008) Det är alltså viktigt att chefer är 
medvetna om att nya eller förändrade roller ställer krav på utbildning, tillsammans med att 
göra personal delaktiga i förändringsprocessen skapar detta en känsla av trygghet och 
förståelse. (Bolman och Deal 2005) För att lyckas med detta är det också viktigt att 
organisationen ger personal på de olika nivåerna tillgång till den information som krävs, och 
där är IT en teknik som ger tydlig och snabb information. IT-stöd kan även förenkla och 
standardisera många beslutsprocesser som exempelvis kundorderfångst. (Bloodgood och 
Salisbury 2001)  
 
Placering av KOP är intressant då den ger förutsättningar för hur planeringen av 
materialflödet bör styras, uppströms denna punkt bör planeringen baseras på prognos 
medan planering nedströms baseras på kundorder. Detta visar på att aktiviteter uppströms 
bör skötas med produktionsprogram. (Ashayeri och Selen 2005) Beslut som tas på 
produktgrupper och med längre tidshorisont bör göras på en strategisk nivå medan 
individuella produkter och order med kortare tidshorisont kan göras på operativ nivå. För att 
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kunna göra detta krävs tillgång till korrekt och tidsaktuell information. Även frekvens på 
aktiviteter och beslut bestämmer till viss del var dessa bör tas. Aktiviteter som utförs ofta, 
som ordermottagning och lagring av produkter, görs på en operativ nivå medan aktiviteter 
som utförs mer sällan, som gruppering av produkter i familjer, görs på en strategisk nivå. 
(Soman m.fl. 2004) 

3.2.3 Problem 

Ett problem vad gäller förändringar i organisationer är att dessa kan motverkas från olika 
håll. Exempelvis kan motstånd bero på att maktrelationer förändras, att krav ställs på 
utbildning av enskilda för att kunna möta förändringen och att förändringen kommer att 
innebära extraarbete. Ju mer omfattande en förändring är och ju fler personer som berörs 
desto starkare kan detta motstånd förväntas bli. Det är alltså viktigt att ha genomarbetade 
strategier både för själva förändringen och för att möta det eventuella motståndet, vilket 
kräver engagerade ledare. (Jacobsen och Thorsvik 2008) Detta innebär att de förutsättningar 
som diskuterades ovan, om förändringsarbete, kan skapa problem om de inte beaktas och 
genomförs på ett bra sätt. Ges däremot förutsättningar för att göra förändringen, samtidigt 
som hela organisationen görs delaktig, kan många problem undvikas. 
 
Ett problem är också att många organisationer kan hindras att välja den strategi som passar 
bäst på grund av att det medför för höga investeringsnivåer, för lång planeringshorisont och 
ledarengagemang. (Pagh och Cooper 1998) Ett annat problem är att det i många 
organisationer krävs skilda tillverkningsstrategier för olika produkter, vilket exempelvis kan 
bero på att marknaden kräver kortare leveranstid på vissa artiklar. (Kerkkänen 2007) Detta 
ställer naturligtvis krav på ett annat ledarskap och kan innebära fördelar, som möjlighet att 
utjämna den tillgängliga kapaciteten genom att tillverka mot lager då orderingången är 
mindre. Men har naturligtvis även nackdelar som exempelvis svårigheten att planera 
lagernivåer och tillverkning. (Soman m.fl. 2004)  
 
Ett annat problem som enligt litteraturen återfinns i många organisationer är en dålig 
koordination mellan framförallt marknads- och tillverkningsfunktionerna, även forskning 
utförs ofta på grupperna separat vilket kanske förstärker beteendet. (Zorsini m.fl. 2008; 
Ashayeri och Selen 2005) Detta kan medföra otillräcklig kundservice, onödig 
lageruppbyggnad och onödigt stora kostnader. Exempel på detta problem visas i studier som 
pekar på att det är tre områden som ofta drabbas av den olika synen på vad marknaden 
efterfrågar, dessa är; produktmixflexibilitet, tillverkningskapacitet och tillförlitlighet vad 
gäller leveranstid och kvalitet. (Ashayeri och Selen 2005) Problemet gällande en tillförlitlig 
leveranstid beror ofta på att den uppskattade leveranstiden inte kontrolleras mot verklig 
produktionsplan och kapacitet, vilket kan leda till att produktion tvingas till övertid och kan 
innebär en högre kostnad än beräknat. Det kan även leda till att en viktig order få gå före 
och försena flera andra, vilket kan medföra krav på kompensation och ge dåligt rykte. Dessa 
problem är något som relativt enkelt kan motverkas genom planering och samverkan över 
funktionsgränserna. (Kingsman m.fl. 1996) Det visar också på vikten att gå mot en mer 
processinriktad strategi om KOP flyttas längre ifrån kunden då det ställer högre krav på 
organisationen. (Christopher och Peck 2003) Detta problem kan vara knutet till information, 
men behöver inte vara bara det, och kan i så fall till viss del lösas med informations- och 
affärssystem. Annars handlar det förmodligen om organisatoriska problem som måste lösas 
på andra sätt. 
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Enligt Zorzini m.fl. (2008) diskuteras ofta problem med samarbete över funktionsgränserna 
på en strategisk nivå men sällan på den taktiska. Vidare kan ett samband mellan konkurrens 
på kort sikt och tillförlitlig leveranstid, gällande komplexa produkter och behov av 
koordination mellan marknad och tillverkning, urskiljas. För att öka möjligheten till 
samordning mellan organisationers olika hierarkiska nivåer och mellan olika funktioner, och 
på så sätt öka möjligheter att undvika problem, ställs stora krav på att kunna kommunicera. 
(Zorzini m.fl. 2008) Detta kräver väl utvecklade och fungerande informations- och 
kommunikationssystem vilket, kommer att diskuteras i nästa kapitel.   

3.3 IT och IKT 

IT och IKT är en möjliggörare för att få tillgång till och kunna dela information, både internt 
och externt, vilket blir allt viktigare ju längre ifrån kunden KOP läggs. Ett Enterprise Resource 
Planning system (ERP-system) har som uppgift att samla in och kombinera alla olika 
informationskällor i en central databas, vilket ger en ökad synlighet inom organisationen. 
ERP-systemet tillhandahåller information till en organisations samtliga funktioner, som 
exempelvis tillverknings-, marknads- och ekonomiavdelningarna. Små och medelstora 
företag (SME) har blivit mer intresserade av att införa dessa affärssystem, för att kunna bli 
mer konkurrenskraftiga, då systemen på senare år blivit mer anpassade för SME. Det viktiga 
är att tillse att valt system är kompatibelt med organisationens processer, vilket kräver att 
processerna är väl genomgångna. Det kan ofta bli nödvändigt att antingen anpassa ett 
system efter processerna eller anpassa processerna efter det valda systemet. (Deep m.fl. 
2008) 
 
Det är viktigt för organisationer att investera i IT som ger integration och koordination 
internt. IT-integration påverkar en organisations möjlighet till flexibilitet, då exempelvis 
tillverkning måste ha tillgång till information om tillgängligt material. Vidare kan information 
rörande produktdesign delas mellan utvecklings-, inköps- och produktionsavdelningarna, 
vilket förbättrar kommunikationen, minskar utvecklingstiden och produktionstiden vilket ger 
en kortare ledtid till kunden. (Swafford m.fl. 2008)   

3.3.1 Påverkande faktorer 

Var KOP befinner sig påverkar till stor del den information som behöver delas inom en 
organisation. Ju närmare kunden desto mer baseras detta på lagertillgänglighet medan 
behovet av information ökar ju längre ifrån kunden KOP placeras. (Welker m.fl. 2008) Detta 
gör att behovet av verktyg som kan handha all information ökar då utbytet mellan köpare, 
säljavdelning och produktion blir både tätare och mer komplext. (Forza och Salvador 2002) 
Fördelar som kan vinnas med hjälp av ett datorstött konfigurationssystem är exempelvis 
förenklade orderförfaranden, där systemet hjälper säljaren att gå igenom med kunden vilka 
delar som skall ingå i strukturen. Systemet kan också stödja säljare och tillse att inga delar 
glöms och att de delar som ingår är kompatibla, samtidigt som det automatiskt skickar 
information tillbaka till kunden. (Jinsong m.fl. 2005; Forza och Salvador 2002)  
 
Internt bryter systemet ner den tekniska specifikationen till olika produkt- och 
produktionsdokument som operationslistor och plocklistor. Införandet kan leda till kraftigt 
reducerade konfigurationsfel, minska tiden att ta fram kunderbjudandet och öka den 
tekniska produktiviteten. Det sistnämnda gör att teknisk personal kan ägna sig åt sin 
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huvuduppgift, vilket kan öka takten i produktutvecklingen. Vidare kan ökad tillförlitlighet i 
operationslistor leda till både färre avbrott i produktionen och underlätta 
materialplaneringen. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan även fördelar med ett ökat 
organisatoriskt lärande nås, då den individuella kunskapen blir organisatorisk, vilket leder till 
ett minskat beroende av enskild personal. (Forza och Salvador 2002)  
 
IT kan även ha en viktig stödroll vid framtagande av offerter och besvarande av 
kundförfrågan, detta genom att samla in, lagra och analysera historisk data gällande verkliga 
kostnader som gäller de order företaget vinner. (Kingsman m.fl. 1996) En sak som Welker 
m.fl. (2008) kommit fram till är dock att många små och medelstora företag, i allmänhet, 
sällan använder sina informationssystem för att dela information. Detta kan bero på att 
dessa matchat sina ERP system till enkla affärsförhållande, vilket ofta leder till att systemet 
inte används i de mer komplexa situationerna. Det verkar vidare som att direkt kontakt med 
kunderna föredras framför mer avancerad användning av IKT. (Welker m.fl. 2008)  

3.3.2 Förutsättningar  

Att förändra sin tillverkningsprocess mot en mer kundorderstyrd tillverkning ställer krav på 
att det finns informationssystem och att de är väl fungerande. (Forza och Salvador 2002) Det 
förutsätter också att dessa system passar organisationens processer vilket gör det viktigt att 
gå igenom dessa processer när val av system görs. (Deep m.fl. 2008) Ledningens stöd 
tillsammans med utbildning och träning är av stor betydelse för en lyckad implementering av 
IT-system. En förutsättning för effektivt användande av dessa system är sedan att 
personalen är utbildad, tränad, motiverad och har delegerat ansvar. (Jonsson 2008) 
 
En förutsättning för att kunna handha en effektiv kundorderprocess i tillverka mot 
kundorder miljöer är exempelvis att kunna konfigurera produkter med hjälp av IT-systemet. 
(Jinsong m.fl. 2005) En produktkonfigurator är speciellt anpassad för produkter som består 
av standardmoduler och standardkomponenter. (Welker m.fl. 2008) Detta system väljer ut 
moduler och komponenter och sätter sedan samman en produkt enligt kundönskemål. 
Systemet tar hänsyn till komplexa relationer mellan olika delar och tillser att regler gällande 
restriktioner, exempelvis moduler och komponenter som inte kan ingå samtidigt, och krav, 
vilket kan vara moduler och komponenter som måste användas samtidigt, följs. (Jinsong 
m.fl. 2005) En förutsättning för att ett konfigurationssystem skall kunna fungera kräver att 
de olika artiklarna finns upplagda i datasystemets strukturregister vilket innehåller en 
beskrivning av varje enskild produkts uppbyggnad. (Mattsson och Jonsson 2003)  

3.3.3 Problem 

För organisationer som behöver öka sin variantbredd kan problem med effektiviteten uppstå 
vilket till viss del kan bero på två problem relaterade till orderprocessen. Det blir dels 
betydligt svårare för kunderna att välja vilka delar produkter skall bestå av för att passa 
behovet, vilket i sin tur leder till att organisationens säljpersonal behöver ge mer hjälp och 
information. (Forza och Salvador 2002) Att personalen behöver hjälpa kunderna på nya sätt 
kan i sin tur leda till att ett behov av kompetensutveckling uppstår, det är viktigt att cheferna 
förstår att förändring kräver en investering i utbildning. (Bolman och Deal 2005) Det blir 
dessutom svårare för organisationen att samla in, lagra och använda den information som 
beskriver kundordern. Detta leder ofta till att missförstånd med kunder uppstår och att fel 
från insamlingsfasen behöver rättas till, vilket kan leda till längre ledtid och ha negativ effekt 
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på kundnöjdheten. Det kan också leda till att icke-värdeskapande uppgifter utförs i stället för 
att tiden läggs på att utveckla produkter och processer. (Forza och Salvador 2002)  
 
Flera av ovanstående problem skulle kunna minskas med hjälp av datoriserade system men 
då uppdagas ett annat problem, vilket är att många små och medelstora organisationer har 
mindre kunder vilka föredrar traditionella ordermetoder. Detta kanske mest beror på att de 
varken har kunskap eller råd att införa datasystem som är kompatibla med leverantörens. 
(Welker m.fl 2008) Det föreligger ett flertal problem med att effektivt använda ERP-system, 
exempel kan vara systemets komplexitet, låg datatillförlitlighet, för låg kompetens bland 
användarna och även otillräcklig support ifrån mjukvaru-leverantören . En sak som förstärker 
dessa problem är att många inte har tillräcklig utbildning i organisationens tillverknings- och 
kontrollprocesser. (Jonsson 2008) 
 
Olika kommersiella mjukvaror som Material Requirements Planning (MRP) och ERP kan 
förenkla och effektivisera processer inom en organisation genom att bland annat 
automatisera, planera kapacitet och kontrollera orderstatus. (Oduoza och Xiong 2009) Detta 
kräver dock att processerna är väl genomgångna och passar organisationen innan införandet 
genomförs för att nå mätbara förbättringseffekter, vilket små och medelstora företag inte 
alltid förstår. (Deep m.fl. 2008; D’Alessandro och Baveja 2000) Ett problem är dock att 
systemen kan kosta för mycket, både att införa och underhålla, samt vara för komplicerade 
för små och medelstora företags behov. (Oduoza och Xiong 2009) Detta kan till stor del bero 
på att kunskapen om systemen är begränsade hos personalen vilket leder till att möjligheten 
att använda det fullt ut och göra enklare justeringar kan saknas. (Deep m.fl. 2008) Ett annat 
problem är att införandet kan leda till att viss personal tvingas förändra sina arbetsroller 
vilket kan leda till att motstånd mot förändringen uppstår bland dessa. Ett nytt system 
innebär att mer samarbete mellan avdelningar ofta blir nödvändig, vilket också kan leda till 
problem och motstånd. Det är också viktigt att tänka på att inte alla miljöer och produkter 
blir mer konkurrenskraftiga med formaliseringar, då det krävs stora investeringar att göra 
allt för stora anpassningar i vissa system. (Forza och Salvador 2002)  
 
Ett problem som Zorzini m.fl. (2008) uppmärksammar är att många undersökningar gällande 
framtagning av leveransdatum riktar in sig på simuleringsmodeller, medan få utför empiriska 
studier. Ett annat problem som dessa forskare också uppmärksammat, är svårigheten att 
införa många av de metoder som tas fram i litteraturen, vilket kan bero på begränsningar i 
de mjukvaruverktyg som återfinns på marknaden, för att stödja funktionsöverskridande 
koordination. Detta gäller framförallt små och medelstora organisationer i tillverka mot 
kundorder företag. (Chen m.fl. 2005; Jin och Thomson 2003) Ett annat sätt att förenkla är att 
möjliggöra förfrågan och orderläggning via Internet vilket ger kunden möjlighet att enkelt få 
tillgång till möjlig leveranstid och pris på efterfrågade produkter, samtidigt som företaget 
inte riskerar att investera för mycket. Detta då både implementerings- och 
transaktionskostnaderna är mycket lägre (Harrison och van Hoek 2011)  
 
En mycket viktig del i ett tillverkande företag är att ta emot och besvara kundförfrågan, detta 
kan i många organisationer till stor del skötas med hjälp av affärssystemet, vilket gör det 
intressant att titta på denna process i nästa avsnitt.  
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3.4 Att fånga kundorder 

En viktig fråga vid förflyttning av KOP är hur företaget klarar att ta emot och svara på 
kundförfrågan och sedan leverera accepterade order i tid. Anledningen är att misslyckande i 
denna process riskerar att generera lägre marginal, mindre marknadsandel samt äventyra 
framtida kundorder. Orderprocessen är en process som kräver att den information som är 
nödvändig finns tillgänglig. (Welker m.fl. 2008) Vid en förflyttning längre ifrån kunden ställs 
exempelvis krav på att tillse att såväl material som kapacitet finns tillgängligt, för att kunna 
producera enligt löfte. Problemet för små och medelstora företag är att de ofta saknar 
möjlighet att använda dyra IT-lösningar vilka kunde underlätta denna process. Det är härför 
intressant att titta grundligt på vad teorin säger om arbetsgången i processen att fånga 
kundorder för att sedan kunna jämföra hur företag löser detta problem praktiskt. Därför 
följer nu en presentation av en standardprocess av ordermottagning. 
 
Det första steget handlar om att direkt gallra ut de inkommande orderförfrågningar som 
uppenbart inte passar in. (Xiong m.fl. 2006; Kingsman m.fl. 1996) Detta steg kan leda till att 
organisationen beslutar att säga nej till förfrågan, beslutar sig för att komma med ett 
erbjudande eller att mer information från kunden behövs innan svar kan ges. Om det 
beslutas att ett erbjudande skall tas fram går organisationen vidare. (Kingsman m.fl. 1996) 
Nästa steg handlar om att besluta hur kostnadsförslaget skall tas fram, (Kingsman m.fl. 1996) 
och ofta är detta steg funktionellt skilt ifrån det första steget vilket kan innebära en nackdel. 
(Zorzini m.fl. 2008) Här handlar det om att antingen göra en detaljerad specifikation eller ett 
överslag där standardkostnader och standardtider används, vilket ofta tas fram med hjälp av 
IT-systemet. (Ebadian m.fl. 2008)  
 
Kostnadsförslaget innefattar både material, vilka resurser och vilken specialistkompetens 
som krävs för att färdigställa ordern. Detta görs idag ofta automatiskt med hjälp av 
datasystem men de olika parametrar som Kingsman m.fl. (1996) diskuterar måste 
naturligtvis bestämmas och programmeras in i systemet. (Ebadian m.fl. 2008) Det tredje 
steget innebär att bestämma vilket pris och vilken leveranstid som skall offereras för den 
framtagna ordern. Priset handlar vanligtvis om att besluta vilket pålägg som skall läggas på 
den framräknade kostnaden medan leveranstiden bör bestämmas efter att hänsyn tagits till 
den tillgängliga kapaciteten och hur produktionsplanen ser ut i övrigt. När kunden mottagit 
organisationens offert kan denne acceptera, tacka nej eller be om vidare förhandling. 
(Kingsman m.fl. 1996) 

3.4.1 Påverkande faktorer  

Att detta är en viktig process beror på dess stora påverkan vad gäller grad av sysselsättning 
på kort sikt och överlevnad på lite längre sikt. (Kingsman m.fl. 1996) Att välja rätt order 
påverkar även organisationens vinst och marknadsandel, dessutom är det en del i ett 
effektivt planerings- och kontrollsystem. (Kalantari m.fl. 2011) De beslut som fattas i denna 
process påverkar även kostnader i form av förseningsavgifter, om för många order läggs 
inom för kort tidsram. (Ebadian m.fl. 2008) Det gäller alltså att det blir en bra avvägning 
mellan att lämna ett erbjudande som kunden accepterar, samtidigt som organisationen inte 
förlorar på affären. (Kingsman m.fl. 1996) Var KOP läggs påverkar vilken information som 
krävs för att kunna besvara kundförfrågan som inkommer. Det handlar både om den interna 
informationen, som att tillse att material och liknande finns tillgängligt, och den externa 
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informationen, som bland annat handlar om att kunna svara på kundförfrågan och få hem 
material av leverantörer. (Welker m.fl. 2008)   
 
Ur organisationens synvinkel baseras besluten på att svara på en kundförfrågan eller inte på 
flera faktorer, bland annat om produkten tillverkats tidigare, om kunden har krav på speciell 
leveranstid och/eller pris, om det är en viktig kund eller kanske en ny marknad. (Kingsman 
m.fl. 1996) Hur viktig kunden är påverkas av inköpsvolym, transaktionsfrekvens, kundens 
rykte, dennes grad av lojalitet eller hur kommunikationen fungerar. Naturligtvis är det bäst 
att arbeta med de flesta order som blir aktuella, men produktionsresurser, tillgång till 
material och ständiga förändringar på marknaden, tvingar ofta organisationer att välja ut 
mest fördelaktiga order. (Kalantari m.fl. 2011)  
 
Ur kundens perspektiv är det naturligtvis flera faktorer förutom pris och leveranstid som 
spelar in i valet mellan olika leverantörer. Organisationens rykte vad gäller kvalitet, teknik 
och kundservice är delar som påverkar utgången. (Kingsman m.fl. 1996) Vidare påverkar 
även hur snabbt svar som ges på kundförfrågan, och hur tillförlitlig detta svar är. (Xiong m.fl. 
2006) Tillgänglighet till hemsidor, där detaljerad information kan sökas 24 timmar per dygn, 
räckvidden är global och även nischprodukter kan hittas, kan också spela en avgörande roll. 
(Laudon och Traver 2010) Slutligen har Welker m.fl. (2008) i en undersökning, som gjorts 
med en grupp småföretag, fått fram att även personlig kontakt föredras av många kunder 
och alltså inverkar på beslutsprocessen.    

3.4.2 Förutsättningar  

Att ta hand om och svara på förfrågan är en process som oftast består av flera steg och 
involverar flera funktioner. Förutsättningar för att kunna erbjuda korta och pålitliga 
leveranstider innefattar härför krav på koordination mellan marknadsavdelningen och 
tillverkningsavdelningen. (Oduoza och Xiong 2009; Zorzini m.fl. 2008) Det är också viktigt att 
ha tillgång till produktionsinformation i realtid för att marknadsavdelningen skall kunna ta 
rätt beslut. (Xiong m.fl. 2006) Ett annat krav för att tillse att varje förfrågan behandlas på ett 
likvärdigt sätt, är att organisationen har uppsatta regler som de använder sig av när de skall 
fatta beslut i de olika stegen. Dessa kan exempelvis baseras på konkurrensförmåga, kunder, 
produkter samt organisationens strategi. (Kingsman m.fl. 1996)  
 
En förutsättning för att kunna ta emot och svara på dessa kundförfrågningar snabbt och på 
välinformerade grunder med hjälp av ett informationssystem, är att detta är anpassat till 
aktuell organisations processer. Det kräver också att användarna förstår systemets potential 
för att göra processer mer konkurrenskraftiga. (Deep m.fl. 2008)  

3.4.3 Problem 

Några av de största problemen med att ta emot kundförfrågan och sedan fånga kundorder 
är att dessa ofta inkommer med oförutsägbar frekvens, att de kan innehålla mer eller mindre 
kända delar och att de dessutom ofta efterfrågas i mindre kvantiteter. (Kingsman m.fl. 1996) 
Tiden mellan kundförfrågan och slutlig order kan också vara lång samtidigt som andelen 
verkliga order kan bli mycket låg. (Corti m.fl. 2006) Detta innebär att varje order kan kräva 
okända material och olika kapacitet i tillverkningen, vilket kan leda till svårigheter att 
prognostisera både material och kapacitetsbehov. (Kingsman m.fl. 1996) När förfrågan ställs 
av kunden innebär det vanligtvis också att denne frågat ett flertal andra leverantörer 
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samtidigt. Svar behöver därför ges snabbt och innehålla tillräckligt lågt pris och kort 
leveranstid för att vara konkurrenskraftigt. (Xiong m.fl. 2006; Kingsman m.fl. 1996) 
 
Ytterligare problem med kundförfrågan är risken att ta på sig ett för stort antal order, en 
extra order kan skapa kaos och innebära att viktiga, redan inplanerade order, försenas. 
Härför är det viktigt att sätta olika prioritet på order och vid problem se till att 
högprioriterade order behandlas som planerat. (Ebadian m.fl. 2008) Olika mjukvaror som 
finns på marknaden och som kan hjälpa företag att ta hand om dessa kundförfrågningar kan 
innebära problem på så sätt att de ofta är dyra och ibland malplacerade för små och 
medelstora företag. Att implementera denna typ av mjukvara är ofta komplext och kräver 
dessutom fortlöpande underhåll. (Xiong m.fl. 2006) Slutligen ett problem gällande 
prissättningen är att få företag gör efterkalkyler, vilket innebär att de inte vet hur 
marginalerna verkligen ser ut innan årsredovisningen blir klar. (Kingsman m.fl. 1996) Detta 
innebär vidare att ett tillfälle till återkoppling och därmed chans till förbättrade metoder 
missas.  
 
Att fånga kundorder som inkommer till ett företag som tillverkar mot kundorder är alltså 
svårare och mer riskfyllt än att svara på förfrågan i en tillverka mot lager organisation, då det 
senare endast kräver att aktuell lagerstatus kontrolleras. Nästa del att titta närmare på är 
hur produkterna som kunderna efterfrågar i sina kundorder, kan påverka en förflyttning, 
vilka förutsättningar som krävs och vilka problem som kan uppstå.  

3.5 Produkter  

Denna del är av stort intresse då den har en stor inverkan på var KOP bör läggas tillsammans 
med produktions- och marknadsfaktorerna. En produkt kan definieras som:  
 

”en fysisk artikel eller tjänst som är avsedd för försäljning till kund” (Mattsson, 2004,  
s. 140) 

 
Produkter framställs i tillverkande företag genom att inköpt råmaterial bearbetas och/eller 
att inköpta komponenter sätts samman enligt förutbestämda produktstrukturer. Dessa 
strukturer visar dels hur en produkt är uppbyggd och dels hur många ingående delar den 
består av. En produktstruktur har flera viktiga funktioner, förutom själva tillverkningen, är 
den underlag för produktkalkyleringen, används för reservering vid orderregistrering och är 
en förutsättning för att kunna härleda materialbehov vid planering. (Jonsson och Mattsson 
2005)  
 
En produkt kan antingen vara av standardkaraktär, vilket innebär helt känd och specificerad 
innan kundorder inkommit, eller mer eller mindre kundspecifik, vilket i sin tur innebär att 
kunden påverkar produktens specifikation till viss grad. Ju längre KOP läggs ifrån kunden 
desto fler steg i processen är kunden med och påverkar, extrempunkten här är konstruktion 
mot kundorder där kunden kan vara med redan på designstadiet. Ofta tillverkas produkter i 
mindre volymer, i större variationer och med längre leveranstid, till kund, ju längre ifrån 
kunden KOP läggs även om undantag naturligtvis finns. En produkts komplexitet beror både 
på dess strukturdjup, nivåerna i strukturen visar på antal produktionssteg och påverkar 
bland annat leveranstiden, och strukturbredd, vilket visar hur många artiklar som ingår på 
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varje strukturnivå och således måste finnas tillgängliga samtidigt. (Jonsson och Mattsson 
2005) 

3.5.1 Påverkande faktorer  

Möjlighet till kundanpassning av produkterna bestäms redan på designstadiet och 
påverkar/påverkas av produktionsmiljön, men påverkas naturligtvis till största del av 
kunderna och deras efterfrågan. (Olhager 2003) Modularisering är det mest uppenbara sätt 
att få en flexibel produktion och möjlighet att med få ingående artiklar tillhandahålla ett 
brett produktsortiment till sina kunder. (Olhager 1993) Modularisering kan göras kvalitativt, 
då har modulerna olika egenskaper och fyller olika funktioner, exempel kan vara en bil med 
plattform, motor och växellåda. De kan även göras kvantitativt, då har modulerna samma 
egenskaper men fyller olika behov, exempel kan vara om bilens växellåda är manuell eller 
automat. (Olhager 2000) En drivande faktor till behovet av modularisering är den 
produktvariation som företag ofta tvingas tillhandahålla och som kan delas in på olika sätt. 
(Stäblein m.fl. 2011)  
 
Hur produkter är uppbyggda påverkar val av olika produktionsmiljöer, hur bred och djup en 
produktstruktur är visar på dess komplexitet, exempelvis leder en djup struktur ofta till en 
längre leveranstid än en grund. (Olhager 2003) För att passa i en produktion som tillverkar 
mot order bör exempelvis produktstrukturen vara uppbyggd av olika moduler och 
standardkomponenter. Dessa konfigureras i kundorderprocessen vilket diskuterats i 
avsnittet med IT och IKT. (Jinsong m.fl. 2005) Produkter som enligt KOP-konceptet bör 
tillverkas med mer kundorderstyrning är produkter som tar lite eller oregelbunden kapacitet 
ifrån systemet, artiklar med kort ställtid, artiklar med hög lagringskostnad, kundanpassade 
produkter samt ömtåliga varor. Detta bör dock tas med en liten nypa salt beroende på det 
totala produktsortimentet och kapaciteten. (Soman m.fl. 2004) 

3.5.2 Förutsättningar  

För att kunna flytta KOP längre ifrån kund men samtidigt kunna erbjuda en acceptabel 
leveranstid är en förutsättning att produkter är uppbyggda av moduler eller 
standardkomponenter. (Olhager 1993) Moduler är ett förutbestämt antal delsystem eller 
block som kan sättas ihop till olika slutprodukter beroende på hur de olika modulerna 
kombineras. (Olhager 2000) Detta möjliggör ett bredare urval av varianter samtidigt som 
kundens önskade efterfrågeledtid kan mötas. Som exempel krävs endast 20 olika moduler 
för att bygga 1024 olika slutprodukter som alla består av 5 ingående delar. Produkter byggda 
av moduler möjliggör också en gradvis uppgradering och produktutveckling vilket kan 
utnyttjas av kunderna. (Olhager 1993) En struktur som är helt uppbyggd av olika moduler, 
där en förändring utförs på en eller flera moduler, behöver inte automatiskt leda till att 
övriga ingående moduler behöver förändras. (Yang m.fl. 2004)  
 
Att använda moduler gör att det ofta blir billigare att tillverka produkterna samtidigt som det 
går att möta de variantbehov som kunderna efterfrågar inom en rimlig ledtid. Det finns flera 
fördelar som att kapitalbindningen reduceras, kontrollarbetet underlättas samt att service 
och underhåll ofta underlättas. (Olhager 2000) Ytterligare fördelar är att det inte bara 
förkortar tillverkningstiden utan också påverkar tiden för produktutveckling positivt, genom 
att minska på komplexiteten. (Swafford m.fl. 2008) Det finns flera exempel på lyckad 
modularisering, bland annat Scania som har vunnit fördelar så som reducerad 
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kapitalbindning, färre artikelnummer, mindre behov av golvyta samt att slutmonteringen 
förenklats. (Olhager 2000).   
 
Den informationsdelning som görs inom organisationer är beroende av hur komplex 
tillverkningsmiljön är. Att IT-systemet kan stödja beslut rörande produktkonfiguration, möjlig 
leveranstid, material- och kapacitetstillgänglighet är ofta en förutsättning för att en mer 
kundorderstyrd tillverkning av produkterna skall fungera. Detta kräver ett stort 
informationsutbyte internt, mellan flera avdelningar, så som planering, inköp och 
produktion. Även externt informationsutbyte är viktigt för att kunna möta kundernas behov, 
detta kan exempelvis handla om att uppdatera prognoser till leverantörer eller lämna 
produktspecifikationer på standardkomponenter. (Welker m.fl. 2008) 

3.5.3 Problem 

Ett problem som Stäblein m.fl. (2011) uppmärksammar i sin studie är att de flesta forskare 
behandlar hur många varianter det teoretiskt finns möjlighet att skapa, men få undersöker 
vilken variantbredd kunderna verkligen behöver och nyttjar. Den påtalade studien visar på 
att den verkliga produktvariationen kan vara betydligt mindre än den teoretiskt möjliga, 
vilket talar för att undersöka marknadens behov noga innan produktutbudet bestäms. 
(Stäblein m.fl. 2011) Fisher (1997) uppmärksammade detta långt tidigare då han gjorde en 
undersökning i USA och fann att slutkunden hade praktisk tillgång till en bråkdel, cirka 20 
stycken, av de 20 miljoner möjliga varianterna på en aktuell bilmodell.  Ett annat problem, 
rörande produkter i mer kundorderstyrd tillverkning, är att förändringar i specifikationerna 
kan komma sent i tillverkningsprocessen både ifrån kunderna och ifrån 
utvecklingsavdelningen. Vidare är produktstrukturen och de olika aktiviteterna inte alltid 
standardiserade. (Deep m.fl. 2008) Detta kan exempelvis försvåras ytterligare i små och 
medelstora organisationer om IT-baserade system saknas eller är av enklare variant. 
 
Produkter och produktion är beroende av och påverkar varandra, de produkter som skall 
tillverkas ställer krav på anläggningen, det vill säga den utrustning en organisation har ger 
förutsättningar för vilka produkter som kan produceras. Detta gör det intressant att titta 
närmare på de olika produktionsfaktorerna.  

3.6 Produktion 

Som nämnts är produktion en viktig del i helheten att ta hänsyn till, då den påverkar vilka 
produkter som kan tillverkas och alltså påverkar var KOP bör läggas. En allmän definition av 
produktion är:  
 

”en process vid vilken varor och tjänster skapas genom en kombination av material, 
arbete och realkapital” (Mattsson, 2004, s. 141) 

 
Ett produktionssystem byggs upp av flera olika delar som innefattar planering av material, 
kapacitet och efterfrågeinformation. Denna planering och styrning görs på tre olika nivåer, 
sälj- och verksamhetsplaneringen, den högsta nivån med lång planeringshorisont och låg 
precision, vilken utarbetar överordnade planer. Huvudplaneringen görs på den taktiska nivån 
och planerar tillverkning och utleveranser för varje planeringsperiod. Slutligen på den 
operativa nivån återfinns orderplanering, som tillhandahåller material, och 
verkstadsplanering vilken tar hand om den dagliga produktionen. Dessa olika nivåer 
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samverkar på så sätt att beslut som tas på en nivå måste kunna brytas ner på nivån under 
och samtidigt finnas inom ramen för beslut tagna på nivån över. (Mattsson och Jonsson 
2003) 
 
Det finns flera olika sätt att utforma en produktionsanläggning och val av 
produktionsprocess beror bland annat av produktvariation, orderstorlekar, 
flexibilitetsbehov, behov av produkter i arbete och färdigvarulager. (Mattsson och Jonsson 
2003) I detta arbete görs ett val att enbart titta på den process som är att föredra i mer 
kundorderstyrda sammanhang, vilken är den funktionellt utformad processen. Denna 
innebär att produktionsresurserna grupperas efter maskinernas funktioner vilket gör att det 
material som skall bearbetas, flyttas mellan de olika arbetsgrupperna, beroende på hur 
slutprodukten skall se ut. Processen är mycket flexibel och är på så sätt bra när det är många 
olika varianter/produkter som skall tillverkas i samma anläggning. Den största nackdelen 
med en funktionellt utformad process, är att det medför en hel del transporter och att 
genomloppstider ofta blir långa. (Jonsson och Mattson 2005)   
 
Att använda ett ERP-system i produktion och vid planering av material kan göras med 
Advanced Planning and Scheduling (APS), avancerad planering. APS tar hänsyn till begränsad 
tillgänglighet av resurserna, utför ATP och ”what if” analyser. Det kan även göras med MRP/ 
Manufacturing Resource Planning (MRPII) system vilket genererar produktions och 
inköpsorder genom ”explosioner”. En ”explosion” är processen att översätta produktbehov 
till komponentdelsbehov, det kan ses som en process som bestämmer för alla 
artikelnummer kvantiteter av alla komponenter som behövs för att fylla behovet, och som 
fortsätter ned i strukturen till dess att varje delartikel och dess behov av råmaterial och 
komponenter har räknats ut exakt. När en explosion sker så beaktas endast nettobehov av 
varje komponent och på så sätt är det endast de nödvändiga behoven som länkas genom 
systemet och blir inköpsorder eller tillverkningsorder. (Vollman 2005) MRP/MRPII system tar 
mindre hänsyn till kapacitetsbegränsningar och är därmed av begränsad användbarhet i mer 
kundorderstyrda organisationer. (Deep m.fl. 2008) 

3.6.1  Påverkande faktorer  

Hur produktionsanläggningen och maskinparken i den aktuella organisationen är utformad 
påverkar vilken typ av tillverkning och vilka produkter som kan tillverkas, det kan handla om 
begränsningar i volym, produkt och komplexitet. (Mattsson och Jonsson 2003) Den 
tillverkningsstrategi som valts påverkar alltså den grad av kundanpassning som kan väljas på 
produkterna vid designstadiet. Om exempelvis en större variantbredd eller kundanpassning 
skall kunna erbjudas krävs en mer kundorderstyrd tillverkning. Detta gör att 
produktionsanläggningen behöver vara flexibel för att verksamheten skall kunna anpassas 
till de ständigt ändrade kundönskemålen. Grad av kundorderstyrning och företagsspecifika 
omständigheter påverkar om det är volymen, produktmixen eller designen som kräver ökad 
förändringsmöjlighet. Ett ökat flexibilitetsbehov i produktionen möts främst med korta 
omställningstider och kunnig personal. (Olhager 2000)  
 
Operationstiden för de tillverkade artiklarna består av två delar, ställtiden vilken är 
oberoende av antal tillverkande enheter och stycktiden vilken istället beräknas per 
producerad enhet. Ställtiden kan definieras som: 
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”tiden från den sista korrekta enheten i ett parti till den första korrekta enheten i nästa 
parti” (Olhager, 2000, s. 90) 

 
Ställtiden kan ofta delas in i inre och yttre ställtid, den yttre kan göras medan en enhet 
används, exempel kan vara att nya verktyg hämtas, medan den inre kräver att utrustningen 
står still, vilket gör att den är kapacitetskrävande. (Krajewski m.fl. 2010) Ställtiden kan 
variera från enstaka minuter till flera timmar beroende på produkt och process. (Olhager 
2000) Även produktstrukturens djup och bredd påverkar komplexiteten och 
produktionsledtiden vilka därmed också är beroende av produktionsmiljön. (Olhager 2003) 
Variationen i produkterna har alltså en påverkan på produktionskomplexiteten (Stäblein 
m.fl. 2011) Att produktionsledtiden (P) är viktig i förhållande till efterfrågeledtiden (L) har 
påtalats i avsnittet om KOP (se 3.1). En minskning av P leder också till ökade valmöjligheter 
vad gäller placering av KOP. (Olhager 2003)  
 
Om en förändring av KOP, och alltså en förändring av tillverkningsmiljön, skulle göras så är 
även de som leder anläggningen på de olika nivåerna och den kompetens de olika 
medarbetarna på golvet har, naturligtvis faktorer som påverkar hur bra en sådan strategisk 
förändring blir. (Bloodgood och Salisbury 2001) En annan påverkande faktor i produktion är 
hur en flaskhals, en produktionsresurs som är överbelagd och som begränsar det totala 
produktionssystemets output (Mattsson 2004), skall placeras i förhållande till KOP. Ur ett 
optimeringsperspektiv bör denna placeras före KOP medan det ur ett perspektiv som vill 
minska på slöseri i stället är bättre att placera denna efter. (Olhager 2003)  

3.6.2  Förutsättningar  

En förutsättning för att kunna välja på många olika KOP placeringar är att tillverkningen av 
en produkt innefattar ett flertal planeringspunkter. Exempelvis är en kontinuerlig process att 
betrakta som en produktionspunkt vilket innebär att valet att sätta KOP är begränsat till före 
eller efter (se avsnitt 3.1 om KOP och figur 7). Flexibilitet i produktionsprocessen genom 
korta ställtider är en förutsättning för att producera mot order, eftersom detta möjliggör ett 
stort antal olika produkter i samma produktionssystem. (Olhager 2003) En kortad ställtid 
innebär, förutom kortare ledtid, också att tillgänglig kapacitet ökar samtidigt som ett 
snabbare byte mellan olika produkter möjliggörs. En flexibel produktion är något som anses 
som positivt och som byggs upp genom att flera olika delar så som utrustning, 
planeringssystem, personal och leverantörer samverkar (Olhager 1993). Ytterligare en 
förutsättning för att kunna uppnå en högre nivå av flexibilitet är enligt Swafford m.fl. (2008) 
en hög nivå av IT-integration och möjlighet att dela information inom en organisation i 
realtid. (Swafford m.fl. 2008)  
 
Det operativa fokuset i en mer kundorderdriven miljö ligger på kapacitetsplanering för att 
kunna hålla lovad ledtid. (Soman m.fl. 2004) Det är viktigt att använda kapacitetsplanering 
både på strategisk och på operationell nivå för att tillse att planeringshorisonten löper från 
lång ner till kort och håller sig inom huvudplanen. (Ashayeri och Selen 2005) Den långsiktiga 
planeringshorisonten som normalt löper på mellan ett till fem år görs av sälj- och 
verksamhetsplaneringen. I en tillverka mot order miljö är det viktigt att ha en 
kapacitetsbuffert för att ta upp svängningarna i efterfrågan och kunna hålla lovade 
leveranstider. I denna tillverkningsmiljö är det viktigt att alltid ha högre eller lika mycket 
kapacitet som det efterfrågas av marknaden. (Olhager m.fl. 2001) 
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Även modularisering är en förutsättning för att kunna producera snabbt och samtidigt kunna 
anpassa produkten efter kundens krav. En fördel är även att de olika modulerna kan 
tillverkas oberoende av varandra, vilket leder till att kapaciteten i produktionen kan tas 
tillvara. (Yang m.fl. 2004) En annan förutsättning, för att kunna hålla korta 
produktionsledtider, är att minska de icke-värdeskapande aktiviteterna så som kötid och 
lagringstid. (Christopher och Peck 2003) Produktionen av en produkt är även beroende av 
om varumärket är känt globalt eller enbart lokalt, vilket kan påverka den totala 
tillverkningsvolymen. Samt om varan är enhetlig på alla marknader exempelvis gällande 
storlek och utförande. (Pagh och Cooper 1998)  

3.6.3  Problem 

Ett problem med en mer kundorderstyrd produktion är risken att ta på sig ett för stort antal 
kundorder vilket kan skapa kaos och innebära att viktiga, redan inplanerade order, försenas. 
Att sätta olika prioritet på order och vid problem se till att de mest högprioriterade 
behandlas med förtur, kan bli en nödvändig åtgärd. (Ebadian m.fl. 2008) Andra problem 
skulle kunna vara att produktionsanläggningen är felutformad för produktsortimentet 
(Fisher 1997) eller att IT-system inte är integrerat mellan de olika funktionerna. (Swafford 
m.fl. 2008) Ett annat stort problem i ett tillverkande företag som tillverkar mot kundorder, är 
om utrustningen inte möjliggör korta ställtider eftersom detta är en förutsättning för att 
kunna tillhandahålla ett brett produktutbud. (Olhager 2003) Att ha låg kapacitetsbuffert 
och/eller långa ställtider kan leda till att organisationen förlorar kunder på grund av leverans 
inte sker i utlovad tid. (Flapper m.fl. 2010) Detta leder till att det är viktigt att arbeta med 
ställtidsreduktion exempelvis efter SMED, Singel-Minute Exchange of Die, vilket är ett sätt 
att strukturerat förkorta ställtid. (Krajewski m.fl. (2010)  
 
Ytterligare problem i produktionen är att produkterna kan behöva tillverkas enligt olika 
principer beroende på var i produktlivscykeln de befinner sig. En produkt som är 
säsongsberoende kan på samma sätt behöva tillverkas med olika tillverkningsstrategier 
under året. (Olhager 2003) Detta är dock något som går utanför denna rapport (se 
avgränsningar avsnitt 1.3 för motivering), men visar på vikten att ta reda på vad den aktuella 
marknaden efterfrågar och att ta hänsyn till detta i beslut rörande KOP placering och val av 
produktionsmiljö.  
 
Vilka produkter och vilken produktion som en organisation behöver påverkas alltså av 
marknaden, härför är P, som tidigare påtalats, viktig att sätta i förhållande till den L som 
efterfrågas av den aktuella marknaden, då relationen mellan dessa ledtider påverkar det 
utrymme där det är möjligt att sätta KOP. (Olhager 2003) Då både produktion och produkter 
påverkas av marknaden är det en viktig faktor vid förflyttning av KOP, vilket gör det logiskt 
att titta närmare på detta nu.   

3.7 Marknad 

Marknad är också en viktig del att ha fokus på då KOPs placering diskuteras, detta eftersom 
organisationer är beroende av vad kunderna efterfrågar, då de i slutändan förväntas köpa 
det som produceras. Ett företags kunder kan delas in i kundsegment, grupper av kunder med 
liknande behov, och behandlas på olika sätt beroende på vad grupperna prioriterar. 
Exempelvis kan ett segment efterfråga standardprodukter med snabb leveranstid, medan ett 
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annat kräver större anpassning på produkterna, och då är beredd att vänta längre på 
leverans. Segmenten karaktäriseras av att vara mätbara, ekonomiskt genomförbara, 
tillgängliga och gå att attrahera och serva på ett effektivt sätt. (Harrison och van Hoek 2011) 
Att dessa olika segment är klart åtskiljbara sinsemellan är också en viktig del för att de skall 
vara användbara. (Kotler och Keller 2009)  
 
Segmentering handlar inte bara om att dela in marknaden i grupper utan också om att välja 
ut de segment som organisationen huvudsakligen skall koncentrera sig på. (Boejgaard och 
Ellegaard 2010) Att kunna serva dessa olika segment på ett bra sätt, och hålla det som lovas, 
ställer krav på samarbete mellan organisationens olika avdelningar, både när 
segmenteringen görs och när dessa olika kundsegment sedan skall betjänas. (Harrison och 
van Hoek 2011) Med ökad användning av IT-system och olika IT-verktyg kan segmenteringen 
både förenklas och förbättras. (Axelsson och Agndal 2009) Detta kan exempelvis göras 
genom att införa ett Customer Relationship Management (CRM) system vilket samlar in all 
information rörande kunders kontakt med organisationen, exempelvis rörande 
produktpreferens, inköpsvolym och frekvens. Systemet kan sedan analysera data och 
tillhandahålla information till organisationens olika avdelningar och behov. (Laudon och 
Traver 2010)  

3.7.1 Påverkande faktorer  

En organisations olika kunder, indelade i kundsegment, ställer ofta skilda krav på 
produkterna, ett exempel kan vara den leveranstid som kunderna förväntar sig, vilket 
påverkar hur långt ifrån kunderna KOP kan placeras. Hur stor produktbredd och 
kundanpassning som efterfrågas är också något som påverkar placeringen av KOP, då ett 
stort utbud av färdiga produkter är näst intill omöjligt att lagerhålla ur 
kapitalbindningssynpunkt. Att ha ett smalare utbud eller förbestämda val är möjliggörare för 
att gå mot tillverkning mot lager eller montering mot kundorder. (Olhager 2003) Det som 
dock är avgörande är vad marknaden med dess kunder efterfrågar och vill betala för, vilket 
gör marknaden mycket viktig att ta hänsyn till.  
 
Svängningar i produktefterfrågan är en faktor som kan kopplas till volymen och dessa 
svängningar är vanligtvis högre för artiklar med lägre volym. Med låg svängbarhet är det 
möjligt att prognostisera medan kraftiga svängningar gör det svårare, vilket ökar risken att 
lagerföra i färdigvarulager. Orderstorlekar och med vilken frekvens kunder köper produkter 
är också två faktorer som påverkar, då det visar på volym och återköpsfrekvens hos 
organisationens kunder och således på typ av efterfrågan. Stora kundorder visar ofta på att 
det finns minst en aktör mellan säljande företag och slutkund, medan höga frekvenser visar 
på repetitiv efterfrågan och innebär att det är enklare att prognostisera. Detta påverkar var 
KOP kan placeras och vilken tillverkningsstrategi som bör passa. (Olhager 2003)  

3.7.2 Förutsättningar  

Vad den aktuella marknaden ser som det totala serviceerbjudandet, kärnprodukt och 
kringtjänster, ger förutsättningar för hur denna bör behandlas. Idag när konkurrensen blir 
allt hårdare är det viktigt att möta och helst överträffa kunders förväntan och ett sätt att 
åstadkomma detta är med hjälp av ökad service. (Christopher och Peck 2003; Sharma m.fl. 
1995) Att dela in ett erbjudande i orderkvalificerare och ordervinnare är ett bra sätt att 
synliggöra kundens krav för organisationen. Orderkvalificerare är faktorer som ses som 
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baskrav av kunderna vilka måste uppfyllas för att produkten skall vara aktuell medan 
ordervinnare är faktorer som direkt genererar kundorder. (Harrison och van Hoek 2011) Att 
lägga mer fokus på de faktorer som kunderna ser som viktigast innebär också en större 
chans att fånga och behålla dessa. (Christopher och Peck 2003) De aktiviteter som är 
orderkvalificerare före KOP är ofta design, kvalitet och tillförlitlig leveranstid medan istället 
pris, kvalitet och tillförlitlighet är dito efter. Vad gäller aktiviteter som utförs före KOP gäller 
ofta att priset är ordervinnare medan design, flexibilitet och snabb leverans gäller för de 
operationer som sker efter denna brytpunkt. (Olhager 2003)  
 
Det är alltså viktigt att beakta att olika kundsegment kräver olika strategier gällande 
produktutbudet. En organisation bör således undersöka vilka förutsättningar som föreligger 
för den aktuella marknaden, detta då samma produkt kan kräva olika strategier av olika 
kundsegment. Enligt en undersökning som gjorts i bilbranschen tenderar exempelvis den 
europeiske kunden att oftare köpa en beställningsvara och vänta på leverans, medan den 
amerikanske väljer en av de bilar som handlaren har hemma. (Stäblein m.fl. 2011) Vid en 
förflyttning av KOP är det viktigt att tänka på att inte placera denna punkt före aktiviteter 
som utförs för en specifik kundgrupp eller enskild kund. Det är optimalt att ta med ett 
kombinerat produkt- och kundperspektiv. (Ashayeri och Selen 2005)    
 
En förutsättning för att nå ökad marknadsandel och samtidigt ökad vinst är hur många i 
kundbasen som är återkommande kunder. Generellt anses det finnas ett samband mellan 
kostnaden att serva en kund och hur länge denne handlat av organisationen. Detta beror på 
de kostnader som är förknippade med att fånga nya kunder, att en nöjd kund är benägen att 
lägga mer av sitt totala inköp hos leverantören, oftare delar med sig av sin planering och 
även är beredd att rekommendera leverantören till andra. (Christopher och Peck 2003) Även 
om Harrison och van Hoek (2011) för fram att lojala kunder ofta är beredda att betala 
premiumpris kan det inte bortses ifrån det faktum att en stor kund har lättare att få 
mängdrabatter. Det är alltså nödvändigt att analysera vilka kunder som genererar vinst och 
vilka som är de största kostnadsbovarna för att sedan försöka öka vinsten för samtliga 
(Christopher och Peck 2003). 

3.7.3 Problem 

Ett problem som framförallt visar sig i industriföretag, är att dessa ofta har svårt att 
implementera sina marknadsstrategier vilket gör det svårt att nå alla fördelar med 
marknadssegmentering. Införandet är beroende av organisationen, motivationen samt 
anpassningen i företaget, och är den länk mellan strategin och kundmottagandet som är 
kritiskt för att kunna nå konkurrensfördelar. (Boejgaard och Ellegaard 2010) Det finns även 
flera problem relaterade till att dela upp sin marknad, ett är exempelvis frågan om det kan 
uppstå konsekvenser av att behandla grupper olika, ett annat är om det finns tillräckligt 
många kunder i de olika segmenten, ytterligare ett handlar om behoven förändras över tid 
och hur ofta omgrupperingar då behöver göras. (Axelsson och Agndal 2009) Ett problem på 
marknader som innehåller mycket små kundgrupper är att detta till exempel kan ge en ökad 
risk för utgående artiklar vilket naturligtvis motverkas om dessa kunder binds till volymavtal. 
(Ashayeri och Selen 2005)  
 
Ytterligare ett problem är om efterfrågan är säsongsberoende, då det kan vara oekonomiskt 
att svara på efterfrågan när den uppstår, en strategi med utjämning kan exempelvis vara 
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bättre. Ett annat problem är att volymen ofta är beroende av var i produktlivscykel en 
produkt befinner sig vilket innebär att olika tillverkningsstrategier kan krävas och att olika 
kundsegment berörs över tid. (Olhager 2003) Detta har som tidigare nämnts avgränsats ur 
detta arbete (se avsnitt 1.3), men tas ändå upp helt kort för att visa på att problemen 
existerar.  
 
För att kunna tillverka och leverera produkter i den takt dessa efterfrågas av kunderna, krävs 
att det ingående materialet kommer till organisationen i rätt kvantitet och tid. Detta innebär 
alltså att även leverantörerna påverkar om vald tillverkningsstrategi fungerar, vilket gör det 
intressant att titta vidare på denna faktor i nästa avsnitt.    

3.8 Leverantörer 
Leverantörer är ytterligare en viktig del i helheten eftersom de är möjliggörare för att vald 
strategi skall kunna fungera, då en tillverkande organisation är beroende av att få råmaterial 
och halvfabrikat i samma takt som behov uppstår. En organisation har flera faktorer att 
beakta vid val av leverantörsstrategi. Val av antal leverantörer per artikel är en del, där flera 
parallella innebär minskad risk att stå utan material samt ökad möjlighet till prispress, 
medan en leverantör per artikel kan innebära ökad chans för djupare samarbete. En annan 
viktig fråga är om leverantörerna skall vara lokala, vilket möjliggör hög leveransflexibilitet 
och säkra leveranser, eller om inköp görs på en global arena, vilket möjliggör lägre inköpspris 
men även kan borga för en högre kvalitet. (Jonsson och Mattson 2005)  
 
Även leveransmönster behöver väljas vilket innebär val av hur mycket och vart produkterna 
levereras, exempelvis kan direktleverans till produktion och direktleverans till kund nämnas. 
Slutligen innebär en leverantörsstrategi val av samarbetsrelationer vilket enkelt kan delas in i 
traditionella och mer partnerskapsbaserade relationer, här kan olika produkter styras med 
olika leverantörsstrategi inom samma organisation. (Jonsson och Mattson 2005)  

3.8.1 Påverkande faktorer  

Om de produkter som skall köpas är av standardkaraktär eller mer special påverkar vilken 
typ av leverantörsrelation fokalföretaget vill utveckla med sina leverantörer. En 
standardkomponent kan exempelvis ge möjlighet till prispress om fler leverantörer används 
på samma artikel och ger samtidigt ökad säkerhet mot leveransstörningar. Vid köp av mer 
specialanpassade komponenter kan i stället fördelar vinnas genom att köpa dessa av en 
leverantör med en djupare partnerskapsrelation. Det senare kan bland annat möjliggöra en 
gemensam produktutveckling, även krav på högre produktkvalitet och minskad risk för 
variation mellan olika leveranstillfällen kan vara viktiga påverkande faktorer för detta val. 
Ofta kan även korta och mer tillförlitliga ledtider vara fördelar med partnerskapsliknande 
leverantörsrelationer, samtidigt är det viktigt att beakta att en djupare relation kräver mer 
resurser, både i tid och i pengar. (Jonsson och Mattson 2005)    
 
En faktor som påverkar, är att en organisations KOP bör vara placerad efter de material och 
komponenter som levereras av aktörer som är oersättliga eller opålitliga, för att undvika 
problem relaterade till specifika kundorder. (Ashayeri och Selen 2005) Detta behov att 
försäkra sig om att kunna hålla till kund lovad ledtid, uppstår eftersom leverantören inte är 
styrbar av fokalföretaget utan att detta får lita på utlovad leveranstid. (Wikner och 
Bäckstrand 2010) En faktor som påverkar en organisations konkurrenskraft, är de tillverkade 
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produkternas ordervinnare och Wikner och Bäckstrand (2010) har i en rapport påtalat 
möjligheten att använda detta som en länk mellan inköpsstrategin och produktionsstrategin. 
Tanken är att använda Kraljic´s matris, vilken analyserar hur olika inköpsartiklar bör 
behandlas, men att byta ut ”resultatpåverkan” mot ”påverkan på ordervinnare” för att på så 
sätt klassa de ordervinnande produkterna som strategiska. Genom att göra denna 
omklassificering påverkas inköpsstrategin av de för organisationen viktigaste artiklarna. 
(Wikner och Bäckstrand 2010)  

3.8.2 Förutsättningar 

Vid en förflyttning av KOP bakåt ställs ofta större krav på en bred leverantörsbas då kravet 
på flexibilitet blir så mycket större eftersom produktbredden och kundanpassningen ökar. 
Samtidigt påvisas positiva effekter av logistikintegration med leverantörer för 
kundordertillverkande företag, vilket visar på vikten att både ha ett stort antal leverantörer 
och goda relationer med dessa. (Olhager och Prajogo 2010) En anledning till detta kan vara 
att den totala kostnaden för en produkt har chans att sänkas, exempelvis genom att högre 
leveransprecision ger möjlighet att minska lager. (Christopher och Peck 2003) Hur stort 
behovet är av informationsutbyte, mellan aktörerna, är avgörande för hur många 
leverantörer, per artikel, fokalföretaget kan ha djupa samarbeten med. Detta då 
styrkeförhållanden mellan aktörerna påverkar i hur hög grad leverantören är beredd att dela 
med sig av sin information. (Jonsson och Mattsson 2005)  

3.8.3 Problem 

Ett problem är att rationalisering av leverantörsbasen av många, både forskare och 
praktiker, anses som en förbättring som kan appliceras på de flesta organisationer. Det ses 
som en fördel att kunna arbeta med färre leverantörer och på så vis vinna både kvalitets- 
och prisfördelar. I en undersökning av Olhager och Prajogo (2010) fastslogs dock en markant 
skillnad mellan lager- och kundordertillverkande företag, då affärsresultatet kopplades till 
rationaliseringarna. Det var endast vid lagertillverkning det visade sig vara en klar fördel med 
färre leverantörer. (Olhager och Prajogo 2010) Ett annat problem är att djupa strategiska 
partnerskap kan vara både krävande och resursintensivt vilket innebär att det är viktigt att 
välja vilken grad av samarbete som är bäst i den aktuella situationen. (Harrison och van Hoek 
2011) Dessa delar kan i förlängningen innebära att företag lägger tid och kraft på att minska 
sitt antal leverantörer för att vinna fördelar vilket kan få motsatt effekt. 
 
Ytterligare ett problem är att det ökade samarbetet mellan aktörer kan medföra att en 
organisation förlorar kontrollen över sina processer till underleverantörer, vilket i 
förlängningen kan innebära en försämrad kundservice. Enligt Christopher och Peck (2003) är 
det viktigt att ha extra bra kontroll på det som läggs ut och endast lämna ifrån sig själva 
aktiviteten och på så sätt få känslan att det ”lånas in” en tjänst. (Christopher och Peck 2003) 
Ytterligare ett problem är att dagens konkurrens ofta tvingar leverantörer att sätta mycket 
korta leveranstider för att kunden skall slippa stora säkerhetslager, vilket kan leda till att 
dessa inte alltid hålls. Stig-Arne Mattsson (2010) väcker i en artikel frågan om vad som är 
viktigast ur en kunds perspektiv, att ha kort eller säker leveranstid. Detta kan innebära att en 
organisation bör fatta sina inköpsbeslut utifrån hur väl leverantörer håller utlovad tid, istället 
för att göra detta val utifrån hur korta ledtider de utlovar vid beställningen. (Mattsson 2010) 
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Tidigare fastslogs att en förflyttning av KOP endast är berättigat om detta stärker 
konkurrenskraften, det blir härför intressant att titta närmare på vilka påverkande faktorer, 
förutsättningar och eventuella problem som konkurrenter kan innebära för en organisation. 

3.9 Konkurrenter  

Konkurrenter är en viktig del då dessa tävlar om samma kunder som fokalföretaget, vilket 
gör att om en tillverkningsstrategisk förändring diskuteras inom en organisation, kan detta 
påverkas av konkurrenterna och deras strategi. En konkurrent är en organisation som svarar 
mot samma kundbehov som fokalföretaget, det behöver dock inte handla om exakt samma 
produkter så länge kunden ges samma nytta, vilket innebär att fler än de uppenbara 
företagen bör beaktas när en strategi skall väljas (Kotler och Keller 2009). 

3.9.1 Påverkande faktorer  

KOPs placering i förhållande till en organisations konkurrenter påverkas av vilka faktorer som 
är ordervinnare respektive orderkvalificerare för kunderna på den aktuella produktgruppen. 
Om leveranstid och/eller pris är en ordervinnare är det exempelvis klokt att placera KOP så 
nära marknaden som möjligt, detta gäller speciellt om konkurrensen är hård. (Ashayeri och 
Selen 2005) Har istället den aktuella branschen produkter med hög grad av kundanpassning 
och kvalitet är det bättre att lägga KOP längre ifrån marknaden. (Olhager 2003) En faktor 
som påverkar fokalföretaget, är vilken strategi detta har i förhållande till sina konkurrenter, 
och vilket sätt detta väljer att konkurrera på. Det finns ett antal olika positioner på de flesta 
marknader vilket är; marknadsledare, den organisationen i branschen som har störst 
marknadsdel och leder de övriga vad gäller exempelvis pris och produktintroduktion. En 
annan roll är utmanare, vilken försöker att ta ledarens roll eller konkurrera ut andra i samma 
storlek. Ytterligare en är efterföljare, vilken koncentrerar sig på att dra nytta av 
marknadsledaren och på så sätt öka sin vinst. Slutligen finns marknadsnischare som försöker 
ta en liten speciell marknad och vara ledande på den. (Kotler och Keller 2009)   

3.9.2 Förutsättningar  

En förutsättning för att lyckas hitta en lämplig placering av KOP är att titta på och analysera 
de konkurrenter som tävlar om samma kunder för att ta reda på vad dessa erbjuder. Detta 
kan göras genom att titta på konkurrenternas mål, styrkor och svagheter, innan en strategi 
tas fram som bedöms passa valda kundsegment samtidigt som den står sig mot 
konkurrenternas. (Kotler och Keller 2009) En annan förutsättning är vad den aktuella 
marknaden ser som ordervinnare och orderkvalificerare. Om konkurrensen är hård blir det 
viktigt att den analysen gjorts rätt och att kundernas förväntningar överträffas, för att inte 
förlora dessa kunder. (Christopher och Peck 2003) Det är alltså viktigt att verkligen veta vad 
kunderna har behov av. Men även att veta vad konkurrenterna erbjuder, till vilket pris och 
med vilken leveranstid. 

3.9.3 Problem 

En trend som vuxit de senaste decennierna är vikten att erbjuda kunderna ett brett utbud då 
produktvarianter anses skapa bra konkurrensförutsättningar. Men detta skapar i sin tur krav 
på ökad koordination, minskar produktiviteten och ökar kostnader vilket minskar 
konkurrenskraften. (Stäblein m.fl. 2011) Detta kan tyckas motsägelsefullt då det som tidigare 
nämnts finns tecken på att det teoretiska utbudet också är betydligt större än det i praktiken 
levererade. (Stäblein m.fl. 2011; Fisher 1997) Här handlar det ofta om att kunna erbjuda 
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minst samma variantbredd som sina konkurrenter. Det är också ofta tanken att det finns ett 
oändligt antal alternativ som tilltalar kunden, även om denne sedan inte utnyttjar denna 
möjlighet. Ett annat problem är att en marknad med hög konkurrens kan göra det svårt att 
driva verksamheten med vinst, om det är en marknad med höga utträdesbarriärer kan det 
också vara svårt att lämna denna marknad (Kotler och Keller 2009). Ett problem för små och 
medelstora företag kan vara hur de går till väga för att analysera sina konkurrenter, ett sätt 
skulle dock kunna vara att fråga de kunder som inte tackade ja till den kundförfrågan som 
inkommit och analysera dessa och se om någon samstämmig bild uppstår.  
 
Efter genomgången av dessa olika delar och hur de var och en har möjlighet att påverka, 
skapa förutsättningar och medföra problem för en organisation görs en sammanfattning av 
det som framkommit. 

3.10 Sammanfattning 
Som framgått av avsnitten 3.2 till 3.9 finns det flera olika påverkande faktorer och 
förutsättningar för att möjliggöra en förflyttning mot en mer kundorderstyrd tillverkning. 
Vidare har ett antal möjliga problem med dessa olika faktorer påvisats. Nedan har dessa 
olika delar, för att tydliggöra, kopplats i tre olika tabeller till den litteratur som arbetet 
grundar sig på. Tabell 1 innefattar de olika påverkande faktorerna, tabell 2 förutsättningarna 
och tabell 3 de potentiella problemen.  
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PÅVERKANDE FAKTORER  

Organisation Aktiviteter som utförs före/efter KOP. Welker m.fl. 2008 
  Att ta hänsyn till lagom många faktorer. Kerkkänen 2008 
  Att tillverkning är knutet till marknads- och  Jacobsen &  
  produktionsstrategierna. Thorsvik 2008 
  Att förändringar påverkar många i företaget. Olhager 2003 
  Informationshantering och IT-system. Pagh & Cooper 1998 

  Ledaregenskaper och engagemang   

IT/IKT Informationsbehov ifrån kunderna beror  Welker m.fl. 2008 
  av KOPs placering. Jinsong m.fl. 2005 

  Produktens komplexitet och behov av  Forza &  

  konfiguration. Salvador 2002 
Fånga 
kundorder Tillverkningsmiljö påverkar komplexitet. Laudon & Trevor 2010 
  Produkters komplexitet. Welker m.fl. 2008 
  Informationsbehov ifrån kunderna. Xiong m.fl. 2006 
  Hur snabbt svar på förfrågan som behövs. Kingsman m.fl. 1996 

  Behov av personlig service.   

  Behov och tillgång till hemsida.   

Produkt Företagets produktionsutrustning. Stäblein m.fl. 2011 

  Behov av kundanpassning. Jinsong m.fl. 2005 
  Produktvariation och volym Olhager 2003 
  Produkters komplexitet och kostnad. Olhager 1993 

  Design och produktstrukturer.   

Produktion Produktionsledtid/efterfrågeledtid. Stäblein m.fl. 2011 
  Produktkomplexitet och volym. Olhager 2003 
  Produktvariation, volym och frekvens. Mattsson &   
  Produktionslayout och utrustning. Jonsson 2003 

  Planeringspunkter.   

Marknad Efterfrågeledtid och svängning i efterfrågan. Olhager 2003 

  Produkttyp, produktbredd och volym.    

  Behov av kundanpassning.   

Leverantörer Produkttyp standard eller special. Wikner och  
  Val av leverantörsstrategi. Bäckstrand 2010 
  Kvalitet och minskad variationsrisk. Jonsson & 
  Ledtider och att dessa hålls. Mattsson 2005 

  Ordervinnare i branschen.   

Konkurrenter Ordervinnare på produkter. Kotler & Keller 2009 
  Strategi i förhållande till sina konkurrenter Ashayeri & Selen 2005 

  exempelvis marknadsledare/efterföljare. Olhager 2003 

 
Tabell 1. Sammanfattning över påverkande faktorer. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

Organisation Ledarskap samt organisationssamverkan. Olhager 2010 

  Att jämförelse mot konkurrenter görs. Jacobsen &  

  Att förutsättningar finns för förändring ex: Thorsvik 2008 

  tydligt mål, öppenhet och utbildning. Bolman & Deal 2005 

  Att MPS passar vald struktur. Jonsson & 

  IT-system och informationsdelning. Mattsson 2005 

    Soman m.fl. 2004 

    Christopher &  

    Peck 2003 

IT/IKT Att IT-system finns och är väl fungerande Welker m.fl. 2008 

  samt passar organisationen och dess processer. Deep m.fl. 2008 

  Att ledningen ger stöd och utbildning både Jonsson 2008 

  vid implementering och användande. Mattsson & 

  Strukturregister och konfigurator Jonsson 2003 

    Jinsong m.fl. 2005 

Fånga kundorder Koordination mellan olika avdelningar. Oduoza & Xiong 2009 

  Produktinformation i realtid. Zorzini m.fl. 2008 

  Beslutsregler och satta prioritetsregler. Deep m.fl. 2008 

  Anpassade informationssystem. Xiong m.fl. 2006 

    Kingsman m.fl. 1996 

Produkt Moduler och standardkomponenter. Swafford m.fl. 2008 

  IT-system som stöder. Welker m.fl. 2008 

    Yang m.fl. 2004 

    Olhager 1993 

Produktion Kapacitetsbuffert och kort ställtid Swafford m.fl. 2008 

  Minskade icke-värdeskapande aktiviteter. Ashayeri & Selen 2005 

  Flexibilitet. Yang m.fl. 2004 

  Modularisering. Soman m.fl. 2004 

  IT-integration Olhager 2003 

    Olhager m.fl. 2001 

Marknad Totalt serviceerbjudande, möt och överträffa Stäblein m.fl. 2011 

  kundens förväntningar. Christopher &  

  Särskilja olika kundsegment. Peck 2003 

  Återkommande kunder.   

Leverantörer Bred leverantörsbas och goda relationer. Olhager &   

  Grad av informationsutbyte/till behov. Prajago 2010  

    Jonsson &  

    Mattsson 2005 

Konkurrenter Analysera konkurrenter. Kotler & Keller 2009 

  Analysera kunder. Christopher &  

    Peck 2003 

 Tabell 2. Sammanfattning över förutsättningar. 
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PROBLEM   

Organisation Motstånd mot förändringar, kräver strategier. Zorzini m.fl. 2008 
  Dålig koordination mellan avdelningar vilket Jacobsen &  
  kräver samverkan och kommunikation. Thorsvik 2008 
  Hinder mot förändring, ex för höga kostnader. Kerkkänen 2008 
  Olika strategier för olika produkter. Pagh & Cooper 1998 
  Ledarskap. Ashayeri & Selen 2005 

IT/ITK För hög kostnad och komplexitet. Oduoza & Xiong 2009 
  Kompetensbehov + behov av säljstöd. Deep m.fl. 2008 
  System och processer inte kompatibla. Jonsson 2008 

  Motstånd på grund av ökat samarbetsbehov Welker m.fl. 2008 
  mellan olika avdelningar. Bolman & Deal 2005 
  Kunder föredrar personlig service. Forza &  
    Salvador 2002 

    D'Alessandro 2000 
Fånga 
kundorder Oförutsägbar frekvens och mindre volymer. Ebadian m.fl. 2008 
  Lång tid mellan förfrågan och order. Xiong m.fl. 2006 
  Krav på snabba svar. Corti m.fl. 2006 
  Risk för att ta på sig för många kundorder. Kingsman m.fl 1996 

  Risk för små andelar verkliga order.   

Produkter Sena produktändringar Stäblein m.fl. 2011 
  Skillnad i teoretisk och verklig variantbredd. Deep m.fl. 2008 

    Fisher 1997 

Produktion För många kundorder vilket leder till kaos. Ebadian m.fl. 2008 
  Felutformad anläggning, fel utrustning som Fisher 1997 
  leder till långa ställtider. Olhager 2003  

  IT-systemet ej integrerat mellan avdelningar. Swafford m.fl. 2008  

Marknad Marknadsstrategier för olika kundsegment Boejgaard & 
  och implementering av dessa. Ellegaard 2010 

  Konsekvenser av segmentering. Axelsson &  

  Förändringar över tid i kundpreferenser. Agndal 2009 

Leverantörer Rationaliseringar som görs i onödan. Harrison &  
  Förlora kontroll över utlagda processer. van Hoek 2011 
  Partnerskap kräver mycket resurser. Mattsson 2010 
  Måste kanske välja snabb eller säker leverans. Olhager &   

    Prajago 2010  

Konkurrenter Konkurrenter sätter hög nivå med stort antal Stäblein m.fl. 2011 
  produktvarianter. Kotler & Keller 2009 
  Hård konkurrens gör det svårt att driva  Fisher 1997 

  organisationen med vinst.   

 
Tabell 3. Sammanfattning över problem. 
 
Utifrån de i kapitlet diskuterade faktorerna kommer i detta avsnitt en modell att 
presenteras, vilken tagits fram genom att en sammanvägning av de viktigaste delarna gjorts. 



 

 46 

Denna arbetsmodell kommer senare att användas som underlag för intervjuer med sex olika 
företag varvid en analys görs för att se om den framtagna teorin är användbar i praktiken. 
Därefter diskuteras eventuella gap och lärdomar som dragits av undersökningen varvid en 
slutlig modell presenteras.  
 

ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg       Hög    

Samverkansgrad Låg samverkan       Hög samverkan    

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat       Avancerat    

Ledningsstöd Litet       Stort    

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel        Komplex    

Informations behov Lagertillgänglighet       Material/kapacitet/design    

Konfigurationsbehov Litet       Stort    

Produkt              

Komplexitet Standard       Komplex    

Kundanpassning Liten       Stor    

Variantbredd Liten       Stor    

Produktion              

Flexibilitet Liten       Stor    

Kapacitet Låg/enligt prognos       Hög med buffert    

Kort ställtid Mindre viktigt       Viktigt    

Skalekonomi Viktig       Mindre viktig    

Marknad              

Variation i efterfrågan Låg       Hög    

Volym Hög       Låg    

Efterfrågad lev.tid Mycket kort       Mycket lång    

Leveransfrekvens Låg       Hög    

Leverantörer              

Relationer Enkel       Mer samarbete    

Antal leverantörer Få       Många    

Konkurrenter              

Konkurrens Hög       Låg    

 
Figur 9. Arbetsmodell över nuläge gällande strategisk KOP placering (Inspirerad av 

Hines m.fl. 2000; Pagh och Cooper 1998) 
 
 
Arbetsmodellen som kan ses häröver (Figur 8) är tänkt att visa var kundorderpunkten ligger i 
ett nuläge genom att analysera var en organisation befinner sig. Denna nulägesmodell kan 
därefter användas för att visa på vilka förändringar som krävs för att, med ett positivt 
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resultat, kunna genomföra en förflyttning. Modellen innehåller fem olika kolumner som går 
från mycket enkel, vilken skulle kunna motsvaras av en tillverka mot lager strategi, till 
mycket avancerad, vilken skulle kunna motsvaras av en konstruera mot order strategi. Inga 
beteckningar har satts på de olika kolumnerna för att undvika att klassificera, då tanken är 
att den enskilde organisationen själv kan avgöra vad det innebär att till exempel hamna i 
kolumn två. Hur mycket som krävs av den enskilda organisationen beror också på vilken 
bransch denne verkar i och vilket kundsegment en aktuell produktgrupp analyseras för. Ju 
mer kundanpassat ett företag arbetar desto längre till höger bör dock företaget hamna 
enligt den framtagna teorin. 
 
Genom att pricka i var organisationen befinner sig i de olika parametrarna ges en överskådlig 
bild över vilka delar som kräver förbättringar/ändringar för att kunna nå en mer 
kundorderstyrd tillverkning. Den kolumn som ses strax till höger om modellen är en separat 
del för att kunna jämföra organisationen mot en huvudkonkurrent eller en samlad grupp av 
konkurrenter. Detta syftar till att kunna avgöra hur långt ifrån den tänkta strategin 
organisationen befinner sig. När arbetsmodellen analyserats färdigt är tanken att beslut tas 
om vilka faktorer som behöver utvecklas för att nå detta mål. Det är viktigt att förstå att en 
organisation kan ha många olika profiler baserat på vilka artiklar som analyseras, härför kan 
vald strategi kanske inte passa alla olika produkter utan vara en kompromiss. Det är också 
möjligt att ett företag arbetar med flera strategier parallellt beroende på kundsegment, 
produktflora och så vidare.    
 
I figur 9 nedan finns ett fingerat exempel på hur en analys i den framtagna arbetsmodellen 
skulle kunna se ut. Det aktuella företaget har kommit olika långt i de olika delarna, vidare 
kan ses hur företaget står sig i förhållande till en tänkt marknadskonkurrent. Det uppstår en 
rad frågor, som hur många faktorer som måste uppnås innan en önskad strategi kan införas, 
och hur en organisation skall förhålla sig till/mellan de olika variablerna. Detta kommer att 
diskuteras här men även tas upp i analys- och diskussionskapitlen efter det att intervjuerna 
genomförts och redovisats.  
 
Att svara på hur stor andel av de olika faktorerna som måste ha uppnåtts för att 
organisationen skall kunna anses kvalificera sig i någon av de olika kolumnerna är inte 
möjligt. Det är för många olika aspekter som spelar in, för att nämna några så beror det på 
bransch, organisationens storlek, hur hård konkurrensen är och vad kunderna efterfrågar. 
Hur bedömningen kan göras beror också på produkterna, en mer komplex produkt kanske 
kräver mindre variantbredd för att en organisation skall kunna möta kundernas krav. Denna 
komplexa produkt kan kräva en mycket avancerad produktionsteknik som är specialiserad, 
vilket kan leda till att variantbredden får anses vara liten. Detta kan leda till att den aktuella 
organisationen hamnar i kolumn (B), och ändå vara konkurrenskraftig om branschen i 
allmänhet ligger på (A). 
 
Ett annat exempel kan vara en organisation som har hög kundanpassning (E) men få 
leverantörer (A) med enkla relationer (B). Om företaget köper in råmaterial i form av olika 
metaller, som sedan bearbetas på olika sätt och levereras som mycket speciella produkter, 
krävs inget djupare leverantörssamarbete då diskussioner endast behandlar pris och 
leveranstid. Analysen av den framtagna modellen är alltså helt beroende av företagsspecifika 
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värderingar och jämförelser med aktuell bransch, vilket gör den flexibel och användbar i 
många olika sammanhang. 
 
 

ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg   C        Hög  D 

Samverkansgrad Låg samverkan B          Hög samverkan  D 

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat   C        Avancerat  D 

Ledningsstöd Litet   C        Stort  D 

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel      D      Komplex  C 

Informations behov Lagertillgänglighet     D      Mat./kap./design  C 

Konfigurationsbehov Litet     D     Stort  D 

Produkt              

Komplexitet Standard     D      Komplex  C 

Kundanpassning Liten   C        Stor  B 

Variantbredd Liten                                A                                                Stor  A 

Produktion              

Flexibilitet Liten       E    Stor  E 

Kapacitet Låg/enligt prognos     D      Hög med buffert  C 

Kort ställtid Mindre viktigt     D      Viktigt  C 

Skalekonomi Viktig     D      Mindre viktig  B 

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg   C        Hög  B 

Volym Hög     D      Låg  C 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort   C        Mycket lång  C 

Leveransfrekvens Låg   C        Hög  B 

Leverantörer              

Relationer Enkel   C        Mer samarbete  B 

Antal leverantörer Få     D      Många  C 

Konkurrenter              

Konkurrens Hög     D      Låg  C 

 
Figur 10. Arbetsmodell, exempel på hur det kan se ut. 
 
Efter denna sammanfattning och diskussion följer empirikapitlet där de sex tidigare nämnda 
intervjuerna redovisas.    
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisas de intervjuer som genomförts med sex olika företag, dessa har 
samtliga påbörjat eller genomfört en mer kundanpassad strategi. I samtliga fall intervjuades 
respondenterna vid ett enda tillfälle som varade mellan en och två timmar, de frågor som 
använts återfinns i bilaga 1. Ett av de intervjuade företagen väljer att vara anonymt och 
kallas i arbetet företag 6, detta då företaget var det sjätte och sista att intervjuas. De 
intervjuade företagen kommer från olika branscher och är av olika storlekar, allt för att 
försöka täcka in variationer som kan finnas. I kapitlet görs, för varje företag, först en 
genomgång av den arbetsmodell som togs fram i teorin, därefter en avslutning där 
respondenterna pekar ut de påverkansfaktorer, förutsättningar och problem dessa ser som 
viktigast. I slutet av kapitlet görs en kortare sammanfattning där samtliga respondenters 
åsikter beaktas. Intervjuerna kommer sedan, i kapitel 5, att analyseras mot den teori som 
tidigare diskuterats.  

4.1 SA Möbler i Tibro 

SA Möbler grundades 1896 och tillverkar idag kontorsmöbler främst för den offentliga 
miljön, vilket innefattar både enmansföretag och större organisationer som ICA och H&M. 
Sortimentet innefattar cirka 50 % standardprodukter och resterande 50 % består av mer 
kundanpassade produkter, i extremfallen kan kunden vara med redan i designstadiet. 
Företaget har en årsomsättning på cirka 90 miljoner kronor och har 65 anställda varav 45 
arbetar i produktion. Produktionspersonalen är idag även inblandad i administrativa 
arbetsuppgifter, då de rapporterar in uppgifter från produktionen direkt i företagets 
affärssystem. Detta har lett till en utveckling av personalen och ökad variation i 
arbetsuppgifterna.  
 
Arbetsmodellen analyseras utifrån de kundanpassade produktgrupperna i SA Möblers 
sortiment, respondent har varit företagets VD och intervjun genomfördes den 7 april. Då 
ingen direkt analys av konkurrenterna kunnat göras kommer dessa till stor del lämnas 
utanför.    
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ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg     D       Hög  C 

Samverkansgrad Låg samverkan       D       Hög samverkan  ?  

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat        E  Avancerat  D 

Ledningsstöd Litet        E  Stort  ?  

Fånga kundorder             

Kundförfrågan Enkel      D       Komplex  ? 

Informations behov Lagertillgänglighet   C         Mat./kap./design  ?  

Konfigurationsbehov Litet B           Stort  ?  

Produkt              

Komplexitet Standard     D      Komplex  ?  

Kundanpassning Liten      D       Stor  ?  

Variantbredd Liten        E  Stor  D 

Produktion              

Flexibilitet Liten        E  Stor  C 

Kapacitet Låg/enligt prognos      D      Hög med buffert  ?  

Kort ställtid Mindre viktigt      D      Viktigt  ?  

Skalekonomi Viktig       D       Mindre viktig  ? 

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg  B          Hög  ?  

Volym Hög   C         Låg  ?  

Efterfrågad lev.tid Mycket kort     C         Mycket lång  ?  

Leveransfrekvens Låg   C         Hög  ?  

Leverantörer              

Relationer Enkel       E   Mer samarbete  ? 

Antal leverantörer Få  B          Många  ?  

Konkurrenter              

Konkurrens Hög      D Låg  ?  

Figur 11. Analys av nuläge, SA Möbler 
 
Organisation: Att möta kunder med flexibilitet är inget problem, organisationen är liten och 
har bra kommunikation internt, vilket leder till att de har hög förändringsmöjlighet och en 
hög samverkansgrad. Exempelvis går VD:n en runda i fabriken varje dag, vilket är en av de 
delar som gör att beslut lätt kommer ner på golvet. Problem och förslag på förbättringar 
kommer upp på fikaraster eller vid spontana möten i fabriken. Organisationen har en tydlig 
strategi vad gäller produkter och produktion. En svårighet är att tekniken i 
produktionsapparaten går mycket snabbt framåt, vilket gör att en del äldre har lite problem 
med de nya datastyrda maskinerna. Ett problem är dock att nytt folk är svårt att få in, då den 
gamla personalen är trögrörlig. SA Möblers konkurrenter har inte kommit lika långt i sin 
förändringsbenägenhet men börjar närma sig, i modellen ligger konkurrenterna i kolumnen 
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efter. Vad gäller samverkansgrad har respondenten ingen uppfattning om var 
konkurrenterna ligger i förhållande till SA Möbler. 
 
IT/IKT: SA Möbler håller på att implementera ett nytt IT-system, ett kundanpassat 
standardsystem ifrån Monitor. Detta används i hela organisationen, exempelvis finns det i 
fabriken för inrapportering och på kontoret för löneadministration. Anledningen till att det 
gamla byts ut är flera, det ger bättre kalkylunderlag, då produktionstiderna bokförs 
automatiskt, det stödjer processerna samt att det håller ordning på att rätt operation utförs 
vid rätt tidpunkt i strukturen. En produktkonfigurator finns i systemet men används inte 
idag, utan basfunktionerna skall in först. Företagets hemsida kommer också att utvecklas 
längre fram för att stora kunder, som exempelvis ICA, skall kunna avropa och beställa på ett 
förenklat sätt. IT-systemet och hur detta används är enligt respondenten avancerat, 
konkurrenterna har inte kommit lika långt men närmar sig även inom detta område. 
Ledningens stöd är stort vad gäller utveckling och användning av IT och resurser satsas på 
personalen både i form av extern och intern utbildning. Hur konkurrenterna resonerar och 
agerar kan respondenten inte uttala sig om. 
 
Fånga kundorder: SA Möbler räknar på de flesta förfrågningar som kommer ifrån kunderna, 
om den aktuella ordern inte omfattar för få antal och om produkterna inte är för 
specialiserade. De försöker ha generella regler med standardmallar för att ta beslut om pris, 
men det kan bero lite på orderstorlekar och kunder. Offerter beräknas vanligtvis genom att 
jämförelser med liknande order görs, men det är volymberoende, och en större order 
beräknas mer i detalj. Det nya IT-systemet kan underlätta denna process, genom adekvata 
jämförelser och kontroll på processer och tillverkningstider. Organisationen vet nästan innan 
om de skall få en order eller inte, de kunderna som är återkommande har exempelvis hög 
frekvens. Leveranstiden är vad gäller de mer kundanpassade produkterna 5-6 veckor, vilket 
är generellt i branschen och något kunderna är medvetna om och accepterar. SA Möbler har 
härför inget behov av intern information, rörande kapacitet eller material, då de vet att de 
hinner beställa och ta hem material samt har tillräcklig kapacitet för att tillverka de delar 
som saknas. I dag tenderar många större jobb att läggas ut till de flesta aktörerna i 
branschen samtidigt, vilket gör att ”den som räknar mest fel får ordern”. 
Konfigurationsbehovet är ganska litet då de mer kundanpassade produkterna ofta är ganska 
specialiserade, och en konfigurator inte vore till någon hjälp i de fallen. Hur konkurrenterna 
funderar i dessa frågor vet respondenten inte. 
 
Produkt: SA Möbler var tidiga med att tänka på ergonomin, redan i början på 80-talet 
införde de höj- och sänkbara skrivbord, vilket i dag är standard och mer resurser satsas 
härför på kvalité och design. SA möbler har en tydlig strategi som går ut på att försöka leda 
utvecklingen för att möta kundernas behov. Trenden idag är att många vill ha en egen 
design, vilket leder till att mer kundanpassning krävs. Dessa anpassade produkter bygger till 
stor del på standardkomponenter, men i vissa fall kan kunderna påverka redan på 
designstadiet. De större objekten är ofta designade av en arkitekt, vilket innebär att alla 
konkurrenter är med och räknar på samma möbel. Även om arkitekten och kunden kommer 
med egna konstruktionsidéer är det alltid producenten som har ansvar för hållfastheten. 
Exempel på att många vill ha sin egen design är ICA som har både egen form och speciella 
färger, i det speciella produktsortiment de väljer ifrån när deras kontor skall uppdateras. Vad 
gäller variantbredden använder kunderna det utbud som organisationen erbjuder, och går 
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dessutom ofta utanför standardsortimentet. Variantbredden är alltså mycket stor och SA 
Möbler ligger idag lite före sina konkurrenter på detta område, men dessa närmar sig 
långsamt. 
 
Produktion: I produktion finns en större avdelning för standardkomponenter och 
standardmontering och en mindre specialavdelning som tar mindre order, både mer 
kundanpassade och standard. Standardkomponenterna svarar för skalekonomin medan 
större marginaler kan fås på de mer kundanpassade produkterna. De flesta produkter bygger 
på standardkomponenter och moduler, förutom i de fall där kunden låter en arkitekt designa 
produkterna, då kan diskussioner om ritningar och hållfasthet behövas. Respondenten säger 
att det finns ”rätt” utrustning, de köper in nya maskiner allt efter behov uppstår, och det är 
således ingen begränsning. De maskiner som används idag är datoriserade med mycket korta 
ställtider, det handlar om sekunder om det inte är helt nya omställningar. Störningar i 
produktion uppstår ofta om förändrad orderinformation inkommer efter det att produktion 
av en aktuell order redan startat. Organisationen använder sig av bra prognoser och har en 
buffert med komponenter i säkerhetslager, vilket gör att det inte finns något behov av en 
kapacitetsbuffert. I de fall som ett större monteringsbehov än prognostiserats uppstår, kan 
personal flyttas om. Flexibiliteten i produktion är mycket hög och SA Möbler ligger en bit 
före sina konkurrenter även inom detta område. Konkurrenterna har tidigare varit mer 
intresserade av skalekonomi men ser allt mer fördelarna med att vara mer flexibla och 
kundanpassade. 
 
Marknad: SA Möbler har inte gjort någon regelrätt marknadssegmentering men har 
en ”magkänsla” som pekar ut de olika segmenten och de är klara över vilka de jobbar med. 
Exempelvis är kommun, stat och landsting, som är ute efter en billigare produkt, inte 
målgrupp, medan banker och andra mer kvalitets- och designmedvetna organisationer är en 
viktig målgrupp. SA möbler har däremot ingen klar segmentering för att tillfredsställa en viss 
kundkategori efter speciella önskemål. En del stora kunder som ICA, med egen 
design/koncept, är återkommande men det finns även en hel del nya kunder. Variation i 
efterfrågan följer oftast konjunkturen men är även slumpmässig. Det spelar ingen roll för 
produktionen vilken typ av efterfrågan den svarar mot, då ställtider är mycket korta och 
samma maskiner i stort sett används. Volymen är varierande även på specialsortiment, 
exempelvis har de större organisationerna nästan alltid egna idéer om design samtidigt som 
de beställer i stora serier och ofta är stadigt återkommande. Vad gäller konkurrenterna har 
respondenten ingen uppfattning om hur de har valt att segmentera sig eller hur deras 
marknadsefterfråga ser ut. SA Möbler har sin huvudsakliga kundbas i Sverige men har även 
börjat ge sig ut på den europeiska marknaden.  
 
Leverantörer: Vilka leverantörer som används är fast, men viss påverkan kan ibland komma 
ifrån kunderna, SA Möbler arbetar oftast med en huvudleverantör och en andrahands 
leverantör per artikel. Det förekommer inget samarbete vad gäller produktutveckling eller 
liknande, men de satsar på att ha kontinuerlig och god kommunikation med alla. Vikten av 
god kommunikation är en anledning till begränsningen av antal leverantörer, en annan är att 
leverantören skall uppleva organisationen som en viktig samarbetspartner. De leverantörer 
som organisationen samarbetar med finns både nära och globalt, exempelvis tas en del 
plast- och metalldetaljer ifrån Kina. I de fall som en global leverantör används finns det alltid 
en B-leverantör i Sverige. Anledningen till att köpa in globalt är helt kostnadsbaserat och 
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kravet är att priset skall vara maximalt 50 % av en jämförbar svensk leverantör. Den ökade 
möjligheten att kommunicera med hjälp av Internet har möjliggjort den ökade användningen 
av globala leverantörer, då ritningar lika snabbt skickas till Kina som till B-leverantören i 
Sverige. Vad gäller leveranstider är det viktigare för organisationen att överenskomna 
leveranstider hålls, än att de utlovade tiderna är korta. Hur konkurrenterna resonerar i 
leverantörsfrågor är olika men vissa av dem arbetar enligt respondenten med lite mer 
halvfabrikat utifrån.   
 
Konkurrenter: Det finns endast få, lite mindre, konkurrenter i Tibro. De två 
huvudkonkurrenterna i Sverige är framförallt Horreds och Ragnars, medan de största i 
branschen, Kinnarps och Edsbyverken, inte riktigt arbetar med samma målgrupp och därför 
inte ses som konkurrenter. Det börjar även komma in internationella konkurrenter, vilket 
gör det viktigt att själv gå ut på en större marknad. SA Möbler är mer eller mindre 
marknadsledare i Sverige, men är dock en relativt liten aktör. När SA Möbler valde att gå mot 
mer kundanpassning var det inte konkurrenterna som var orsaken till detta utan ett val av 
strategi för att bli mer kundanpassad. Konkurrensen är hård på stora objekt, men mindre på 
mindre objekten, vilket ofta är kunder som vill ha design och högre kvalitet, vilket gör att det 
går att ha högre marginal på dessa. Konkurrenterna har tidigare varit mer intresserad av 
skalekonomi men går nu åt kortare ställtider och ett mer flexibilitet arbetssätt, vilket innebär 
att konkurrensen förmodligen kan komma att hårdna framöver.  
 
Avslutning: För att kunna få fram vilken eller vilka de viktigaste påverkande faktorerna är, 
frågades respondenten vad han ansåg om detta. Det var ingen tvekan, marknaden och vad 
kunderna efterfrågar är helt klart den viktigaste faktorn för att flytta sin kundorderpunkt 
längre ifrån kunden och bli mer kundanpassad. På frågan vad gäller förutsättningar svarade 
respondenten att utbildning av personalen är det absolut viktigaste. Och det största 
problemet är enligt respondenten att kunna hålla en rimlig prisnivå, och samtidigt möta de 
specialönskemål som idag efterfrågas av kunderna. Kunder vill ha ett allt bredare 
standardsortiment och kunna designa efter egen smak men samtidigt ha ett mycket lågt pris. 
 
För att kunna utveckla arbetsmodellen vidare frågades respondenten om han hade några 
idéer om den, svaret blev att den ur hans perspektiv var komplett.  

4.2 PLS i Skövde  

PLS har en årsomsättning på cirka 120 miljoner kronor och har idag totalt 40 anställda varav 
10 i produktion. Organisationen arbetar med cirka 80 % standardprodukter medan resten är 
mer kundanpassad legoproduktion. Viss del av det kundanpassade sortimentet tillverkas till 
konkurrenter, mycket av råvarorna är de samma och recepten lämnas i vissa fall över av 
beställaren. De tre senaste åren har PLS arbetat med ett mer kundanpassat sortimentet och 
denna del ökar hela tiden. Detta gör att lönsamheten ökar totalt då det egna sortimentet 
också fortsätter att utvecklas positivt.  
 
Arbetsmodellen analyseras utifrån det kundanpassade sortimentet, respondent är PLSs VD 
och intervjun genomfördes på förmiddagen den 12 april.  
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ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg       E   Hög  E  

Samverkansgrad Låg samverkan     D       Hög samverkan  D  

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat B           Avancerat  ?  

Ledningsstöd Litet     D       Stort  ? 

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel    C         Komplex  C  

Informations behov Lagertillgänglighet       E   Mat./kap./design  E 

Konfigurationsbehov Litet                                   A            Stort  A  

Produkt              

Komplexitet Standard   C         Komplex  C  

Kundanpassning Liten       E   Stor  E  

Variantbredd Liten       E   Stor  E  

Produktion              

Flexibilitet Liten       E   Stor  B  

Kapacitet Låg/enligt prognos       E   Hög med buffert  B  

Kort ställtid Mindre viktigt       E   Viktigt  B  

Skalekonomi Viktig   C         Mindre viktig  A  

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg       E   Hög  E 

Volym Hög   C         Låg  C  

Efterfrågad lev.tid Mycket kort                     A            Mycket lång  A  

Leveransfrekvens Låg     D       Hög  D  

Leverantörer              

Relationer Enkel       E   Mer samarbete  E  

Antal leverantörer Få   C         Många  ?  

Konkurrenter              

Konkurrens Hög   C         Låg  C  

Figur 12. Analys av nuläge, PLS 
 
Organisation: Förändringsbenägenheten i PLS är enligt respondenten mycket hög, till stor 
del beroende på att organisationen är liten. Även samverkansgraden är hög, exempelvis 
kommuniceras beslut som tas lätt ut i hela organisationen. Huvudkonkurrenterna ligger 
förmodligen på ungefär samma nivåer. Kompetensnivån hos de anställda är god i 
organisationen, de är utbildade för sin uppgift och kan även i vissa fall stödja varandra. När 
strategin förändrades, mot mer kundanpassning, fick en koordinator anställas för att öka 
samordningen internt, dessutom fick de strategiska frågorna högre prioritet. Sälj, 
produktion, lager och inköp/administration ligger ganska uppdelat, men de ansvariga för 
grupperna träffas och koordinerar och får på så sätt en samsyn. Respondenten säger att 
marknad är en ganska stark grupp och att produktion är lite svagare, vilket är lite 
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problematiskt, och någon ytterligare funktion som samordnar kommer förmodligen bli 
nödvändig framöver. 
 
IT/IKT: Affärssystemet kommer ifrån Exder och är ganska enkelt och automatiserat, 
förändringar och utveckling sker kontinuerligt och respondenten upplever att IT-systemet 
stödjer processerna på ett bra sätt. Ledningsstödet i IT-utvecklingen är god, personalen får 
den utbildning och den uppdatering de har behov av. PLS har märkt ett större behov av IT-
stöd med den ökade kundanpassningen, dels finns ett behov att förändra strukturerna, dels 
görs mycket av order och förfrågan direkt i webbutiken. Totalt kommer idag 87 % av alla 
order via Electronic Data Interchange (EDI) eller webb. Hur konkurrenterna arbetar är 
däremot inte känt. 
 
Fånga kundorder: Att svara på de inkommande förfrågningarna ifrån kunderna upplever 
respondenten ligga i mitten på skalan, däremot är informationsbehovet stort både vad gäller 
design och detaljer så som förpackningar. Konkurrenterna bör i dessa frågor ligga på ungefär 
samma nivå. Pris och ledtidsbedömning görs med hjälp av standardkostnader och 
ingångsmaterial, men beror även på storlek i volym och vilka kunder det är. Alla 
bedömningar görs dock efter generellt uppsatta regler. Respondenten uppskattar att 
ungefär 30 % av förfrågningarna blir riktiga kundorder. 
 
Produkt: PLS arbetar med olika städlösningar, både vad gäller rengörings- och 
tilläggsprodukter. Produktkomplexiteten ligger i mitten på skalan medan kundanpassningen 
kan vara mycket stor, kunderna använder de tillgängliga varianterna och går även utanför 
detta standardsortiment. Variantbredden kan nästan vara hur stor som helst då vissa kunder 
kommer med egna recept. Leveranstiden ligger normalt från 5 till 10 dagar beroende på 
produkt, kund och hur stor volymen är. Konkurrenterna ligger ungefär på samma nivåer som 
PLS enligt respondenten, PLS har däremot nischat sig mot att leverera i små batcher vilket 
gör dem konkurrenskraftiga. 
  
Produktion: Produktion är PLS styrka och det finns en hög buffert för att kunna möta 
kundernas behov. Det är viktigt med ställtiden, PLS kommer, som en förbättring, att 
investera i en ny förpackningsline för att kunna fylla både 1 och 5 liters flaskor samtidigt. Vad 
gäller skalekonomin är den naturligtvis viktigt men samtidigt lever PLS på att kunna 
tillhandahålla kunderna med mindre volymer än konkurrenterna, flexibilitet i produktmixen 
är alltså viktigt för PLS att kunna tillhandahålla. Konkurrenterna är mer beroende av 
skalekonomi, har mindre flexibilitet, mindre kapacitet och ser även ställtid som mindre 
viktig. Respondenten känner att organisationen har rätt utrustning, bortsett ifrån de 
investeringar som nu planeras. Kunderna kommer sällan med större förändringar i sena 
produktionsskeden och detta är alltså inget som brukar orsaka problem. 
 
Marknad: PLS har sina kunder i Norden och även till viss del i Europa, det senare är på grund 
av förfrågan ifrån marknaden och handlar inte om att överleva och växa, det finns heller 
inget behov av att gå ut internationellt för att det kommer konkurrenter utifrån. Variationen 
i efterfrågan är mycket hög, specialprodukterna beställs både i hög och låg volym av 
kunderna. Den leveranstid som efterfrågas är kort, men det är en förhandlingssak, även om 
små frekventa leveranser efterfrågas till stor del så får kunderna ofta ta lite större order i 
verkligheten. Respondenten säger att konkurrenterna borde ha ungefär liknande värden. 
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Marknadsanalyser och segmenteringar görs till viss del, PLS tänker på detta men inte fullt ut 
strukturerat. Denna fråga är i dagsläget inte jätteviktigt och organisationen går kanske mer 
på magkänsla, informationssystemet används inte alls till detta. Kunderna är till stor del 
återkommande, respondenten räknar med ca 95 %, och organisationen har god kontroll på 
vad dessa vill ha. 
 
Leverantörer: Relationerna med leverantörerna bygger på nära samarbete och PLS har 
varken många eller få samarbetspartners, normalt arbetar företaget med en 
huvudleverantör och en B-leverantör per artikel. Leverantörerna kommer ifrån Sverige, 
Europa och Asien, råvarorna köps via agenter medan tillbehör köps direkt från källan, och 
anledningen till de globala inköpen är helt prisberoende. Konkurrenterna borde enligt 
respondenten också ha djupare samarbete då hela branschen går åt det hållet. 
Leverantörsrationaliseringar arbetar PLS inte alls med och vidare anser de det viktigast att de 
leveranstider som lovas, hålls. Respondenten säger att informationsutbytet i 
leverantörsrelationerna är viktiga och har ökat med den ökade kundanpassningen. 
 
Konkurrenter: PLS har sina största konkurrenter i Sverige, dessa är Konsumentkemi och 
Gipeco, konkurrensen är varken hög eller låg och respondenten förmodar att 
konkurrenterna har samma känsla. PLS ser sig som utmanare vad gäller det kundspecifika 
sortimentet men som marknadsledare på sina huvudprodukter, vilka återfinns i 
standardsortimentet. Innan kundanpassningen infördes funderade organisationen på hur de 
låg i förhållande till konkurrenterna och kom fram till att de själva var mer flexibla. 
 
Avslutning: Respondenten fick frågan om vilka påverkande faktorer han ser som viktigast 
och han pekade på möjligheten att öka sin lönsamhet, att kunna ta fler kunder och att bli 
mindre konkurrensutsatt. Slutligen pekade han på möjligheten att sänka priserna på 
standardsortimentet och bli mer konkurrenskraftig. Gällande de viktigaste förutsättningarna 
pekade han på kompetensen för produktutveckling, att kapaciteten finns i anläggningen och 
att inköpsmöjlighet föreligger. Vad gäller problem lyfte respondenten fram risken att bli 
för ”spretig”, att köpa för mycket olika utrustning, material med mera för att möta enskilda 
kundbehov. 
 
För att få nya idéer kring arbetsmodellen frågades respondenten om hur han upplevde den, 
totalt sett ser han den som en mycket bra sammanfattning, han såg också de tillhörande 
frågorna som positiva för att förstå och analysera modellen utifrån en specifik organisation. 
Respondenten tror vidare att det kan finnas någon bit som kan läggas till eller dras bort men 
han kan inte peka på något specifikt.  

4.3 Arkivator i Falköping  

Arkivator AB har totalt cirka 400 anställda och är en organisation som består av tre 
affärsområden, Maskinsystem som tillverkar förpackningsmaskiner, Industri som bland 
annat tillverkar delar till fordonsindustrin och Telecom med trådlös kommunikation och 
kärnverksamhet radiolänk. Det affärsområde som denna intervju omfattar är Arkivator 
Telecom vilken har en årsomsättning på cirka 280 miljoner kronor och innefattar en 
personalstyrka på cirka 125 personer. Företaget har mer än 70 års erfarenhet och 
tillverkningen är helt kundanpassad. Idag utvecklas och konstrueras allt från grunden, vilket 
är något som växt fram gradvis från och med 2005. Då affärsområdet kan anses höra till SME 
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har denna del av företaget betraktats som ett medelstort företag även om det totalt sett, 
enligt European Commission (2011), måste ses som ett större företag.  
 
Analysen av arbetsmodellen görs enbart ur Arkivator Telecom’s perspektiv då detta 
affärsområde är det med mest kundanpassning. Intervjun genomfördes på eftermiddagen 
den 12 april och respondenterna är teknisk chef respektive CEO och har olika 
ansvarsområden, varför deras kunskap kompletterar varandra i intervjusituationen. 
Konkurrenterna är till stora delar med i analysen då Arkivator genom egna analyser har god 
kontroll på dessa i många frågor. 
 

ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg       E   Hög  C/D 

Samverkansgrad Låg samverkan     D       Hög samverkan  C/D 

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat     D      Avancerat  ? 

Ledningsstöd Litet   C         Stort  ? 

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel        E   Komplex  E 

Informations behov Lagertillgänglighet       E   Mat./kap./design  E 

Konfigurationsbehov Litet   C         Stort  C 

Produkt              

Komplexitet Standard       E   Komplex  E 

Kundanpassning Liten     D      Stor  D 

Variantbredd Liten       E   Stor  E 

Produktion              

Flexibilitet Liten       E   Stor  ? 

Kapacitet Låg/enligt prognos   C         Hög med buffert  ? 

Kort ställtid Mindre viktigt       E   Viktigt  ? 

Skalekonomi Viktig     C        Mindre viktig  ? 

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg   C         Hög  A/B 

Volym Hög   C         Låg  C 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort                     A            Mycket lång  B 

Leveransfrekvens Låg   C         Hög  ? 

Leverantörer              

Relationer Enkel     D       Mer samarbete  ? 

Antal leverantörer Få   C        Många  D 

Konkurrenter              

Konkurrens Hög                                   A            Låg  A 

Figur 13. Analys av nuläge, Arkivator Telecom 
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Organisation: Arkivator Telecom har en mycket hög förändringsmöjlighet då organisationen, 
som har en platt struktur, leder till att beslut kan tas snabbt och produktionen är mycket 
flexibel. Uppdelningen i de tre affärsområdena och nya ledningsgrupper, som kan driva de 
olika delarna med olika styrning, gjordes för att kunna öka kundanpassningen. Samverkan 
och samarbete mellan avdelningar fungerar ganska bra, de olika produktionsavdelningarna 
borde dock se nästa del i kedjan mer som kund, och det finns ett förtroende mellan de olika 
funktionerna som tillsammans arbetar mot att kunden skall få vad som lovats. 
Konkurrenterna som är större organisationer, en del utan egen tillverkning, är svagare i 
dessa delar. Kompetensnivån hos Arkivator Telecoms anställda är blandad, respondenterna 
känner viss avsaknad av hantverkskänsla och kunnande, att ”producera med glädje och 
stolthet” och att bry sig så det blir ”rätt från mig”. Respondenterna tror att detta till viss del 
kan förklaras med alla kontrollfunktioner som gör att egen kontroll byggs bort. Arkivator 
Telecom arbetar med Lean och ständiga förbättringar sedan 2005. Ledningen tycker det är 
viktigt att få med sig personalen på golvet och arbetar till exempel med att bryta ner 
affärsidé, vision och mål ända ner på produktionsnivå. Arkivator Telecom försöker arbeta 
med att vara öppna och få en delaktighet genom att exempelvis vid affärsresor blogga och 
regelbundet skriva i facebook, engagemang är centralt.  
 
IT/IKT: Affärssystemet kommer ifrån Monitor, är ganska avancerat och används i stor 
utsträckning både internt och externt mot både kunder och leverantörer. Arkivator anpassar 
mycket i affärssystemet och de känner att de till stor del driver på leverantören för att få fler 
funktioner i systemet. Behovet av IT-stöd ökar med den ökade kundanpassningen, 
exempelvis ställer olika kunder krav på att arbeta med EDI eller att gifta ihop olika system. 
Respondenterna tycker att en fördel med behovet att tillmötesgå de större kunderna, vad 
gäller informationslösningar, är att det leder till att det blir enklare att möta de mindre 
kundernas krav. Ledningsstödet är dock relativt litet och respondenterna tycket att det är en 
punkt som har förbättringspotential. Hur det ser ut hos konkurrenterna i denna fråga är 
oklart. 
 
Fånga kundorder: Att ta hand om förfrågan är mycket komplext, kunder kommer bland 
annat med ritningar, el-specificeringar och mekaniska yttermått som Arkivator Telecom skall 
konstruera och tillverka efter. Det finns ett stort informationsbehov av både kapacitet, 
material och design, men även direkta kundmöten där exempelvis olika tekniska lösningar 
diskuteras behövs. De förfrågningar som organisationen tekniskt klarar av och som ligger 
inom produktportföljen behandlas. De olika offerterna räknas fram på detaljnivå i olika 
projektgrupper för varje förfrågan och det finns interna regler/mallar för hur detta tas fram. 
Arkivator Telecom behandlar alla sina kunder så långt som möjligt lika, respondenterna 
uppskattar att cirka 80 % av kundernas förfrågningar blir riktiga order. Det finns även behov 
att konfigurera olika moduler, detta framförallt för de lite mindre kunderna som köper 
enklare system. Respondenterna bedömer att deras konkurrenter ligger på samma nivå i 
dessa frågor.  
 
Produkt: Arkivator Telecom tillverkar mycket komplexa produkter, som radiofilter, antenner 
och omkopplingar som sitter längst ut på masten. Kundanpassningen är stor, kunderna är 
med från början och styr ofta helt hur designen utformas. Vad gäller variantbredden är den 
också mycket stor och kunderna använder de flesta varianterna. Filtertillverkning är hjärtat 
och det vill kunderna helst hålla inom det egna landet, organisationen har exempelvis 
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Eriksson som är en stor kund. Respondenterna menar att konkurrenterna ligger ungefär på 
samma nivå.  
 
Produktion: Produktionslayouten ser olika ut beroende på produkt, volym med mera och 
Arkivator Telecom får härmed en mycket stor produktflexibilitet, att kunna vara flexibel är 
viktigt både vad gäller volym, produktmix och design. Idag känns utrustningen lite 
begränsande men den håller på att utvärderas för att utvecklas. Respondenterna säger att 
de idag klarar sig utan kapacitetsbuffert, men att de tidigare haft en liten buffert. Att ha kort 
ställtid är mycket viktigt, detta är något som förbättrats i flera maskiner, exempelvis har de 
idag ett examensarbete som, med hjälp av SMED, tittar på vissa arbetsstationer. Att få 
skalekonomi är inte något som är högprioriterat även om företaget naturligtvis inte helt 
bortser ifrån denna aspekt. Respondenterna upplever att det ibland blir jobbigt i produktion 
när sena förändringar uppstår, vilket sker i cirka 50 % av fallen vid behandling av specifika 
kundorder. Arkivator har ingen insyn i hur konkurrenterna ligger till i produktionsfrågor, 
branschen är i detta fall ganska hemlighetsfull.  
 
Marknad: Många av Arkivator Telecoms kunder är återkommande, de flesta är också 
internationella, det finns egentligen endast en kund i Sverige. Den variation som efterfrågas 
är olika och även volymerna varierar kraftigt, mycket beroende på om det är stora kunder 
som Eriksson och Nokia eller mindre kunder. Den faktiska volymvariationen kan exempelvis 
vara så stor som från 10 till 20000 antenner. I normalfallet efterfrågar kunderna dock mindre 
order med högre frekvens. Tiden som efterfrågas är ofta mycket kort, exempelvis kräver 
Eriksson leverans inom 24 timmar, oberoende av orderstorlek, vilket de enligt 
respondenterna också kan svara upp emot. Detta är något som Arkivator Telecom är starka 
på då de är en mindre, flexibel organisation, och här finns en strategisk fördel gentemot 
konkurrenterna. Kunderna skickar planer på 12 månader och 8 veckor, och sedan görs en 
uträkning och nedbrytning med hjälp av datasystemet. Arkivator arbetar med korta 
kontraktstider med kunderna, det är vanligt att kunderna vill binda upp sig i maximalt 1-2 år, 
detta innebär att de inte vet hur kundstocken ser ut om ett år. Konkurrenterna är större och 
har förmodligen lite fler större kunder, vilket leder till en stabilare efterfrågan och högre 
volym men gör dem lite trögare. Arkivator Telecom klarar en snabbare, mer flexibel, 
leveranstid i förhållande till sina konkurrenter och har nischat sig lite åt de kunder som 
efterfrågar detta. Respondenterna berättar att de använder sig av marknadsanalyser, en 
gång per år köps denna tjänst in, för att titta på hur kundernas efterfrågan rör sig. De 
segmenterar och väljer också ut sina kunder, exempelvis beräknas hur många stora 
respektive små kunder de kan ha.  
 
Leverantörer: Arkivator Telecom arbetar ofta med två leverantörer per artikel, en 
huvudleverantör och en B-leverantör, detta mycket beroende på att det är ett krav ifrån 
kunderna. Respondenterna pekar på att de har ett nära samarbete med sina leverantörer, 
exempelvis bryts kundernas prognoser ner direkt till leverantörerna. Detta fungerar så att en 
leverantörswebb används och leverantörerna tar själva ansvar för att titta på vad som 
behövs. Respondenterna upplever att samarbetet blivit mer flexibelt och samtidigt att 
pålitligheten ökat, vilket är viktigt för att kunna arbeta kundanpassat, för Arkivator Telecom 
är en pålitlig leverans betydligt viktigare än en kort. Leverantörerna kommer ifrån hela 
världen, de globala har valts på grund av pris och marknad, för att kunna sälja krävs att viss 
del av tillverkningen läggs i anslutning till den aktuella marknaden. Arkivator Telecom lägger 
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ut en del enklare tillverkning mot ritning och samordnar detta med slingbil för att kunna 
göra flera saker i ett närområde. Respondenterna säger att informationsbehovet med 
leverantörerna har ökar med den ökade kundanpassningen. Respondenterna tror 
konkurrenterna har lite fler leverantörer, då de finns i fler världsdelar, men med lite enklare 
samarbete.  
 
Konkurrenter: Arkivator Telecom har flera internationella konkurrenter som de känner väl, 
det är sammantaget en hög konkurrens, speciellt ifrån Kina. Respondenterna berättar att 
även konkurrenterna analyseras men att de till stor del gör detta själva genom att 
exempelvis vara med på mässor. Arkivator Telecom känner sig som utmanare och ser Kina 
som efterföljare, vad gäller konkurrenterna räknar respondenterna med att dessa upplever 
konkurrensen som lika hård. 
 
Avslutning: Respondenterna frågades om vad de anser som de viktigaste påverkande 
faktorerna för att bli mer kundanpassade. Båda säger att kraven som ställs ifrån omvärlden, 
så som behov och krav på flexibilitet ifrån kunder och konkurrenter, är det som driver 
förändringen. Ett exempel är att kunderna idag lägger ut mycket av sin produktutveckling 
hos underleverantörerna. Vad gäller förutsättningar ser de kompetens, en platt 
organisationsstruktur, nära och bra relation till kunderna samt kommunikation och 
informationsflöde, mycket på grund av de korta ledtiderna, som viktigast. För Arkivator 
Telecom är direkta möten med kunderna, trots alla IT-system, också alltid en viktig del. Som 
de största problemen är alla krav som lätt leder till att ”ätas upp” samt en risk för allt för 
nära samarbete med konkurrenter, när dessa blir kunder. Avslutningsvis frågades 
respondenterna om de ser något i arbetsmodellen som bör plockas bort eller om de saknar 
någon del. De ser inget som överflödigt utan tycker att alla de delar som tagits upp är viktiga 
och kan heller inte komma på något som borde tillföras.  

4.4 Hanza i Töreboda  
Hanza Precision AB är en legotillverkare med en årsomsättning på cirka 124 miljoner kronor 
och totalt 90 anställda. Av dessa är 55 av placerade i Årjäng, där arbeten som innefattar 
fräsning, gnistning och slipning utförs, medan 35 är placerade i Töreboda, där tillverkning 
med hjälp av svarvning sker. Organisationen som tidigare ingick i Elos har nyligen blivit 
uppköpt, december 2010, vilket gör att en del förändringar genomförs för att få en 
överensstämmelse med den nya koncernen.  
 
Intervjun genomfördes den 15 april på fabriken i Töreboda, respondent var organisationens 
VD. I arbetsmodellen analyserades organisationen i förhållande till gruppen av 
huvudkonkurrenter. 
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ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg     D       Hög  D 

Samverkansgrad Låg samverkan     D       Hög samverkan  D  

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat     D       Avancerat  D 

Ledningsstöd Litet     D       Stort  D 

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel      D       Komplex  D  

Informations behov Lagertillgänglighet   C         Mat./kap./design  C  

Konfigurationsbehov Litet                                  A            Stort  A  

Produkt              

Komplexitet Standard       E   Komplex  E 

Kundanpassning Liten       E   Stor  E  

Variantbredd Liten       E   Stor  E 

Produktion              

Flexibilitet Liten     D       Stor  D  

Kapacitet Låg/enligt prognos B           Hög med buffert  C  

Kort ställtid Mindre viktigt       E   Viktigt  E  

Skalekonomi Viktig     D       Mindre viktig  D  

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg     D       Hög  C  

Volym Hög     C        Låg  C 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort   C         Mycket lång  C  

Leveransfrekvens Låg   C         Hög  C  

Leverantörer              

Relationer Enkel     D  Mer samarbete  D  

Antal leverantörer Få     D  Många  D  

Konkurrenter              

Konkurrens Hög                                   A       Låg  A 

Figur 14. Analys av nuläge, Hanza Precision 
 
Organisation: Hanza har enligt respondenten alltid varit mer eller mindre kundanpassad, 
vilket dock har ökat med tiden, en svårighet är dock att arbeta kundanpassat och samtidigt 
kunna hålla en bra lönsamhet. Organisationen arbetar med Value Stream Mapping, 
processkartläggningar och liknande för att kunna förkorta ledtiderna och därmed öka sin 
flexibilitet. Förändringsmöjligheten, att kunna möta kunden, är alltså hög för Hanza då 
flexibilitet är något som det aktivt arbetas med. Samverkansgraden är också hög, då 
organisationensstrukturen är grund och dialog och samarbete ses som viktigt, det finns dock 
lite olika syn mellan olika avdelningar. Exempelvis kan produktion och marknad ibland ha 
olika värdering och målbilder. Respondenten anser att huvuddelen av konkurrenterna är 
ungefär lika starka på dessa båda områden. Hanza arbetar med Lean och ständiga 
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förbättringar, exempelvis går produktionssamordnaren just nu Leankursen på högskolan i 
Skövde. Generellt sett har de anställda bra utbildning, men något som anses nästan lika 
viktigt som kunskapsnivå är de anställdas inställning och motivation. Strategin att vara 
flexibel är till viss del implementerad nere på golvet och är något som ledningen aktivt 
arbetar med att förbättra.  
   
IT/IKT: Monitor är det IT-system som används i hela företaget, systemet är av 
standardkaraktär men används på ett avancerat sätt. Hanza använder sig också av Office, 
Agda, Salesforce (CRM), Baltzar, Rektron med flera, vilket gör att det blir ett omfattande och 
komplext system. IT-stödet, det vill säga samtliga delar, stöder processerna men 
respondenten säger att de är lite dåliga på att använda rapportgenerering och därmed 
lägger för mycket personaltid på att ta fram egna rapporter. Monitor har använts länge, men 
just nu genomförs en uppbyggnad av ett intranät inom koncernen. Ledningsstödet inom IT-
området är stort, exempelvis har Hanza mycket internutbildningar och respondenten tror att 
konkurrenterna har en liknande situation. Behovet av IT-stödet ökar med kundanpassningen 
men kostar mycket på grund av de olika licenserna som måste betalas per dator, 
uppdateringar och liknande. Kunderna har egna system som de arbetar i, oftast hämtar 
Hanza information som prognoser på kundernas hemsidor.  
 
Fånga kundorder: Förfrågan ifrån kunderna är mycket detaljerad, det handlar om 
information om ritningar, tydliga tekniska specifikationer och materialbeskrivningar. Ibland 
kräver kunden även specifik ytbehandling av produkter, vilket kan innebära att detta måste 
utföras på en specifik fabrik, exempelvis skickas vissa detaljer till Mexico för detta ändamål. 
Förutom uppläggning i maskinerna krävs också att inköp av material och liknande beaktas 
innan ett pris kan offereras. Generella regler för hur ledtiden tas fram finns inte men det blir 
ändå likvärdigt, kunden vill i normalfallet ha en lovad ledtid och beställer sedan precis så 
sent de kan för att kunna vara flexibla, vilket ställer till problem om beläggningen är hög. Pris 
och ledtidsbedömning sköts alltså detaljerat och enligt respondenten är det ofta så att ”den 
som räknar fel får jobbet”. Konkurrenter arbetar enligt respondenten med samma 
förutsättningar. Det finns inget konfigurationsbehov för Hanza då varje produkt är unik och 
konstrueras tillsammans med kunden. Andelen verkliga kundorder på de olika 
förfrågningarna är olika för olika kunder, i Årjäng räknar dock respondenten totalt med cirka 
60 % medan Töreboda ligger på 15-20 %. Hanza håller enligt respondenten i 95 % av fallen 
de leveranstider som utlovats. 
 
Produkt: Hanza arbetar främst med precisionsdetaljer inom mekanik, med svåra material 
och mycket höga precisionsnivåer. Det handlar om helt kundanpassade produkter där 
komplexiteten är mycket hög och kunden påverkar produkten redan i design och 
konstruktionsstadiet. Detta innebär också att variantbredden är mycket stor då Hanza inte 
har egna standardprodukter utan endast tillverkar mot kundorder. Däremot försöker 
organisationen att minska antal varianter genom att satsa på de kunder som ger löpande 
produktion. 
 
Produktion: Layouten i fabriken är idag funktionell, men organisationen kommer 
förmodligen att gå mot mer flödesorienterad, exempelvis allokeras redan idag vissa 
maskiner till speciella flöden. Flexibiliteten i produktionen är stor, respondenten tycker att 
volymflexibilitet är viktigast. Ställtiden för de olika maskinerna är också mycket viktig för 
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Hanza och något de är duktiga på och aktivt arbetar med att korta. Kapaciteten hålls på en 
lagom nivå, på grund av kostnadspressen har organisationen inte råd med någon egentlig 
kapacitetsbuffert. Ett annat problem är dessutom att NC-operatörer är svåra att få tag i och 
det tar tid och kraft att lära upp nya. Respondenten tror att konkurrenterna också är mycket 
flexibla men tror dock att dessa har lite högre kapacitet. Skalekonomin är däremot mindre 
viktig både för Hanza och för dess huvudkonkurrenter.    
 
Marknad: Hanza har en hög variation i efterfrågan både vad gäller produkt och volym, 
respondenten tror att konkurrenterna har en något stabilare efterfrågan. Volymen är alltså 
varierande från kund till kund och efterfrågad leveranstid är också mycket olika, exempelvis 
är projekteringstiden på en gasturbin två år medan andra artiklar kan ha så kort 
efterfrågeledtid som 24 timmar. I normalfallet vet kunderna om och accepterar på ett 
ungefär förväntad ledtid, men en del kunder kräver naturligtvis kortare ledtider än normalt. 
Konkurrenterna har en likartad situation då de arbetar med liknande kunder, respondenten 
tror dock att Hanza kanske får lite mer ”slattar” med mer rörlighet än konkurrenterna, som 
förmodligen har en del större kunder. Kunderna efterfrågar ofta mindre batcher med täta 
leveranser och för att detta skall fungera krävs att kunderna ger löpande prognoser. I vissa 
fall gör fasta kostnader att volymmässigt små artiklar på årsbasis behöver köras upp direkt 
medan större kundorder kan göra att produktionen kan delas upp. Hanza gör 
marknadsanalyser och segmenterar sina kunder på strategimöten årligen, men inte på ett 
helt strukturerat, nedskrivet sätt. De vet vilka kunder de vill ha och är selektiva, enligt 
respondenten är kunder med löpande produktion en målsättning. De har alltså en stor andel 
återkommande kunder och arbetar bara med långtidsrelationer och gör detta klart för 
kunden i ett inledningsskede, vilket är en styrka. Kommunikationen är också bred mellan 
Hanza och kunderna, exempelvis träffas operatörer och kundpersonal och diskuterar hur 
saker som exempelvis mätningar skall utföras.   
 
Leverantörer: Då Hanza arbetar med komplexa processer krävs goda relationer med 
leverantörerna. Organisationen har ett flertal leverantörer då många olika material måste 
köpas in, och det samma gäller för konkurrenterna. Leverantörsrationalisering arbetar de 
inte med och köper oftast små kundorderspecifika volymer. Vad gäller pålitliga leveranstider 
är detta viktigare än att de är korta. Leverantörer finns både nära och mer globalt, 
exempelvis kräver kunder på gasturbiner vissa specifika leverantörer. Respondenten säger 
att informationsbehovet har ökat med ökad kundanpassning, bland annat då det är viktigt 
att prata om ytbehandling och liknande med leverantörerna för att kunna möta kundens 
krav. 
 
Konkurrenter: Vad gäller konkurrenter finns det en bra kännedom om vilka dessa är, vilket 
är viktigt då konkurrensen är mycket hög i branschen. Vad gäller Årjäng har de en 
konkurrent i Sverige, vilken också är kund, och flera internationella konkurrenter. 
Törebodaenheten har cirka 25 konkurrenter i Sverige som arbetar med samma svåra 
material och höga precisionskrav. Det som är utmärkande för Törebodafabriken är att dessa 
är helt specialiserade inom svarvning medan huvudkonkurrenterna ofta har flera olika delar i 
samma fabrik, detta bedömer respondenten ge Hanza ett litet övertag. Organisationen ser 
sig lite som en utmanare som försöker skaffa fördelar genom att köpa bättre maskiner och 
implementera nya metoder. Många av konkurrenterna är dock också utmanare och agerar 
på ett liknande sätt. Respondenten berättar att de följer upp sina konkurrenter ekonomiskt 
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och försöker hålla lite kontroll på vilka kunder de arbetar med, bland annat samlas 
information på mässor och liknande genom samtal med konkurrenterna.  
 
Avslutning: På frågan om vilka påverkande faktorer som är viktigast svarade respondenten 
att marknadens krav är viktigast och att detta är svårt då dessa krav förändras väldigt fort, 
vilket kräver anpassningsförmåga. Vad gäller de förutsättningar som är viktigast för att 
kunna bli mer kundanpassad pekar han på personalens ”mindset”, alltså kombinationen av 
utbildning, vilja och ambition. Som största problem ser respondenten att få tag på rätt 
personal, men säger även att det är svårt att kunna hålla tillräckligt lågt pris och vara 
kundanpassad samtidigt.  
 
För att utveckla arbetsmodell ställdes frågan om respondenten hade någon åsikt om den, 
han saknar möjligtvis mer tid och engagemang på organisationen och vikten av vilka 
medarbetare företag har, då system och hårda värden tar mycket plats i modellen. Slutligen 
påtalar han vikten att våga utmana, fördelen att alla i försörjningskedjan är bättre än den 
egna organisationen, då utvecklingen ökar, och att alla tittar mot slutkunden. Att vara med i 
ett bra lag säger respondenten kan vara avgörande för hur en organisation lyckas. 

4.5 Möbelboning i Tibro  

Möbelboning är ett företag med totalt 18 anställda och en årsomsättning på cirka 16.5 
miljoner kronor. Organisationen började gå mot mer kundanpassad tillverkning för ungefär 3 
år sedan och det var till stor del en stor kund, Asplund, som styrde denna utveckling. 
Tidigare tillverkade de komponenter till ett mellanlager som sedan monterades mot 
kundorder, idag arbetar de i stället med legotillverkning och planmöbler till offentlig miljö.  
 
Intervjun genomfördes på förmiddagen den 18 april, respondent var organisationens VD och 
Möbelboning analyseras i arbetsmodellen mot sina konkurrenter. 
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ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation             

Förändringsmöjlighet Låg       D      Hög  C  

Samverkansgrad Låg samverkan     D       Hög samverkan  D 

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat B           Avancerat  B  

Ledningsstöd Litet   C         Stort  C 

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel      D       Komplex  D 

Informations behov Lagertillgänglighet       D       Mat./kap./design  D 

Konfigurationsbehov Litet                                  A            Stort  A  

Produkt              

Komplexitet Standard     D       Komplex  B-D  

Kundanpassning Liten   C         Stor  C 

Variantbredd Liten     D       Stor  D 

Produktion              

Flexibilitet Liten     D       Stor  D  

Kapacitet Låg/enligt prognos   C         Hög med buffert  C  

Kort ställtid Mindre viktigt       E   Viktigt  E 

Skalekonomi Viktig       E   Mindre viktig  A-E  

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg   C         Hög  C 

Volym Hög     C        Låg  C-D 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort   C         Mycket lång  C  

Leveransfrekvens Låg       E   Hög  A-E  

Leverantörer              

Relationer Enkel B           Mer samarbete  B  

Antal leverantörer Få   B           Många  B 

Konkurrenter              

Konkurrens Hög B           Låg  B-C  

Figur 15. Analys av nuläge, Möbelboning 
 
Organisation: Respondenten berättar att kundanpassningen har tagits emot positivt i 
produktionen, men att det var en av de farhågor som fanns innan starten, hur det nya 
konceptet skulle tas emot av personalen. Förändringsmöjligheten är idag stor, respondenten 
berättar att Möbelboning är mycket flexibla då det är en liten svängbar organisation, han 
uppskattar att konkurrenterna i genomsnitt är lite sämre. Samverkansgraden inom 
organisationen är också stor då kommunikationsvägarna är korta, men här ligger dock 
konkurrenterna generellt på samma nivå. Möbelboning arbetar med ständiga förbättringar 
tillsammans med IDC, Industrial Development Center, och ser det som en viktig bit, bland 
annat arbetar de under lite enklare former med Lean. Kompetensnivån hos de anställda är 
inte så hög, utbildning/utveckling sker mest i samband med uppgraderingar av maskinerna. 
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Inköp sköts till stora delar av respondenten men små detaljer, som skruv och liknande, köps 
löpande in av produktion. Planeringen är en svaghet som enligt respondenten behöver 
utvecklas, det blir mycket uppskattningar, exempelvis om produktion skall hinna leva upp till 
det som lovas. Detta kunde förbättras, eventuellt genom någon forma av planeringssystem. 
 
IT/IKT: Möbelboning har inget affärssystem utan arbetar mycket i Excel, vilket är utformat 
för att passa processerna, därtill används Visma för fakturering. Varje dator är alltså 
uppdelad för sig men när respondenten lägger in order skrivs papper till produktion 
automatiskt ut. Systemnivån är alltså mycket enkel men upplägget i Excel är i sig hyfsat 
avancerat, respondenten uppskattar att de konkurrenter som ligger på samma storleksnivå 
har en liknande IT användning. Ledningsstödet är varken stort eller litet och det råder 
förmodligen en liknande situation även för konkurrenterna. Hemsidan används inte för 
orderläggning eller liknande men kunde dock eventuellt uppgraderas för organisationens 
största kund, Asplund, idag kommer order via mejl. Respondenten tror att ett ökat 
systemstöd till viss del kunde förenkla kommunikation och sortimentsfrågor vad gäller de 
största kunderna.  
 
Fånga kundorder: Kundförfrågan som inkommer är komplex, speciellt vad gäller helt nya 
order då kunden ofta har designen klar men Möbelboning tar fram konstruktions och 
hållfasthetsdelarna. Respondenten tror att samma situation gäller för konkurrenter i samma 
storlek. Informationsbehovet ser också komplext ut då det krävs material, 
kapacitetsbedömning och liknande innan svar kan lämnas till kunderna. Respondenten 
berättar att de siktar på långsiktiga relationer och samarbetspartners. Exempelvis har 
Möbelboning avtal med O`Learys restauranger, där samma koncept gäller även om storlek 
och slutlig utformning beror på utrymmen och liknande. Prisbedömningar görs baserat på 
standardmaterial och standardtider samt genom att respondenten tittar på liknande tidigare 
behandlade order. Ledtidsbedömningar görs utifrån hur lång tid det normalt tar och baserat 
på hur beläggningen för aktuell period ser ut. Möbelboning behandlar kunderna likvärdigt 
oavsett storlek, specialbeställningar tar nästan alltid respondenten emot. Vad gäller 
förfrågan blir i allmänhet 80 % av Asplunds förfrågan order medan offerter till nya kunder 
ligger runt 20 %.  
 
Produkt: Möbelboning arbetar med legotillverkning, exempelvis tillverkar de zinkade 
trälådor till Tibrokök. Möbelboning arbetar också mot den offentliga miljön, de tillverkar till 
exempel möbler till restauranger och receptioner till hotell. Dessutom tillverkas 
förvaringsmöbler så som tv-bänkar, byråer och liknande till kunder som Asplunds. 
Produktionen är helt kundanpassad, kunden kommer med design och utseende medan 
Möbelboning står för konstruktion och hållfasthet. De arbetar helt med målade ytor och 
komplexiteten är ganska stor vad gäller ytbehandling, även i de fall som produkten i sig är 
enkel. Vad gäller konkurrenter ligger de olika, ifrån mer standardbetonat till mycket 
komplex. Grad av kundanpassning, bedömer respondenten, ligger på en mellannivå, 
exempelvis har Möbelboning inte blandat in andra material i sin tillverkning vilket hade gjort 
det mer komplext. Kunderna kan alltså påverka produkterna inom 
produktionsbegränsningarna och variantbredden blir på så sätt stor, vilket även i många fall 
gäller för konkurrenterna.  
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Produktion: Produktionslayouten är ganska bra, fabriken är funktionell och har stora ytor, 
produkterna går olika vägar men det är lätt att få ett bra flöde. Respondenten känner att de 
till stor del har rätt utrustning, men de byter ut äldre maskiner enligt plan. De nyare 
maskinerna har en mycket kort ställtid, sekunder, medan de äldre kan ha från 10 till 45 
minuter beroende på maskin. Ställtiden är mycket viktig för organisationen då omställningar 
utförs ofta, det är korta serier, och ställtiden påverkar den totala ledtiden. För de produkter 
som tillverkas helt specifikt, exempelvis receptioner, är hantverket och personalens kunskap 
dock viktigast. Dessa order kan också förändras sent i produktionen, på grund av olika saker 
som upptäcks vid renoveringar och liknande, men detta kan ofta mötas av ansvarig personal. 
Flexibiliteten hos Möbelboning är stor på flera sätt, men viktigast är att kunden kan påverka 
designen. Kapaciteten finns med en buffert vilken normalt inte behöver användas. 
Skalekonomi är inte alls viktigt, Möbelboning har i stället en konkurrensfördel mot de större 
konkurrenterna genom att kunna tillverka med mindre batchstorlekar. Konkurrenterna kan 
variera från att vara stora och satsa på priskonkurrens, till att vara i samma storlek och då ha 
en liknande strategi. Möbelboning måste i vissa fall konkurrera mot båda dessa segment av 
konkurrenter samtidigt.  
 
Marknad: Möbelboning arbetar enbart med långsiktiga relationer, kunderna är helt svenska 
men dessa har i sin tur ibland utländska slutkunder. Asplund är största kund och ligger på 
cirka 40 % av den totala omsättningen. Asplund arbetar enbart med försäljning och marknad 
och överlåter tillverkningen helt på Möbelboning, vilka ofta levererar direkt till slutkunderna. 
Detta är en ganska säker kund då samarbetet är inkört och det är svårt och innebär stora 
kostnader och resurser för Asplunds att byta leverantör. Variation i efterfrågan totalt är inte 
så stor, nya produkter kommer årligen, ofta till möbelmässan och körs sedan upp och 
arbetas med under en ganska lång tidsperiod. Volymen är olika, ibland hög ibland låg, 
mycket beroende på slutkunderna och vad dessa efterfrågar. Till stor del är det samma 
förutsättningar för konkurrenterna, bortsett ifrån de lite större aktörerna som nog har en 
mer stabil efterfråga. Den efterfrågade leveranstiden kan mötas utan problem, men 
leveransfrekvensen som efterfrågas är mycket hög. Respondenten berättar att de jämför sig 
mot både liknande leverantörer och sådana som är större, då de måste konkurrera om 
samma kunder. Möbelboning gör ingen kundsegmentering men vet vilka som passar in, att 
samarbeta med en organisation utan egen produktion, att tillsammans bilda en komplett 
fungerande enhet, är ett stort plus. Respondenten berättar att de letar efter ytterligare en 
större kund, i ett annat segment, för att kunna öka sin totala produktion.  
 
Leverantörer: Leverantörsrelationerna är ganska enkla och antal samarbetspartner försöker 
de också hålla nere, respondenten tror att konkurrenterna har en liknande situation. 
Ingående material är lack, färg, skivor och liknande, dessutom köps en del beslag och 
liknande färdigsortiment in. Ofta arbetar Möbelboning med en huvudleverantör för att 
hanterings-, mottagnings- och volymkostnader blir lägre, de kompletterar med en eller flera 
B-leverantörer. Leverantörer kommer i huvudsak ifrån Sverige, men de tar exempelvis in 
visst råmaterial från Baltikum och andra delar köps utifrån via agenter i Sverige. 
Respondenten tycker att det är viktigast att leveranstiden är kort men säger att 
leverantörerna också ofta brukar hålla utlovade tider. Informationsbehovet är inte speciellt 
stort mellan Möbelboning och dess leverantörer.  
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Konkurrenter: Konkurrensen är relativt hög, det är gott om mindre snickerifabriker och 
storskaliga finns också, situationen är likadan för konkurrenterna. Respondenten säger att 
Möbelboning ligger långt fram, vad gäller Asplundsupplägget, och är lite ledande i den delen, 
däremot i snickeridelen är de mer jämna med konkurrenter i samma storlek. Anledningen till 
att strategin förändrades, mot mer kundanpassning, var en bedömning att det fanns ett 
behov ifrån kunderna, och att inte många är bra på att arbeta på detta sätt.  
 
Avslutning: Respondenten frågades om vilka de viktigaste påverkande faktorerna för ökad 
kundanpassning är, ur hans perspektiv. Svaret blev att det är flera viktiga bitar, att få ner 
lager och därmed kapitalbindningen och samtidigt minska risken med lager när marknaden 
förändras. Men även fördelarna med att detta leder det till en effektivare produktion. Vad 
gäller förutsättningar för att lyckas bli kundanpassad påtalar han vikten att ha disciplin och 
följa de planer som gjorts. Detta gäller i produktion genom att se nästa del i kedjan som 
kund och att arbeta snabbt så inte sista länken får för lite tid. Men även vad gäller ledning 
som ansvarar för att ge produktion enkelt och överskådlig information så de vet vad de skall 
göra. Detta leder också till att ledningen slipper mycket av kontrolldelarna. På frågan om 
vilka problem som kan uppstå såg han störst risk med svårigheter att hålla ordning, så det 
blir fel i flöden och tid behöver läggas på att hitta saker som kommit bort. 
 
Slutligen frågades vad respondenten tyckte om arbetsmodellen och om denna kunde 
utvecklas på något sätt, svaret blev att modellen känns rätt genomtänkt. Men att 
produktionsdelen med krav på ordning, reda, disciplin och att systemet stödjer ordningen är 
något som till viss del saknas.  

4.6 Företag 6 i Skövde  

Företag 6 bildades 1955 och är ingen koncern utan en grupp av företag som finns på totalt 
18 platser i världen. Idag är det cirka 235 anställda i Skövde och detta är också en av de två 
största anläggningarna med en årsomsättning på 365 miljoner kronor, den andra är fabriken 
i Lönsboda. De olika enheterna är mycket olika både till storlek och verksamhet, vissa är rena 
säljenheter andra har både tillverkning och lager medan en tredje grupp endast utför 
slutmontering. Organisationen arbetar både med produkter av standardkaraktär och av mer 
specialkaraktär, dessutom arbetar de allt mer kundanpassat.  
 
Intervjun genomfördes på eftermiddagen den 18 april, respondent var organisationens IT-
chef. Arbetsmodellen analyserades för den mer kundanpassade delen av 
produktsortimentet och jämförelser gjordes även mot gruppen av huvudkonkurrenter.   
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ARBETSMODELL:        

        

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E)  Konkurrent 

Organisation              

Förändringsmöjlighet Låg       E   Hög  E  

Samverkansgrad Låg samverkan       E   Hög samverkan  D  

IT/IKT              

System Enkelt/automatiserat     D       Avancerat  C  

Ledningsstöd Litet     D       Stort  D  

Fånga kundorder              

Kundförfrågan Enkel      D       Komplex  D  

Informations behov Lagertillgänglighet     D       Mat./kap./design  D  

Konfigurationsbehov Litet   C         Stort    

Produkt              

Komplexitet Standard       E   Komplex  D 

Kundanpassning Liten       E   Stor  E  

Variantbredd Liten       E   Stor  C  

Produktion              

Flexibilitet Liten     D       Stor  D/E  

Kapacitet Låg/enligt prognos   C         Hög med buffert  D  

Kort ställtid Mindre viktigt     D       Viktigt  D  

Skalekonomi Viktig   C         Mindre viktig  A/E 

Marknad              
Variation i 
efterfrågan Låg   C         Hög  ? 

Volym Hög   <->         Låg  A/E 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort   <->         Mycket lång  A/E  

Leveransfrekvens Låg   <->        Hög  A/E 

Leverantörer              

Relationer Enkel     D       Mer samarbete  D  

Antal leverantörer Få   C         Många  C  

Konkurrenter              

Konkurrens Hög   C         Låg  C  

Figur 16. Analys av nuläge, Företag 6 
 
Organisation: Förändringsmöjligheten är hög i organisationen, ett mål är att vara en 
ingenjörsorganisation och bland annat finns en stor utvecklingsavdelning, för att kunna 
utveckla produkter tillsammans med kunden och snabbt få in kundorder och ut produkter 
med hög kvalitet. Konkurrenterna är kanske i genomsnitt snabbare men har smalare 
sortiment, Företag 6 är bredare och har många olika produkter vilket är en styrka och de är i 
förhållande till sin storlek unika i branschen. Samverkansgraden är också hög inom 
organisationen, det finns alltid en förutbestämd väg som frågor och eventuella förändringar 
skall gå innan beslut kan tas, Företag 6 har alltså en klar struktur. För övergripande frågor tas 
exempelvis beslut på ledningsnivå och därefter får en grupp utreda, bereda, konstruera med 
mera innan beslut kan tas och implementering kan göras nere på golvet. Utveckling och nya 
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koncept tar tid men organisationen har mycket definierade sätt att ta hand om detta och blir 
härför en relativt ”snabbfotad” organisation. Konkurrenterna kanske inte har lika hög 
flexibilitet men i övrigt har de nog hög samverkansgrad tror respondenten. Företag 6 arbetar 
med ständiga förbättringar och använder sedan ett år Lean i produktionen, alla i produktion 
har gått IDCs Leankurs, det finns exempelvis förbättringsgrupper och mentorskap i 
produktionen. Kompetensnivån hos de anställda har på senare tid blivit högre både på 
produktionssidan och på tjänstemannasidan, Företag 6 tittar långsiktigt för att kunna 
utveckla organisationen och möta framtida krav. Olika avdelningar så som marknad och 
produktion har ibland olika målbilder, ett problem är att säljarna inte sitter på enheten utan 
på speciella säljbolag. Bolagen lovar kunderna leveranstider vilket produktionen inte alltid 
kan leva upp mot, exempelvis finns ett lagersortiment som ”officiellt” ligger på lager, men 
detta fungerar inte i högkonjunktur. Ett annat problem är att produkter som finns i lager vid 
förfrågan kanske är sålda vid orderläggning. Leveransprecisionen mäts idag både på lovat 
och vad kunden önskar men diskussionen går mot att enbart mäta mot lovat, vilket är det 
produktion kan påverka. 
 
IT/IKT: Företag 6 i Skövde har sedan 1995 affärssystemet Movex M3, detta är ett 
sammanhängande och mycket avancerat system, vilket även används av flera av de andra 
bolagen. De 6 i gruppen som är sammankopplade i samma system kan se lagernivåer, 
materialplanering och lägga order, mycket fungerar med automatik. Ett problem är de 
enheter som inte har samma system, då dessa bland annat ringer och faxar order vilket gör 
att det hinner ske förändringar i lagersaldon och liknande innan beställningen läggs in. 
Systemet bygger på ATP beräkningar, av företag 6 kallad DAL (Disponibelt att lova), och 
ledningen vill inte visa upp detta för de enheter som inte kan lägga kundorder direkt. Det tar 
tid och kräver resurser om alla skall ingå, därför håller ett nytt affärsstöd för säljprocessen på 
att rullas ut just nu. M3-systemet är avancerat både på sättet organisationen använder det 
och hur systemet är utformat. IT-systemet stöder processerna, respondenten tycker dock att 
det saknas vissa delar och vill utveckla det vidare. Exempelvis finns inte någon 
produktkonfigurator i dagsläget men det finns ett starkt önskemål om detta, problemet är 
att M3 inte helt stöder Företag 6s prissystem. Idag håller dock organisationen, Företag 6, på 
att göra om konfigurationsmodulen, och denna kommer att användas för viss del av 
sortimentet. Stöd av säljpersonal kommer att behövas men kan i förlängningen kanske 
läggas ut direkt mot avtalskunder. Respondenten tror att konkurrenterna i genomsnitt har 
lite svagare IT-system och användning. Respondenten tycker att behovet av IT-stödet ökat 
med den ökade kundanpassningen och ledningsstödet för IT-förmågan hos personalen är 
stort, mycket utbildning körs, han tror vidare att konkurrenterna måste resonera på ungefär 
samma sätt.  
 
Fånga kundorder: Beräkning och behandling av kundorder görs enbart på förfrågningar över 
ett visst belopp, detta gäller även för de återkommande kunderna. Att ta emot och arbeta 
med kundernas förfrågningar kan vara både enkelt och mer komplicerat, vid mer komplexa 
produkter med specialanpassningar måste ledtid och pris beräknas på en mycket detaljerad 
nivå. Det finns generella regler för pris och ledtidsbedömningar, det handlar om material, 
kapacitet och i vissa fall även design och konstruktion för att få rätt marginal och lönsamhet. 
Då konstruktion är aktuell kan det handla om en lång process, 1-2 år, att utveckla och ta 
fram produkten tillsammans med kunden. Ledtidsbedömning görs i IT-systemet, alla 
produkter som har en struktur ligger upplagda och nya produkter läggs upp, dessutom tittas 
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det även på beläggningen för att få en mer adekvat ledtid. Konkurrenterna har en liknande 
situation enligt respondenten. Konfigurationsbehovet ses som mellanviktigt då det skulle 
kunna förenkla behandlingen av vissa delar av sortimentet, vad respondenten vet har 
konkurrenterna dock inget liknande behov. Organisationen informerar sina kunder om 
förseningar i de fall tid finns, men det är även lite kundberoende.  
 
Produkt: Företag 6 arbetar både med ett standardsortiment som lagerförs till stora delar och 
ett mer kundspecifikt sortiment. De tillverkar även inbyggare, vilket är del av produkt med 
högt ställda krav från kunden, exempelvis till grävmaskiner eller offshoreindustrin vilka är 
mer långsiktiga projekt. Produkterna är mycket komplexa ur marknadens synvinkel, Företag 
6 har patent på flera av sina produkter, konkurrenterna har visserligen också patent men 
ligger lite efter. Kundanpassningen är mycket stor då konstruktion mot kundorder är möjligt, 
konkurrenterna ligger med samma möjlighet i sina respektive nischer. Variantbredden är 
också mycket stor och är organisationens styrka gentemot de mindre mer nischade 
konkurrenterna, då organisationen kan erbjuda ”allt” till sina kunder. Till viss del tycker 
Företag 6 att artikelsortimentet på närmare 7000 säljbara artiklar är för stort, men det är 
också svårt att veta vad som i så fall skulle tas bort. Organisationen är dessutom rädd om 
one-stop-shop kunderna, vilka sparar hanteringskostnader, kanske kan de få mängdrabatter 
och allt levererat samtidigt, och ser det som en konkurrensstrategi. Kunderna använder 
produkterna, och vissa av de volymmässigt mindre produkterna kanske behövs för att 
behålla kunderna. Företag 6 tillhandahåller alltså för stort sortiment ur ett 
kostnadsperspektiv men ett mycket bra sortiment ur ett marknadsperspektiv, en avvägning 
som är svår.  
 
Produktion: Flexibiliteten i produktion har ökat och är idag ganska stor, dessutom är den 
indelad i olika delar, strategin går också allt mer mot ett processinriktat flöde. Företag 6 
tittar även på att öka kundanpassningen ytterligare för att få ner leveranstiden och 
kapitalbindningen. Organisationen försöker till stora delar anpassa produktionen efter 
uppställda prognoser ifrån säljbolag och övriga kunder. Ett problem är dock att det till viss 
del är svårt att få fram produktionspersonal med rätt utbildning. För kunden är det viktigast 
att kunna påverka design, men volymflexibilitet och produktmixflexibilitet är också viktiga. 
Respondenten tror att de mer nischade konkurrenterna kan ha lite högre flexibilitet på sitt 
sortiment, vilket är mindre, men att de jämnstora och större konkurrenterna är mindre 
flexibla. Tanken är att ha en liten kapacitetsbuffert vad gäller maskiner och 
personalbeläggning, men det går inte idag utan produktion kör i stället över vilket leder till 
att det kan uppstå kaos, den buffert som finns ligger i stället mer i material. Respondenten 
tror att konkurrenterna kanske har lite högre kapacitet då de inte säljer lika mycket. I 
produktion blir kort ställtid allt viktigare då trenden går mer mot kundanpassat och mindre 
batcher. Idag tar maskinerna från enstaka minuter upp till ett dygn att ställa om, och 
respondenten säger att organisationen har arbetat aktivt med att förkorta dessa ställtider. 
Företag 6 har sedan cirka 5 år gått från relativt stora serier till att minska dessa, de byter 
också successivt ut maskinparken mot mer flexibla. Totalt sett har organisationen idag rätt 
utrustning, men det beror på hur framtiden gestaltar sig, vilka investeringar som behöver 
göras. Ställtiden är alltså viktig och det gäller generellt i hela branschen, vad gäller 
skalekonomi är det mer kopplat till maskintyp och mankostnad per timme, det blir en 
avvägning mellan kapitalbindning för lager och tillverkningskostnad per artikel. Hur 
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konkurrenterna tänker är beroende på deras val av strategi, mindre tittar inte alls på detta 
medan de större förmodligen är mer beroende av skalekonomin. 
 
Marknad: Företag 6 arbetar mest med återkommande avtalskunder men har även kunder av 
engångskaraktär, kunderna är både lokala och globala, Sverige och Tyskland är idag de två 
största marknaderna. Idag nekas offerter under ett visst belopp oavsett om det är en 
avtalskund eller en kund av engångskaraktär, detta för att inte riskera för låga marginaler. 
Leveransförseningar som uppstår beror till viss del på säljföretagens prognosfel, ibland kan 
en prognos som säljföretaget ger, mer än fördubblas i reella order. Variationen i efterfrågan 
är varken hög eller låg och volymen per produkt är mycket olika. Detta är beroende på hur 
stor kunden är men också på produkt, det är alltså olika beroende på vad slutkunden 
efterfrågar. Vad gäller konkurrenterna tror respondenten att det är beroende på om dessa 
är små och nischade, vilka bör ligga lite högre, eller om de är större, vilka bör ligga lite lägre. 
Efterfrågad leveranstid beror på vad som efterfrågas, exempelvis vid konstruktion mot 
kundorder kan denna tid vara upp till flera år medan en mindre komplex kundspecifik order 
kan handla om timmar. Även i detta fall beror konkurrentens situation på olika 
omständigheter. Frekvensen ser också olika ut, beroende på kund och produkt, men ofta 
sker veckoleveranser till säljbolagen och frekvensen för konkurrenterna ser förmodligen 
likadan ut. Företag 6 gör marknadsanalyser och segmenterar sina kunder, detta görs både av 
marknadsavdelningen vilka använder ett CRM system, och tas in utifrån av extern part.  
 
Leverantörer: Relationerna med leverantörerna handlar till största delen om samarbete på 
längre sikt, Företag 6s målsättning är att ha färre men djupare relationer. Information 
rörande upphandlingsskedet är viktig och görs exempelvis genom att inköp och konstruktion 
åker ut till leverantörer för att hamna på rätt nivå från början. Enligt respondenten arbetar 
de löpande med vilken typ av leverantörer som passar in, och som kan utvecklas tillsammans 
med Företag 6, för att kunna möta de nya krav som ställs på kvalitet och teknik i framtiden. 
Konkurrenterna ligger förmodligen med ungefär samma strategi i denna fråga. Antal 
leverantörer är relativt många, de arbetar med att dela in sina leverantörer i A/B/C-
kategorier. Därefter fördelas grad av samarbete utifrån denna indelning, bedömning görs 
totalt på storlek, men sedan görs även en bedömning utifrån produkt. Ingående 
komponentantal är inte stort och leverantörerna finns både i Sverige och globalt, exempelvis 
i Asien. Anledningen till globala samarbetspartner är till största delen kostnadsbaserat men 
kan även ha kunskapsdelar. Respondenten tror att konkurrenterna kan ha något färre 
leverantörer. Företag 6 arbetar med EDI mot leverantörerna, i de fall leverantörerna är 
mindre och inte kan införa detta används Webb-EDI. Respondenten upplever att 
informationsbehovet har ökat både med den ökade kundanpassningen och 
internationaliseringen och att alla ställer högre krav. Vad gäller leveranser ser respondenten 
hellre att dessa är pålitliga än mycket korta. 
 
Konkurrenter: Organisationen har många konkurrenter, många av de andra aktörerna är 
mer nischade och tillverkar bara ett mindre sortiment. Företag 6 har ”alla” delar och 
konkurrerar på att tillhandahålla en helhetslösning, vilket är en styrka. Företag 6 är enligt 
respondenten ganska unika, flexibla samtidigt som de är ganska stora. Många av 
konkurrenterna är lokala men det finns även global konkurrens. Vad gäller marknadsroll ser 
sig organisationen som en marknadsledare inom delar av det totala sortimentet, medan 
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andra delar är jämna med flera andra aktörer. Analyser av konkurrenterna och deras strategi 
görs till viss del av marknadsavdelningen. 
 
Avslutning: Ur respondentens synvinkel är den viktigaste påverkande faktorn kunderna och 
marknaden. Av de förutsättningar som krävs anser han att alla processerna i företaget, både 
kärnprocesser och stödprocesser, måste vara genomgångna och ständigt förbättras för att 
kunna möta slutkunden. Att ha ett IT-stöd som passar in är inte minst viktigt för att kunna bli 
mer kundanpassad. På frågan om problem som kan uppstå, svarade respondenten att det 
handlar om förståelse. Att hela organisationen måste vara med ända från det att ledningen 
tar rätt beslut tills dess att detta kommer ner på golvet, att utbildning ges och att 
pedagogiken är rätt.  
 
Slutligen diskuterades eventuellt överflödiga eller saknade delar i arbetsmodellen, vilket 
respondenten vill återkomma med. Han påpekade dock att det fanns en viss känsla av Swot-
analys, med styrkor och svagheter, i tankesättet. Vidare funderade han på vad det kan 
innebära att få många faktorer i samma kolumn och hur affärsstrategin kopplas till 
genomförande. Han såg också fördelar med att få en större mängd data att analysera.  

4.7 Sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas de olika respondenternas tankar om de viktigaste påverkande 
faktorer, förutsättningar som krävs och problem som kan uppstå för organisationer som vill 
gå mot en mer kundanpassad tillverkning. En mer detaljerad sammanställning görs sedan i 
analysen i kommande kapitel. 

4.7.1 Påverkande faktorer  

När olika påverkande faktorer diskuterades framkom att marknaden, och vad kunderna 
efterfrågar, är den viktigaste faktorn för många företag som väljer att flytta sin 
kundorderpunkt längre ifrån kunden och bli mer kundanpassade. Andra delar är möjligheten 
att öka sin lönsamhet, att bli mer konkurrenskraftig och att få ner lager och kapitalbindning 
samt att få en effektivare produktion. 

4.7.2 Förutsättningar  

Det är många olika förutsättningar som de olika respondenterna påtalat som viktiga, en 
genomgående del är kompetensen hos personalen och gärna i kombination med motivation. 
Vidare diskuteras vikten att ha ordning på organisationens olika processer, att personalen 
utbildas, att informationsflödet och IT-system fungerar samt att organisationen har en bra 
relation till kunderna. Många av respondenterna tycker också att det är en 
grundförutsättning att organisationsstrukturen är platt och att samverkan är relativt hög. 

4.7.3 Problem 

Det problem som verkar mest branschöverskridande är att möta de specialönskemål som 
idag efterfrågas av kunderna och samtidigt kunna hålla en rimlig prisnivå, detta var det enda 
problem som nästan alla tog upp. Andra risker som påtalades är att lägga för stor kraft och 
för stora resurser på att möta enskilda behov, svårigheter att hålla ordning i processerna, att 
få för nära samarbete med konkurrenter och svårigheter att få tag på rätt personal. Vidare 
påtalas även vikten av utbildning av personalen samt att ledningen tar rätt beslut och att 
förståelse för arbetssättet finns i hela organisationen.  
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Vad gäller den framtagna arbetsmodellen tyckte de flesta av de intervjuade att den känns 
genomtänkt och att de olika delarna är viktiga, några nämnde också att följdfrågorna gav 
förståelse och underlättade analysen av det egna företaget. De förslag på förbättringar som 
gavs, var att större vikt kanske borde läggas på vilka medarbetare som fanns i organisationen 
och att påtala kravet på ordning och reda samt att ha ett utarbetat system som stödjer detta 
i produktion.  
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel görs en analys som går ut på att jämföra de företag som intervjuats mot den 
framtagna teorin, för att se om det överensstämmer, det handlar alltså inte om att jämföra 
dessa företag sinsemellan. Först diskuteras de olika delarna i modellen; organisation, IT/IKT, 
fånga kundorder, produkt, produktion, marknad, leverantörer och konkurrenter. Efter detta 
presenteras en sammanställning av hur de intervjuade företagen, enligt deras egna 
bedömningar, ligger i arbetsmodellen. Därefter görs en analys av de viktigaste påverkande 
faktorerna, förutsättningarna och problemen med att flytta sin kundorderpunkt längre ifrån 
kunden. Själva arbetsmodellen kommer slutligen att diskuteras och analyseras för att 
fastställa en slutgiltig version. Målet är att denna modell skall kunna användas som verktyg 
för SME som vill gå mot mer kundorderstyrd tillverkning.  
 
Nedan ses de olika intervjuade respondenternas analys av det egna företaget uppdelat i de 
olika faktorerna. För att förenkla och göra det överskådligt representeras de olika företagen 
av en bokstav; SA Möbler (a), PLS (b), Arkivator (c), Hanza (d), Möbelboning (e) och Företag 6 
(f). Analysen är tänkt att visa hur respondenterna uppfattar sin organisation och hur de 
förhåller sig till sina konkurrenter.  

5.1 Organisation 

Organisation Mycket enkel       Mycket avancerad 

Förändringsmöjlighet Låg     ade  bcf      Hög 

Samverkansgrad Låg samverkan     abcde  f          Hög samverkan 

 
Samtliga företag har hög, 3 företag, eller mycket hög, 3 företag, förändringsmöjlighet. Detta 
känns relevant då det krävs stor flexibilitet för att kunna svar upp mot marknadens krav och 
behov. (Strawlaki och Davis 2010; Jacobsen och Thorsvik 2008) Vidare anser sig 5 företag ha 
hög samverkansgrad och 1 företag mycket hög samverkansgrad. Detta stämmer också 
överens med vad litteraturen säger om vilka krav och förutsättningar som gäller när företag 
vill bli mer kundanpassade. (Jacobsen och Thorsvik 2008; Zorsini m.fl. 2008; Jonsson och 
Mattsson 2005) Flera av respondenterna berättade att det ibland kan finnas lite olika målbild 
mellan olika avdelningar så som marknad och produktion. Detta stöds av den framtagna 
teorin som påtalar dålig koordination mellan olika funktioner som ett problem (Zorsini 
m.fl.2008; Ashayeri och Selen 2005). 
 
Den höga och mycket höga förändringsmöjligheten och samverkansgraden visar att dessa 
delar är viktiga, oavsett branschtillhörighet och storlek på organisation, för att lyckas bli mer 
flexibel och kundanpassad. Empirin ger en indikation på att detta uppnås genom att 
antingen ha en liten organisation med bra intern kommunikation, vilket påtalas av 3 
respondenter. Att ha en platt organisationsstruktur där beslut kan tas snabbt, vilket togs upp 
av 2 respondenter, eller att ha en struktur med tydliga beslutsvägar, vilket påtalades av 1 
respondent. Då den framtagna teorin och samtliga respondenter ser detta som viktigt kan 
det konkluderas att förändringsmöjlighet och samverkansgrad är generella förutsättningar 
för att lyckas bli mer kundanpassad.  
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3 av respondenterna anser att personalens kompetens ligger på en hög nivå, 1 att det är lite 
blandat, 1 anser att utbildningen är låg och 1 säger att utbildning och uppgradering är ett 
problem. 2 av dessa respondenter pekar på att motivation och engagemang är nog så viktiga 
faktorer för att kunna möta kundernas krav. Detta stöds av den framtagna teorin som pekar 
på vikten av att personalen har rätt utbildning och görs delaktiga i förändringsprocesser 
(Bolman och Deal 2005). 
 
Sammanfattning 
Att ha hög förändringsmöjlighet och samverkansgrad är viktigt för att lyckas vara flexibel och 
kundanpassad. Detta är något som kan uppnås på flera olika sätt, exempelvis med tydliga 
beslutsvägar för större organisationer och bra intern kommunikation för de mindre. Att 
arbeta med omfattande kommunikation mellan avdelningar är också viktigt för att undvika 
olika målbilder. Även personalens kompetens är viktig för att kunna arbeta kundanpassat 
och för att tillse att organisationen följer med i utvecklingen. Ett led i detta är att 
fortlöpande utbilda dessa samt att titta på de anställdas motivation och engagemang.    

5.2 IT/IKT 

IT/IKT Mycket enkel       Mycket avancerad 

System Enkelt/autom. be    cdf a          Avancerat 

Ledningsstöd Litet   ce  bdf  a          Stort 

 
Vad gäller typ av IT-system och dess användning ligger spridningen på de olika företagen 
från enkel till mycket avancerad. Där 3 företag har angett avancerad och 1 mycket avancerad 
medan resterande 2 anser att deras organisation har ett enklare system. Detta skiljer sig till 
viss del ifrån den framtagna teorin som säger att IT och IKT är möjliggörare för att kunna dela 
information både internt och externt (Deep m.fl. 2008) och att det blir allt viktigare ju mer 
kundanpassad ett företag blir (Welker m.fl. 2008). Samtidigt stöder det den undersökning 
som visar att små och medelstora företag i allmänhet sällan använder sina IT-system för att 
dela information, utan i stället föredrar direkt kontakt med kunderna. (Welker m.fl. 2008) 
Swafford m.fl. (2008) säger vidare att det är en förutsättning för flexibilitet att ha hög nivå av 
IT-integration. Detta stämmer säkert för större organisationer men efter intervjuer med de 6 
respondenterna framkommer att ett fåtal ser detta som en springande punkt i deras 
organisation.  
 
5 av företagen har affärssystem men endast 2 av dessa har ett mer avancerat system där fler 
funktioner och extramoduler används, den 6:e använder endast Excel och ett 
faktureringsprogram. I detta fall är systemstödet tydligt sammankopplat med storlek, de 2 
största organisationerna är de med mest avancerade system och det minsta är utan 
affärssystem. Det interna ledningsstödet för att utveckla och underhålla personalens 
användande av IT-system har av 2 företag lagts på en medelnivå, av 3 på en avancerad nivå 
och av 1 på en mycket avancerad nivå. Detta kan kopplas till att flera företag har en 
avancerad systemanvändning, vilket stämmer överens med den framtagna teorin som talar 
om att en förutsättning för ett effektivt användande är utbildning, träning och motivation 
(Jonsson 2008). Alla respondenter, utom vid ett företag, var också nöjda med det 
ledningsstöd som fanns och 3 av respondenterna upplevde att utbildningar erbjöds 
kontinuerligt till personalen.  
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Endast 1 av företagen använder en konfigurator (se avdelning 3.3), till vissa standardartiklar, 
och 2 av de övriga är på gång eller har funderingar på att använda detta till 
standardsortimentet i framtiden. Detta skiljer sig ifrån den teoretiska referensramen som 
säger att en förutsättning för en effektiv kundorderprocess är att kunna konfigurera 
produkter (Jinsong m.fl. 2005). Avsaknaden av en konfigurator kan bero på att samtliga har 
större eller mindre bitar som är mycket specialiserade och helt kundanpassade. 
Specialprodukternas strukturer kan alltså inte byggas med hjälp av en konfigurator och att 
enbart använda detta hjälpmedel till standardprodukterna kan bli för dyrt. Denna förklaring 
stöds av den framtagna teorin som säger att det krävs att artiklarna är upplagda i ett 
strukturregister i IT-systemet (Mattsson och Jonsson 2003). 4 av respondenterna berättar att 
stor del av orderhanteringen, både mot kund och leverantör, görs med hjälp av EDI och/eller 
någon form av WebbEdi. Dessa 4 anser också att behovet av IT-stöd ökat med den ökade 
kundanpassningen. Det som är intressant är att även de som har minst systemstöd har 
tillgång till Internet och får på så sätt ändå lätt att kommunicera.     
 
Sammanfattning 
IT användningen i de olika företagen är spridd och det går att se en koppling till storlek, där 
de två största är de som använder sina affärssystem mest och den minsta är helt utan. 
Samtidigt kan olika stort behov av nämnda system urskiljas i operativa sammanhang. Endast 
1 av företagen använder idag en konfigurator och då endast till standardsortimentet, detta 
skiljer sig från de lite större organisationer som undersökts i olika studier. Detta kan bero på 
företagsstorlek men även till att de aktuella företagen, till stor del, har mycket 
kundanpassade produkter där få standardmoduler och komponenter ingår.    

5.3 Fånga kundorder 

Fånga kundorder Mycket enkel       Mycket avancerad 

Kundförfrågan Enkel    b  adef  c          Komplex 

Informations behov Lagertillgänglighet   ad  ef  bc        Mat/kap/design 

Konfigurationsbehov Litet                                   bde a  cf                Stort 

 
1 företag anser att de förfrågningar som kommer ifrån kunderna är mycket komplexa, 4 att 
de är komplexa och 1 att förfrågningarna varken är enkla eller komplexa utan av 
medelkaraktär. Att alla utom 1 har komplexa eller mycket komplexa förfrågningar beror på 
att kunderna i de flesta fall kommer med specifika önskemål, så som ritningar, material 
och/eller andra tekniska detaljer. Detta stöds av den framtagna teorin som påtalar att ett av 
de största problemen med att ta emot kundförfrågan, i en tillverka mot order miljö, är att 
det kan handla om mindre kända produkter som kanske inte tillverkats tidigare (Kingsman 
m.fl. 1996). De flesta respondenter uppger att de har generella regler för de inkommande 
förfrågningarna, resterande företag säger att de behandlar alla sina inkommande 
förfrågningar på ett likvärdigt sätt, trots att de inte har några uppsatta regler. Detta är i linje 
med Kingsman m.fl. (1996) påtalade krav för att kunna behandla förfrågningar på ett 
standardiserat och likvärdigt sätt. Flera av företagen tillstod dock att viss särbehandling kan 
förekomma beroende på kund och orderstorlek.  
 
De flesta respondenter berättar att de räknar på alla inkommande kundförfrågningar. 1 
respondent berättar dock att kundförfrågningar måste komma över ett visst belopp för att 
behandlas och 1 annan berättar att förfrågningarna måste få plats i produktportföljen. De 2 
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organisationer som väljer vilka kundförfrågningar de bearbetar, stöds av den teoretiska 
referensramen som påtalar vikten av detta steg då det påverkar både vinst och 
marknadsandelar (Kalantari m.fl. 2011). Hur detaljerat pris och ledtid beräknas beror till stor 
del på hur komplexa produkterna är. 4 av företagen behandlar dessa frågor på ett mycket 
detaljerat sätt medan 2 av företagen använder sig av standardpriser och standardledtider. 
Att detta skiljer sig åt mellan företagen stöds av den framtagna teorin som påtalar att det 
antingen kan göras på ett mer detaljerat sätt eller på mer överslagsgrunder (Ebadian m.fl. 
2008). 2 av respondenterna berättade att IT-systemet till stor del stödjer processen. Detta 
tas i den framtagna teorin upp som en förutsättning för att kunna fatta snabba beslut på 
välinformerade grunder men bygger på att systemet stöder processerna (Deep m.fl. 2008).  
 
Informationsbehovet för att kunna svara på dessa förfrågningar är uppdelat med 2 företag 
per kolumn. 2 av respondenterna lägger sitt företag i mittenkolumnen, 2 respondenter 
placerar sig i kolumnen med lite större informationsbehov och 2 av respondenterna lägger 
sitt företag i kolumnen med störst informationsbehov. Var KOP placeras påverkar enligt 
teorin vilken information som behövs för att kunna svara på kundförfrågningar, ju längre 
ifrån kunden desto mer detaljerad information krävs (Welker m.fl. 2008). Den framtagna 
teorin stödjer till största del hur de intervjuade företagen i praktiken går till väga när de skall 
besvara kundförfrågningar. Undantaget är 1 organisation som har en standardledtid för 
kundspecifika order på 5-6 veckor, vilket medför att det material och den kapacitet som 
krävs hinner skaffas. Detta är vedertaget i branschen och accepterat av kunderna. Att ha 
fungerande hemsidor kan enligt den teoretiska referensramen spela en avgörande roll för 
att fånga kundorder (Laudon och Traver 2010). De intervjuade företagen har alla hemsidor, 
men de större företagen har mer detaljerade och avancerade varianter. Flera av 
respondenterna med de mest komplexa produkterna, berättade dock att den personliga 
kontakten mellan köpare och säljare sågs som ovärderlig av båda parter. Detta stöds av den 
framtagna teorin som pekar på att många småföretag har kunder som föredrar en mer 
personlig kontakt (Welker m.fl. 2008).  
 
Konfigurationsbehovet är för 3 företag obefintligt varför dessa placerats i den kolumn som 
står för litet behov. För 1 företag kan det komma att användas i framtiden, till viss del av 
sortimentet, och för 2 av företagen används det idag i mindre skala. Detta stämmer inte 
överens med litteraturen som säger att en förutsättning för att effektivt kunna ta emot och 
svara på inkomna förfrågningar, i tillverka mot order miljöer, är att kunna konfigurera sina 
produkter (Jinsong m.fl. 2005). Detta beror sannolikt på att de intervjuade företagen, även 
om de verkar i flera olika branscher, till stor del har mycket kundspecifika produkter som var 
och en tillverkas till enstaka kunder. 
 
Sammanfattning  
Både bransch, storlek på företag och komplexiteten på produkterna påverkar hur komplex 
processen att fånga kundorder blir. 5 av de 6 företagen anser sig ligga på en komplex eller 
mycket komplex nivå, vilket kan bero på att kunden i många fall är med och designar 
produkterna. Behovet av en konfigurator är antingen litet eller obefintligt i de intervjuade 
företagen, detta kan hänföras till att många av de tillverkade produkterna är helt 
kundspecifika men handlar även om storlek på företag. De flesta av respondenterna berättar 
att alla kundförfrågningar, inklusive de med mycket låg sannolikhet, behandlas. Detta är 
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något som kunde förbättras, att genom några enkla regler spara på resurser och kunna 
förbättra statistik och resultat.      

5.4 Produkt 

Produkt Mycket enkel       Mycket avancerad 

Komplexitet Standard   b  ae  cdf       Komplex 

Kundanpassning Liten   e  ac  bdf       Stor 

Variantbredd Liten     e  abcdf   Stor 

 
Produktstrukturen är enligt den framtagna teorin av stor vikt, den visar hur tillverkningen 
skall utföras, är underlag för kalkyler, används för reservering och gör att materialbehov kan 
härledas. (Jonsson och Mattsson 2005) Att IT-systemet kan stödja beslut är ofta en 
förutsättning för att en mer kundorderstyrd tillverkning skall fungera (Welker 2008). 2 av 
respondenterna påtalar att de använder IT-systemet och produktstrukturen som 
kalkylunderlag, 1 av dessa säger även att de använder systemet för att reservera ingående 
material vilket alltså stöds av den teoretiska referensramen. Att övriga respondenter inte 
nämner detta kan i flera fall bero på att de är för små och inte använder IT-verktyg till detta. 
Det kan även för någon handla om att frågan aldrig diskuterades vid intervjutillfället.   
 
Produkternas komplexitet är för 3 av företagen mycket hög, dessa tillverkar i många fall 
produkter som helt designats av kunden med specifika krav på teknik och material. För 2 av 
företagen är produkterna komplexa, då det kan handla om specifik konstruktion och 
hållfasthet samt komplex ytbehandling. För 1 företag är produkterna till stor del byggda av 
standardkomponenter, även om kunden ibland bestämmer design, och blir därmed 
medelkomplext. Den framtagna teorin säger att produkters komplexitet beror på 
strukturdjup och strukturbredd (Jonsson och Mattsson 2005). I detta fall stödjer teorin 
praktiken till stor del men inte fullt ut då vissa av de tillfrågade företagen tillverkar mycket 
komplexa produkter med enstaka ingående detaljer.   
 
Möjlighet till kundanpassning bedöms av respondenterna som mycket stor för 3 av 
företagen, som stor för 2 och som medelstor för 1. Enligt den framtagna teorin skall 
kundanpassade produkter helst tillverkas med mer kundorderstyrning (Soman m.fl. 2004) 
Här stödjs företagens val av tillverkningsstrategi, då alla företag har mer eller mindre del av 
sitt sortiment där kunden påverkar designen. Variantbredden är för 1 företag stor och för 
resterande 5 företag mycket stor. Detta stöds också av den teoretiska referensramen som 
påtalar att tillverkning av mer kundspecifika produkter ofta leder till större variationer 
(Jonsson och Mattsson 2005). Att behovet av produktvariation är mindre än det teoretiskt 
möjliga uppmärksammas i flera studier (Stäblein m.fl 2011; Fisher 1997). Detta stämmer 
dock inte in på de intervjuade företagen, samtliga respondenter säger att kunderna 
använder och går utanför antal produktvarianter, då helt kundspecifika produkter ofta 
tillverkas. 
 
Sammanfattning  
I de flesta fall har respondenterna placerat sina organisationer antingen i mycket 
stor/mycket komplex eller stor/komplex vad gäller produkters komplexitet, variantbredd och 
möjlighet till kundanpassning. Detta tyder på att små och medelstora företag oavsett 
bransch konkurrerar genom att tillhandahålla specifika produkter som kunderna efterfrågar. 



 

 81 

Och detta kan alltså ses som ett generellt sätt att bli mer konkurrenskraftig. Det är intressant 
att ingen av de tillfrågade ansåg att de tillhandahöll varianter som kunderna inte efterfrågar. 
Ett företag berättade dock att de hade vissa delar av sortimentet som såldes mindre 
frekvent.   

5.5 Produktion 

Produktion Mycket enkel       Mycket avancerad 

Flexibilitet Liten     def  abc      Stor 

Kapacitet Låg/enl prognos d  cef  a  b          Hög med buffert 

Kort ställtid Mindre viktigt     af  bcde   Viktig 

Skalekonomi Viktig   bcf  ad  e          Mindre viktig 

 
Hur flexibel produktionen i företagen är har respondenterna i 3 fall bedömt som stor och i 3 
fall som mycket stor. Detta stämmer väl överens med den framtagna teorin som säger att 
produktionsanläggningen måste vara flexibel för att kunna anpassas efter de ständigt 
förändrade kundönskemålen (Olhager 2000). Om det är viktigast med flexibilitet i volym, 
produktmix eller design är däremot olika, 1 av respondenterna påtalade att de hänger ihop 
och är lika viktiga allihop. Som nämnts i avsnittet om IT och ITK är det för flera av 
respondenterna inte avgörande för flexibiliteten i produktionen att ha hög IT-integration.  
 
En flexibel produktionsprocess är enligt den teoretiska referensramen funktionellt utformad, 
det material som bearbetas flyttas alltså mellan arbetsgrupperna beroende på hur 
slutprodukten skall se ut (Jonsson och Mattsson 2005). Enligt Christopher och Peck (2003) är 
det också viktigt att gå mot mer processinriktad strategi med mer kundanpassning. Flera av 
respondenterna berättar att de idag har en funktionellt utformad process och går mot allt 
mer processorienterad, genom att allokera vissa maskiner till speciella flöden. Den 
framtagna teorin säger att flexibel produktion enklast uppnås med hjälp av modularisering, 
vilket bidrar till möjligheten att kunna erbjuda kunderna ett brett sortiment (Olhager 1993). 
Vidare säger denna teori att produkterna bör vara uppbyggda av standardkomponenter 
(Jinsong m.fl. 2005). Detta stämmer förvisso i vissa av de intervjuade företagen men flera av 
de tillfrågade respondenterna pekar på att kunden i många fall kräver specifika material eller 
komponenter. Sent inkomna förändringar rörande produkter som är kundspecifika tas i den 
teorietiska referensramen upp som ett problem (Deep m.fl. 2008). Detta har 2 av 
respondenterna relativt stora problem med då det kan vara så många som hälften av alla 
kundspecifika kundorder som påverkas. 3 andra säger att det sker ibland, ytterligare 1 säger 
att det händer men oftast löses relativt enkelt.  
 
Ställtid är en del av produktionsledtiden (P), en minskning av ställtid leder alltså till kortare P 
och ökade möjligheter att vara flexibel (Olhager 2003). 4 respondenter ser ställtid som 
mycket viktig och 2 som viktig. Detta stödjer den framtagna teorin som säger att ett ökat 
flexibilitetsbehov främst möts med kort ställtid och kunnig personal. (Olhager 2000). Ställtid 
kan enligt denna teori variera från enstaka minuter till flera timmar (Olhager 2000). 
Respondenterna berättar att det varierar från sekunder till flera timmar och att en stor 
anledning till byte av utrustning är just att få ner ställtiden. Den framtagna teorin tar upp 
problemet om utrustningen inte möjliggör korta ställtider, då detta är en förutsättning för 
att kunna erbjuda ett brett produktsortiment (Olhager 2003). Härför är det viktigt att arbeta 
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med ställtidsreduktion (Krajewski m.fl. 2010). I linje med detta så berättar 3 respondenter 
att de arbetar aktivt med att korta ställtiderna. 
 
På frågan hur kapaciteten i produktion ser ut har endast 1 företag en hög kapacitet med 
buffert, 1 företag har hög kapacitet, 3 företag har en medelkapacitet medan 1 företag anser 
sig ha relativt låg kapacitet. Detta stämmer dåligt med den teoretiska referensramen som 
pekar på att det i princip krävs en kapacitetsbuffert, i tillverka mot ordermiljöer. Detta för att 
kunna hålla lovade leveranstider och ta upp svängningarna i efterfrågan, då kapaciteten bör 
vara högre eller lika stor som efterfrågan (Olhager m.fl. 2001). Flera av respondenterna 
påtalar att de försöker ha en liten buffert men att det inte går i dag då det är högkonjunktur. 
Andra har löst problemet genom att ha bufferten i material i stället. Vissa säger också att det 
vore önskvärt med en buffert men att det blir för höga kostnader.  
 
Enligt den framtagna teorin tillverkas ofta kundorder där kund är med och påverkar redan i 
design och konstruktionsstadiet i små volymer, större variationer och med längre 
leveranstid. (Jonsson och Mattsson 2005) Detta innebär att skalekonomin blir mindre viktig i 
dessa tillverkningsmiljöer. Av de intervjuade ser 1 företag skalekonomin som oviktig, 2 
företag bedömer att det är relativt oviktigt och 3 företag bedömer att det inte är helt 
oviktigt. Detta stöds alltså till stor del av den framtagna teorin men talar även i 3 fall emot, 
vilket kan förklaras med att dessa företag även har en viss del standardsortiment. 
 
Sammanfattning  
De intervjuade företagen har alla tillräckligt flexibel produktion för att kunna tillhandahålla 
kunderna med det de efterfrågar. Detta är också en förutsättning för att kunna arbeta mer 
kundanpassat. Att använda standardmoduler och standardkomponenter är inte alltid möjligt 
för SME då de till stor del måste anpassa sig till vad kunden efterfrågar. Samtliga 
respondenter ser ställtid som viktigt och många arbetar aktivt med att korta dessa. Flera av 
de tillfrågade ser även ställtiden som en påverkande faktor för att byta ut sina maskiner. 
Detta är alltså ett konkret område som ger relativt stora fördelar att arbeta med. Att ha en 
kapacitetsbuffert i produktionen ses däremot ofta som en allt för stor kostnad och är något 
som de intervjuade inte anser sig ha råd med.   

5.6 Marknad 

Marknad Mycket enkel       Mycket avancerad 

Variation i efterfrågan Låg a cef  d  b          Hög 

Volym Hög   abcdef               Låg 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort                    bc   adef                Mycket lång 

Leveransfrekvens Låg   acdf  b  e          Hög 

 
De flesta av respondenterna berättar att marknaden och kundernas behov har påverkat 
organisationen att bli mer kundanpassade. Bara 1 av respondenterna uppger att alla deras 
kunder är baserade i Sverige, övriga har fler eller färre internationella kunder. Vad gäller 
marknadsanalyser är det 2 av organisationerna som köper in dessa externt och även gör 
egna internt. 1 av dessa säger att de använder ett CRM-system för att samla in 
informationen. Detta stöds av den framtagna teorin som säger att ett CRM-system är ett bra 
verktyg för att samla in och analysera kundinformation (Laudon och Traver 2010). 2 andra 
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respondenter uppger att de gör marknadsanalyser men att detta inte är helt strukturerat, 
medan de sista 2 säger att de går på magkänsla. Här syns en stor skillnad vad gäller storlek, 
de 2 största är de som gör analyser och segmenterar på ett mer teoretiskt bra sätt. 
Anledningen till detta är naturligtvis att det krävs stora resurser för att kunna genomföra 
detta, både i tid och i kostnad.  
 
Variationen i efterfrågan hos de olika företagen är spridd i nästan hela modellen 3 
respondenter har placerat sina organisationer i den mittersta kolumnen, 1 i mycket hög 1 i 
hög och 1 i ganska låg. Enligt den teoretiska referensramen tillverkas produkterna ofta med 
större variation om kunderna är med och påverkar design och konstruktion (Jonsson och 
Mattsson 2005). Detta stämmer således inte överens i alla de intervjuade företagen, vilket 
kanske beror på att dessa är små och medelstora företag. Vad gäller volym så har alla 
respondenter lagt sig i den mittersta kolumnen, detta beror på att samtliga företag uppger 
att volymen per produkt är mycket varierande, allt ifrån enstaka till tiotusentals. Den främsta 
orsaken är enligt respondenterna hur stora kunderna är. Detta stämmer inte heller in på den 
framtagna teorin som säger att denna typ av kundorder ofta tillverkas i små volymer 
(Jonsson och Mattsson 2005).  
 
Den efterfrågade leveranstiden är av 2 företag satt som mycket kort, medan 4 företag 
placerat sina företag i mittenkolumnen. Precis som volymen, beror detta på vilken kund och 
vilken produkt det handlar om. Den framtagna teorin säger att det ofta handlar om längre 
leveranstider när kunden är med och påverkar design och konstruktion (Jonsson och 
Mattsson 2005). Denna teori säger också att en förutsättning för att kunna erbjuda kortare 
ledtid är att produkterna byggs med hjälp av moduler och standardkomponenter (Olhager 
1993). Denna skillnad kan bero på att de tillfrågade företagen till stor del är industriföretag 
vilka i flera fall har en repetitiv tillverkning till sina kunder och då blir den löpande 
produktionen snabbare. Flera av respondenterna berättade också att de strävar efter 
djupare samarbeten och långsiktiga relationer. Leveransfrekvensen är också placerad i 
mittenkolumnen av 4 företag medan 1 satt sin i hög och 1 i mycket hög. 3 av respondenterna 
säger att de kan möta sina kunders krav på leveransfrekvens om dessa lämnar uppdaterade 
prognoser. Detta stöds av den teoretiska referensramen som tar upp vikten av prognoser för 
att kunna möta kundernas behov (Welker m.fl. 2008). 
 
Sammanfattning 
Det är i de flesta fall kunderna som är den största påverkande faktorn för att flytta 
kundorderpunkten bakåt och bli mer kundanpassad. Kunderna kommer i de flesta företagen 
både ifrån Sverige och internationellt. Att även de riktigt små tillverkarna har denna globala 
kontakt är intressant och talar för att den internationella påverkansgraden idag är hög. 
Respondenterna placerar genomgående sina företag nära mitten i marknadsdelarna, av de i 
modellen efterfrågade faktorerna. Detta kan bero på att de flesta av företagen eftersträvar 
långa samarbeten och på så sätt får en relativt repetitiv tillverkning även om 
kundanpassningen är mycket stor. En annan orsak kan vara att kunderna är olika stora och 
har olika krav, samt att det i flera fall handlar om industriföretag som är placerade långt bak i 
försörjningskedjan. 
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5.7 Leverantörer 

Leverantörer Mycket enkel       Mycket avancerad 

Relationer Enkel e    cdf  ab        Mer samarbete 

Antal leverantörer Få ae  bcf  d              Många 

 
De leverantörer som de tillfrågade företagen samarbetar med kommer i alla 6 fallen både 
ifrån Sverige och globalt. Då globala leverantörer används anges i 3 av intervjuerna, kostnad 
för de köpta artiklarna som orsak. 1 av respondenterna berättar att det är krav ifrån 
kunderna som är orsak. 1 av respondenterna säger att det beror både på en kostnadsaspekt 
och att kunderna i vissa fall kräver särskilda leverantörer. Medan 1 respondent anger att det 
beror på specialkunskapen hos leverantörerna. Detta ligger i linje med den framtagna teorin 
som säger att både lågt pris och hög kvalitet kan vara orsaker till globala inköp (Jonsson och 
Mattsson 2005).  
 
I frågan om leverantörsrelationer har 3 företag placerats i mer samarbete, 2 i mycket mer 
samarbete medan 1 av företagen ligger i ganska enkel. Samtliga respondenter utom 1 anger 
att de försöker ha nära samarbete med sina leverantörer och att informationsbehovet och 
informationsutbytet ökat med ökad kundanpassning. Detta stämmer med den framtagna 
teorin som säger att det är viktigt att ha goda relationer med sina leverantörer när KOP 
placeras längre ifrån kunden (Olhager och Prajogo 2010). Dessa respondenter säger också att 
det är viktigare med pålitliga leveranstider än att de är korta, vilket är ett ämne som ligger i 
tiden då Mattson (2010) nyligen tagit upp riskerna med att kräva allt för kort leveranstid. Det 
företag som har enklare relationer är det minsta till storlek och denna respondent tycker 
också att korta leveranstider är viktigare än att de hålls. 
 
På frågan om hur många leverantörer som organisationerna arbetar med har 2 ganska få, 3 
mellan och 1 ganska många. Att antal leverantörer skiljer sig åt kan bero på att de 
intervjuade företagen har olika antal slutprodukter. Det kan även bero på att olika 
strategiska val gjorts beroende på om det är standardprodukter, där prispress kan vara bäst, 
eller komplexa produkter, där samarbete kan vara bättre, som köps (Jonsson och Mattsson 
2005). Vad gäller leverantörsantal per artikel så anger 4 av de tillfrågade respondenterna att 
de arbetar med en huvudleverantör och en B-leverantör.  
 
Sammanfattning 
De flesta av respondenterna arbetar med ett par leverantörer per artikel och tendensen är 
att företagen vill ha långa samarbeten och bra relationer till sina leverantörer. När frågan om 
antal leverantörer ställdes infann sig en känsla av att respondenterna i många fall trodde att 
ett färre antal sågs som bättre. Trenden att arbeta med leverantörsrationalisering tycks 
alltså vara spridd även bland mindre företag.  

5.8 Konkurrenter 

Konkurrenter Mycket enkel       Mycket avancerad 

Konkurrens Hög                                     cd e  bf  a              Låg 

 
Samtliga respondenter utom en berättar att konkurrenterna finns både i Sverige och 
Internationellt. Grad av konkurrens har i modellen, av 2 respondenter, satts som mycket 
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hög, dessa säger sig också vara utmanare i sin bransch. 1 av respondenterna har placerat sitt 
företag i kolumnen hög och 2 i medelhög. Dessa tre respondenter berättar att de känner sig 
som marknadsledare i vissa delar av sitt sortiment men mer jämna eller utmanare i andra 
delar. 1 av respondenterna sätter konkurrensen som låg och det är också den ende som 
säger att företaget är helt marknadsledande. Detta stämmer väl med den framtagna teorin 
som säger att fokalföretag påverkas av den strategi konkurrenterna har och att det finns ett 
flertal positioner på de flesta marknader (Kotler och Keller 2009). 
 
En förutsättning för att hitta rätt placering av KOP, som tas upp i teorin, är att titta på och 
analysera sina konkurrenter (Kotler och Keller 2009). När respondenterna tillfrågades om 
detta berättar 4 att organisationen till viss del själva gör konkurrensanalyser medan 2 inte 
arbetar med detta alls. Detta märktes även under intervjuerna då många av respondenterna 
hade svårigheter med att bedöma sin organisation gentemot konkurrenterna.    
 
Sammanfattning  
Ett företags roll på marknaden beror till stor del på hur hård konkurrensen är. Under 
intervjuerna framkom att företagen i många fall hade någon del som var mer specialiserad 
eller att de mötte ett särskilt kundsegment framgångsrikt. I dessa delar upplevde 
respondenterna ofta att de var starkare än sina konkurrenter och följaktligen att 
konkurrensen var låg. För små och medelstora företag innebär detta att stora fördelar kan 
vinnas genom att satsa på strukturerade konkurrentanalyser. Detta är ett område som både 
den framtagna teorin och empirin säger att SME arbetar lite med, men är ett viktigt verktyg 
för att kunna nischa sig på rätt sätt.        

5.9 Sammanställning 

I modellen nedan ses de olika intervjuade respondenternas analys av det egna företaget 
sammanställt. För att förenkla och göra det överskådligt representeras de olika företagen, 
som tidigare nämnts, av en bokstav; SA Möbler (a), PLS (b), Arkivator (c), Hanza (d), 
Möbelboning (e) och Företag 6 (f). Det är viktigt att tänka på att dessa företag kommer ifrån 
olika branscher och att denna analys speglar hur respondenten uppfattar att företaget 
förhåller sig till konkurrenter i aktuell bransch. Om en jämförelse mellan de olika företagen 
hade varit huvudsyftet hade sammanställningen nedan förmodligen haft ett helt annat 
mönster. 
 
De inringade områdena i modellen är tänkta att illustrera att detta är en placering som 
generellt sätt förbättrar chanserna att lyckas med att flytta kundorderpunkten längre ifrån 
kunden och bli mer kundanpassad. Detta då både den framtagna teorin och samtliga 
respondenter, i de intervjuade SME företagen, pekar på vikten av dessa delar för att kunna 
göra en förändring och bli mer kundanpassad. Pilarna i modellen illustrerar att en 
organisation i SME sektorn bör kunna möta kundernas krav oavsett vad kunderna efterfrågar 
i det specifika fallet, och är något som framkommit under intervjuerna. Detta innebär att 
SME företag bör kunna möta skilda kunders krav samtidigt, det vill säga allt från den enkla 
kolumnen till den mycket avancerade. Detta krav visar på vikten för ett företag i SME sektorn 
att vara mycket flexibel gällande både produktmix och volym. Men det är alltså inget krav att 
alla ingående delar i modellen har en viss placering för att en förflyttning av 
kundorderpunkten och en mer kundanpassad strategi skall kunna uppnås i en SME 
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organisation, vilket den framtagna teorin indikerar, utan övriga delar beror mer av storlek, 
bransch och marknad.  
 

ARBETSMODELL:      

      

Produktionsmiljö: Mycket enkel (A) (B) (C) (D) Mycket avancerad (E) 

Organisation           

Förändringsmöjlighet Låg     ade  bcf      Hög 

Samverkansgrad Låg samverkan     abcde  f          Hög samverkan 

IT/IKT           

System Enkelt/autom. be    cdf a          Avancerat 

Ledningsstöd Litet   ce  bdf  a          Stort 

Fånga kundorder           

Kundförfrågan Enkel    b  adef  c          Komplex 

Informations behov Lagertillgänglighet   ad  ef  bc        Mat/kap/design 

Konfigurationsbehov Litet                             bde a  cf                Stort 

Produkt           

Komplexitet Standard   b  ae  cdf       Komplex 

Kundanpassning Liten   e  ac  bdf       Stor 

Variantbredd Liten     e  abcdf   Stor 

Produktion           

Flexibilitet Liten     def  abc      Stor 

Kapacitet Låg/enl prognos d  cef  a  b          Hög med buffert 

Kort ställtid Mindre viktigt     af  bcde   Viktig 

Skalekonomi Viktig   bcf  ad  e          Mindre viktig 

Marknad           

Variation i efterfrågan Låg a cef  d  b          Hög 

Volym Hög   abcdef               Låg 

Efterfrågad lev.tid Mycket kort                  bc   adef                Mycket lång 

Leveransfrekvens Låg   acdf  b  e          Hög 

Leverantörer           

Relationer Enkel e    cdf  ab        Mer samarbete 

Antal leverantörer Få ae  bcf  d              Många 

Konkurrenter           

Konkurrens Hög                                 cd e  bf  a              Låg 

Figur 17. Sammanställd analys över de intervjuade företagen 

5.10 Sammanfattning 
Efter genomgång av teorin och intervjuer med de 6 respondenterna framgår att många SME 
företag i olika branscher påverkas av globaliseringen genom en ökad internationell 
konkurrens. Att gå mot mer kundanpassning blir härför av stor vikt för att kunna behålla sina 
kunder och driva företaget med vinst. I detta avsnitt analyseras de olika påverkande 
faktorer, förutsättningar och problem som framkommit under intervjuerna, för att se vad 
som krävs för att kunna bli mer kundanpassad. 
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5.10.1 Påverkande faktorer 

När olika påverkande faktorer diskuterades framkom att marknaden, och vad kunderna 
efterfrågar, är den viktigaste faktorn för många företag som väljer att flytta sin 
kundorderpunkt och bli mer kundanpassad. Detta stöds av den framtagna teorin som påtalar 
att en mycket viktig påverkande faktor är kunderna och vilka krav dessa ställer på företag 
(Olhager 2003). Hur komplex processen att fånga kundorder är påverkas av produkternas 
komplexitet, men även av vilken storlek och i vilken bransch fokalföretaget verkar i. Andra 
delar som nämndes av respondenterna som påverkande faktorer är möjligheten att öka sin 
lönsamhet, att kunna bli mer konkurrenskraftig och att få ner lager och kapitalbindning. 
 
Under intervjuerna framkom att hur stor en organisation är och vilka krav dess kunder har 
påverkar vilken typ av IT-system och ITK-möjlighet som behövs, för att kunna bli mer 
kundanpassad. Detta stöds av den framtagna teorin som säger att en faktor som påverkar 
beslut att bli mer kundanpassad är vilket behov av intern och extern information som 
behöver kunna delas och vilka möjligheter som finns i organisationen (Welker m.fl. 2008). 
Något som också kom fram var att informationsbehovet påverkas av bransch och hur 
komplexa produkter som skall tillverkas.  
 
Något som respondenterna till stora delar tagit upp som anledning till att byta ut maskiner 
är ställtiden. Ställtiden måste vara tillräckligt kort och har stor påverkan på den totala 
ledtiden och möjlighet att få en effektivare produktion. Vilken roll fokalföretaget får på 
marknaden påverkas också av konkurrenterna, vilket pekar på vikten att göra ordentliga 
konkurrentanalyser. 

5.10.2 Förutsättningar 

Förutsättningar som är viktiga oavsett bransch och storlek på organisation är, enligt 
respondenterna, hög förändringsmöjlighet och hög samverkansgrad. Något som också 
påtalas är personalens utbildning, kompetens och motivation. Detta stöds av den framtagna 
teorin som säger att en förutsättning för att lyckas med denna förflyttning är att ledningen 
kan sätta strategiska mål och att det finns en samverkan mellan olika nivåer (Jonsson och 
Mattson 2005). Och vidare att strategier för förändringar finns, vilket innefattar utbildning 
och information av personalen (Jacobsen och Thorsvik 2008).  
 
Vilka förutsättningar som krävs gällande IT-stöd beror till stor del på organisationens storlek 
och även bransch. En förutsättning är dock enligt respondenterna att ledningen är med och 
stöder samt utbildar personalen efter organisationens behov av IT användning. Detta stöds 
av den framtagna teorin som påtalar vikten av att ledningen stöder personalen och att dessa 
får utbildning och träning för att effektivt kunna använda IT-system i organisationen 
(Jonsson 2008). Det som skiljer mellan företag är bland annat om en produktkonfigurator 
behövs och till hur stora delar IT-stöd behövs i produktionsprocesser och framtagning av 
kalkyler. Det framstod dock att möjlighet till användning av EDI och/eller former av webbEDI 
är en förutsättning för många företag i kommunikationen med sina kunder och leverantörer. 
 
Att kunna ta emot och behandla komplexa kundförfrågningar, med det informationsbehov 
som krävs, framstod också som en viktig förutsättning för att kunna arbeta mer 
kundorderstyrt. Här påtalade flera av respondenterna att de har affärssystem som stöder 
denna process. Den framtagna teorin påtalar i linje med detta att ERP system kan förenkla 



 

 88 

och effektivisera olika processer i en organisation (Oduoza och Xiong 2009). Att ha 
långsiktiga relationer med mer samarbete, med både sina kunder och leverantörer, framkom 
också under intervjuerna som en viktig förutsättning. Att ha långsiktiga relationer med 
kunderna gör det enklare att kunna fokusera på det kunderna ser som viktigast, vilket är en 
förutsättning enligt den framtagna teorin (Christopher och Peck 2003). Hur djupa 
samarbeten som krävs påverkar också hur många leverantörer en organisation kan ha 
(Jonsson och Mattsson 2005). 
 
Ett genomgående mönster är att de intervjuade företagen alla tillhandahåller specifika 
produkter som kunderna efterfrågar, vilket måste ses som en grundförutsättning. Något som 
respondenterna ser som mycket viktigt är att ha en flexibel produktion vilket förutsätter en 
kort ställtid. Den teoretiska referensramen påtalar också att en förutsättning för att kunna 
tillverka mot kundorder är att produktionsanläggningen är flexibel, vilket bäst möts med 
korta ställtider och kunnig personal (Olhager 2000). En annan förutsättning är enligt den 
framtagna teorin att det finns en kapacitetsbuffert (Olhager m.fl. 2001). Detta skiljde sig 
dock mot respondenternas verklighet till stora delar. 

5.10.3 Problem 

Ett problem som påtalades av flera respondenter var att det ibland finns olika målbilder hos 
olika avdelningar eller funktioner. Den framtagna teorin säger att dålig koordination mellan 
marknads- och tillverkningsfunktionerna kan göra att en vald strategi inte fungerar fullt ut 
(Zorsini m.fl. 2008; Ashayeri och Selen 2005). Avsaknad av ledningsstöd i användningen av 
IT-system fördes också fram som ett problem, vilket stöds av den teoretiska referensramen 
som påtalar vikten av ett ledningsstöd i dessa frågor (Jonsson 2008). 
 
Under intervjuerna framkom att kunder ställer mycket olika krav på variation, volym, ledtid 
och frekvens, vilket ibland kan bli ett problem. Vidare berättar de flesta respondenter att 
organisationerna svarar på de flesta inkommande förfrågningar, även de med mycket låg 
sannolikhet att fångas. Respondenterna berättar även att det är stor skillnad i verkliga order 
beroende på om kunden är ny eller någon de tidigare arbetat med. Det påtalas också i den 
framtagna teorin som ett problem, att andelen verkliga order i många företag kan bli mycket 
låg (Corti m.fl. 2006). När företagen svarar på dessa förfrågningar upplevs även tidspress och 
möjligheten att räkna fel, vilket antingen leder till att kunden backar eller att ordern fångas 
till för låg marginal, som ett problem. Att flera leverantörer ofta får räkna på samma 
förfrågan innebär enligt den teoretiska referensramen ett problem, då det kräver att svar 
ges snabbt och att priset är tillräckligt lågt (Xiong m.fl. 2006; Kingsman m.fl 1996). 
 
Att förändringar i konstruktion ibland inkommer sent är ett annat problem som flera av 
respondenterna påtalar och som stöds av den framtagna teorin (Deep m.fl. 2008). I 
produktionen kan det även vara problematiskt att en kapacitetsbuffert behövs. I vissa fall är 
det enligt respondenterna en kostnadsfråga medan högkonjunkturen påtalas som orsak av 
andra. Det problem som dock verkar mest branschöverskridande är att möta de 
specialönskemål som idag efterfrågas av kunderna och samtidigt kunna hålla en rimlig 
prisnivå. Andra risker som påtalades är att lägga för stor kraft och för stora resurser på att 
möta enskilda behov, vilket kan leda till att dyra investeringar görs utan ordentlig grund. 
Men även risken att få för nära samarbete med konkurrenter, vilka kan få för stor insyn, eller 
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med leverantörer vilket enligt den framtagna teorin kan leda till att organisationen förlorar 
kontroll över sina processer (Christopher och Peck 2003).  

5.11 Analys av modell  

För att kunna använda modellen på ett ändamålsenligt sätt krävs att organisationen gör en 
analys utifrån det egna företagets förutsättningar, och det innefattar även att 
branschspecifika delar tas med. Nedan följer en beskrivning av standardmodellen och vad 
som är tänkt att ingå i de olika delarna; organisation, IT/IKT, fånga kundorder, produkt, 
produktion, marknad, leverantörer och konkurrenter. Denna beskrivning har tillkommit efter 
genomförda intervjuer och ses som ett komplement till arbetsmodellen. Anledningen är att 
flera av respondenterna ställt frågor om vad de olika faktorerna innebär och behövt 
förklaringar, innan de kunnat svara. Därefter görs en genomgång och en kortare 
sammanfattning nedan. 
 
Organisation 
Delen om organisation innehåller två faktorer; förändringsmöjlighet och samverkansgrad. 
Förändringsmöjlighet är tänkt att innefatta att det finns en övergripande strategi för att 
kunna genomföra förändringar. Det kan handla om organisationsform, bra ledarskap samt 
kompetent och engagerad personal. Men även att en strategi med tidig information och 
utbildning samt arbete mot eventuellt motstånd finns. Samverkansgrad handlar om att 
organisationen informerar de anställda på olika nivåer och att kommunikationsvägar mellan 
olika funktioner och avdelningar finns och används.  
 
IT/IKT 
IT/IKT är också indelad i två faktorer; system och ledningsstöd. System innefattar vilket IT-
stöd som finns och handlar om att få tillgång till intern och extern information i tillräcklig 
utsträckning. Det gäller att ett eventuellt affärssystem är kompatibelt med en organisations 
processer för att öka flexibiliteten. Det kan innefatta olika moduler som produktkonfigurator 
eller CRM-system men kan även vara av enklare karaktär. Idag kan exempelvis många olika 
IT funktioner skötas via Internet, det viktigast är att en organisation känner att deras 
informationsupplägg passar in. Ledningsstöd handlar om hur ledningen stödjer personalen 
genom att tillhandahålla adekvat utbildning och träning i IT användning. Detta är viktigt för 
att lyckas implementera och utveckla ett IT-system och personalens användning av detta. 
 
Fånga kundorder 
Att ta emot förfrågan och fånga kundorder är viktigt och ett led i att kunna leverera rätt 
produkt i rätt tid. Det är viktigt att välja rätt order och att processen är anpassad efter den 
aktuella organisationen för att undvika att räkna fel, då denna process ofta måste göras 
under tidspress. Detta område är indelat i tre delar; kundförfrågan, informationsbehov och 
konfigurationsbehov. Kundförfrågan och hur denna behandlas beror till viss del på hur 
kundanpassad produkten är. Om kunden är med och påverkar design och konstruktion så 
behövs exempelvis mycket information bytas mellan aktörerna. Informationsbehovet beror 
också på hur komplex och kundanpassad produkten är, om det handlar om en 
standardprodukt så räcker kanske en titt på lagersaldot. En helt kundanpassad produkt kan 
kräva såväl intern som extern information om material, kapacitet och design. 
Konfigurationsbehovet kan vara stort om det är en standardprodukt med många olika 
varianter medan det kan vara obefintligt om det handlar om en helt kundspecifik vara.  
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Produkten 
Denna faktor innefattar tre olika delar; komplexitet, kundanpassning och variantbredd. 
Komplexiteten kan handla om hur många ingående delar en produkt tillverkas av, samt om 
dessa är av standardkaraktär. Men kan även bero på materialanvändning eller 
tillverkningsteknik. Kundanpassning beror på hur tidigt i processen kunden kan påverka, vid 
stor anpassningsgrad kanske kunden är med både vid design och vid konstruktion. 
Variantbredd kan vara liten eller stor, en stor kan innebära såväl många varianter av samma 
standardkonstruktion som varianter i sortimentet totalt.  
 
Produktion  
Delen om produktion innehåller fyra olika faktorer; flexibilitet, kapacitet, kort ställtid och 
skalekonomi. Flexibilitet kan handla om hur många olika produkter som kan tillverkas i 
samma anläggning eller hur snabbt nyutvecklade produkter kan börja produceras. Men det 
kan även handla om hur personalen löser problem relaterade till att marknadsavdelningen 
lovat för mycket. Kapacitet syftar till hur produktionen strategiskt är utformad, om det finns 
en buffert eller om kapaciteten bygger på prognos. Kort ställtid är något som påverkar den 
totala produktionsledtiden och är härför viktig för att korta ledtiden. För kundanpassade 
produkter är det viktigt med korta ställtider då dessa kan tillverkas i mycket små batcher. 
Skalekonomi kan ofta ses som motsatts till kundanpassning då det bygger på att tillverka 
många artiklar i samma serie. Detta gör att det är intressant att titta på i hur stor grad det 
anses viktigt.   
 
Marknad 
Marknad är också indelad i fyra olika; variation i efterfrågan, volym, efterfrågad leveranstid 
och leveransfrekvens. Variation i efterfrågan kan kopplas till om kunderna är av 
engångskaraktär eller återkommande men kan även bero på sortimentet, det vill säga vilka 
produkter som oftast säljs och vilka som sällan köps. Volymen kan ofta vara lägre för 
kundanpassade produkter men det beror också på hur stora kunderna är och var i 
försörjningskedjan kunderna befinner sig. Efterfrågad leveranstid kan ofta vara mycket lång 
för kundspecifika produkter men beroende på samarbetsgrad, antal repetitioner och plats i 
försörjningskedjan kan den bli mycket kort. Efterfrågad leveranstid är således hur snabbt 
kunden vill eller kan vänta, för att få det denne vill ha. Leveransfrekvens beror också på kund 
och produkt och kan vara allt från mycket låg till mycket hög och innebär hur ofta och hur 
mycket kunden vill ha vid varje tillfälle. 
 
Leverantörer  
Denna faktor är indelad i två; relationer och antal leverantörer. Relationer handlar om hur 
djupt samarbetet är med en organisations leverantörer. Detta kan naturligtvis bero på vilken 
artikel eller vilket material som köps in men här bör organisationen titta på en helhetsbild. 
Antal leverantörer beror på hur många olika produkter ett företag tillverkar men hänger 
också ihop med hur djupt samarbetet är. Ett företag som utvecklar viss del av sina produkter 
ihop med leverantörerna har förmodligen inte mer än en samarbetspartner per ingående 
artikel. 
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Konkurrenter 
I denna del finns bara en enda faktor i basmodellen; konkurrens. Konkurrens hänger ofta 
samman med i vilken grad produkterna är kundanpassade. Detta då ett behov av en 
tillräckligt specialiserad tillverkning ofta har ett lågt antal leverantörer. Konkurrens, syftar 
här till, en aktör som kan tillfredsställa kunderna med samma komplexitet på produkterna 
och leveranstid som företaget självt.   
 
Sammanfattning  
Arbetsmodellen har visat sig vara relativt heltäckande, det är få av respondenterna som 
velat göra några tillägg. De förslag som dock framkommit vid intervjuerna har till stor del 
rymts inom de framtagna områdena i arbetsmodellen. Den del som inte finns med handlar 
om påverkansfaktorer som kan sammanfattas i ökad lönsamhet vilket studien inte direkt 
omfattar (se avgränsningar avsnitt 1.3). Det är dock flera av de ingående faktorerna som 
indirekt leder till ökad lönsamhet.  
 
Det finns också ett fåtal delar som kan ses som överflödiga efter att analysen av intervjuerna 
gjorts. Kapaciteten och om företag har en buffert är en, vilken i den framtagna teorin 
omtalas som en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta mer kundanpassat. Under 
intervjuerna framkom att flera av företagen har som mål att ha en buffert men att kostnader 
eller konjunkturen leder till att så inte är möjligt i dag. En annan fundering är om de fyra 
delarna i marknad bör sammanfogas till tre och grad av kundrelationer komma in. Detta då 
flera av respondenterna påtalat att de arbetar mycket med långa kundrelationer. Detta är 
dock något som i så fall bör utredas ytterligare.  
 
Härför kommer arbetsmodellen att behållas i sitt ursprungliga skick och ses som en 
basmodell. För mindre företag och specifika branscher kan vissa faktorer vara av mindre 
värde och andra saknas. Denna basmodell bygger härför på att den enskilda organisationen, 
innan analysen påbörjas, går igenom och diskuterar de olika delarna utifrån egna 
förutsättningar. Därefter kan delar läggas till eller bytas ut, exempel på delar som skulle 
tillföra en hel del för konkurrenskraften är att titta på marknadsanalyser och 
segmenteringsmöjlighet. Även konkurrentanalyser och leverantörsutvärdering kunde mycket 
väl ingå. För att få ut största möjliga nytta med detta verktyg krävs också att jämförelser görs 
mot en eller flera huvudkonkurrenter. Denna jämförelse är tänkt att göras för att se vilka 
styrkor fokalföretaget har och vad de således bör fokusera mest på.  
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6. DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, här jämförs vad som stämmer och vad som skiljer 
sig åt mellan den framtagna teorin, vilken till stor del baseras på studier av större företag, 
och empirin, gällande företag i SME sektorn. Även den framtagna basmodellen diskuteras 
kortfattat. Slutligen gås de teoretiska, praktiska och metodologiska bidragen igenom. 

6.1 Resultat 

I analysen visade sig empirin till stora delar stämma överens med den framtagna teorin. 
Förändringsmöjlighet och samverkansgrad är båda satta högt och kan ses som generella 
förutsättningar för att lyckas bli mer flexibel och kundanpassad. Hit räknas även personalens 
utbildning och motivation vilken till stora delar bidrar till att lyckas med en förändring. Vilken 
grad av IT-användning som behövs verkar hänga samman med företagets storlek och hur 
stort behovet av datastöd är i tillverkningen. Dock är det även i SME företag viktigt att 
ledningen stöder personalen tillräckligt i IT frågor och tillhandahåller utbildning för att valt 
system skall fungera. Att komplexiteten för att ta emot och besvara kundförfrågningar ofta 
är stor är något som stämmer väl överens mellan större och mindre företag. Att flexibiliteten 
anses hög och att korta ställtider ses som mycket viktigt av de intervjuade respondenterna, 
stöds också helt. De företag som har efterfrågan på hög leveransfrekvens klarar av det 
genom att kunder lämnar prognoser, vilket i den framtagna teorin påtalas som en 
förutsättning. Att de flesta av de intervjuade företagen har internationella leverantörer, 
vilket de förklarar med att kostnaden blir lägre, att kunder kräver det eller att kunskapen är 
högre, stämmer också in. De flesta av företagen tenderar enligt respondenterna att vilja ha 
längre samarbeten och djupare relationer med sina leverantörer, vilket är något som stöds. 
De flesta av företagen upplevde att de har global konkurrens, hur hög konkurrensen 
upplevdes var däremot spridd. Den framtagna teorin påtalar vikten av att göra 
konkurrentanalyser men säger också att SME ofta är dåliga på detta vilket verkar stämma 
med verkligheten. 
 
Det som skiljer sig markant är bland annat att SME, jämfört med större organisationer, har 
kunder med fler olika behov av variation, volym, leveranstider och leveransfrekvenser. Detta 
kan bero på att SME företag ofta riktar sig mot en mer nischad marknad, även om detta inte 
är uttalat eller har tagits fram med hjälp av marknadsanalyser. En annan del är att 
produktion tenderar att vara så flexibel att förändringar i produktutförande verkar kunna 
hanteras på ett smidigare sätt av SME. Dessa mindre företag verkar även arbeta med fler 
speciella material och komponenter, jämfört med större organisationer där det är viktigare 
att bygga produkterna med standardkomponenter och standardmoduler. Detta hänger 
förmodligen även samman med att SME, till skillnad från större organisationer, sällan 
upplever att de erbjuder kunder för brett sortiment. Vilket till stor del beror på att dessa 
företag ofta tillverkar helt kundspecifika produkter. Att behovet av IT-system och 
konfigurationsbehovet är betydligt mindre är en annan del som skiljer dessa olika 
företagsgrupper åt. Slutligen är en skillnad att SME ofta räknar på alla inkomna förfrågningar 
något som de större sällan har möjlighet till. Här kunde SME förmodligen tjäna både tid och 
resurser genom att sätta upp några generella regler för vilka kundförfrågningar som 
behandlas i normalfallet. 
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Jag såg ganska snabbt ett mönster i hur respondenterna förhöll sig till arbetsmodellen (se 
figur 8, avsnitt 3.10) och hur de svarade på diskussionsfrågorna runt denna. De lite större 
företagen hade ofta mer struktur i sina processer och klara beslutsvägar, medan de mindre 
ofta hade så liten organisation att diskussioner togs direkt med den det berörde. De mindre 
tenderade också att gå mer på magkänsla och göra färre djupare utredningar. Att 
arbetsmodellen berörde respondenterna var tydligt, de funderade, frågade och 
kommenterade, vilket var mycket intressant och spännande att höra. Detta gjorde att jag 
ganska tidigt fick en känsla för att studien ligger helt rätt i tiden, den internationalisering 
som togs upp i bakgrunden visar sig vara högst påtaglig även i de riktigt små företagen. Min 
egen utveckling är inte att förringa och består dels i en djupare förståelse för ämnet och dels 
i att jag fått större insyn i hur tillverkande företag i olika storlek behandlar frågor och 
processer. Det har också fått mig att fundera runt min framtagna arbetsmodell och tvingat 
mig att förklara den på olika sätt, då respondenterna har haft olika frågor och funderingar. 
Resultatet av arbetet har genererat i en basmodell vilken är tänkt att fungera som en 
nulägesanalys och påvisa behov av förändringar för att kunna finna och nå en vald 
tillverkningsstrategi. Läsaren måste dock vara medveten om att varje företag bör gå igenom 
basmodellen och tänka på vad faktorerna innebär för dem, och om alla passar in i aktuell 
bransch. Den största anledningen till att denna basmodell är viktig är att många mindre 
företag har dålig kontroll på hur fokalföretaget ligger i förhållande till sina konkurrenter 
vilket är en grundförutsättning för att kunna ta strategiskt riktiga beslut. 

6.2 Teoretiskt bidrag  

Det som denna studie bidrar med till teorin är i huvudsak att den påvisar fördelarna med att 
titta på området ur ett helhetsperspektiv. Arbetet är också viktigt då det visar på skillnader 
mellan de större organisationer, som ofta tas upp i olika studier, och de mindre företag som 
ingår i SME och som detta arbete fokuserar på. Slutligen bidrar studien även till att visa att 
det går att använda den teoretiskt framtagna referensramen, som till stora delar bygger på 
studier av större organisationer, på SME.   

6.3 Praktiskt bidrag 
Ur ett praktiskt perspektiv ger denna studie ett flexibelt verktyg för företag i olika branscher. 
Verktyget är tänkt att användas för att se styrkor och svagheter i den egna organisationen 
och att jämföra detta mot sina konkurrenter. Analysen är sedan ett underlag för ledningen, 
för att kunna lägga upp en strategi och framtida mål som är konkurrenskraftiga i den egna 
branschen. För att detta skall fungera krävs ofta först att modellen till vissa delar modifieras 
för att passa in i aktuell bransch. En förhoppning är även att arbetet skall kunna visa på 
fördelarna med att göra marknadsanalyser och segmentera sina kunder. Samt peka på 
möjligheten att förbättra sin konkurrenskraft genom att jämföra sig mot sina konkurrenter, 
analysera framtagen information och utveckla strategier utifrån det.  

6.4 Metodologiskt bidrag 

Denna studie har även bidragit med en metodologisk del, basmodellen. Det framtagna 
verktyget är visserligen inspirerat av Hines m.fl. (2000) samt Pagh och Cooper (1998) men är 
till största delar utvecklat både utseendemässigt och innehållsmässigt av författaren själv. 
Vidare har det påvisats att arbetssättet, att använda delar från olika forskare som studerat 
stora företag, har kunnat omsättas till basmodell för SME-företag.    
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7. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
 
De slutsatser som kan dras av studien efter genomgång av teori, genomförande av intervjuer 
och en analys av materialet kommer kortfattat att presenteras nedan. En genomgång av de 
olika delfrågorna görs först innan en kort slutsats av huvudfrågan dras, därefter tas även 
slutsatser runt basmodellen upp. I slutet av detta kapitel föreslås slutligen vidare forskning 
genom en vidareutveckling av denna studie. 

7.1 Slutsatser 

För att kunna svara på huvudfrågan gjordes en utredning av tre delfrågor som besvaras 
nedan, därefter presenteras huvudfrågan. Sist i detta avsnitt kommer den framtagna 
modellen och slutsatser dras kortfattat runt den.   
 
Den första av de tre delfrågorna lyder:  
Vilka påverkande faktorer kan vara avgörande att ta hänsyn till?  
 
Det viktigaste för en organisation är vad marknaden och kunderna efterfrågar. Det är alltså 
kunderna som är den största påverkansfaktorn för hur strategin för ett företag bör utformas. 
Även ett företags konkurrenter inverkar, då grad av konkurrens påverkar fokalföretagets roll 
på marknaden och således dess strategi. Den ökade globaliseringen, som syns i form av både 
kunder, leverantörer och konkurrenter, får också en allt större påverkan.  
 
Den andra delfrågan som rapporten bygger på är:  
Vilka är förutsättningarna för att genomföra en förflyttning?  
 
Det är viktigt att ha en hög eller mycket hög förändringsmöjlighet och samverkansgrad inom 
organisationen, för att lyckas arbeta flexibelt och mer kundanpassat. Detta kan göras på 
olika sätt beroende på företagets storlek men en viktig del är att personalen är engagerad 
och har tillräcklig kompetens. Vilken typ av IT stöd som väljs är mindre viktig, men 
arbetssättet måste stödja processerna och ledningen bör stödja personalen med utbildning 
och resurser. För att lyckas arbeta mer kundanpassat är det mycket viktigt att kunna fånga 
komplexa kundorder på ett effektivt sätt. För små och medelstora företag är det ofta, ur 
konkurrensperspektiv, en fördel att arbeta med mer komplexa och mycket kundspecifika 
produkter. Variantbredden blir härav stor och varje produkt tillverkas i många fall till 
enskilda kunder. Själva produktionsanläggningen bör ha en hög flexibilitet, vilket ofta bygger 
på korta ställtider i maskinerna. Detta eftersom möjlighet att kunna erbjuda olika volym, 
ledtid och leveransfrekvens är viktigt då kundernas efterfrågan ofta är varierande, till viss del 
beroende på storlek. Att satsa på relationer och ha djupare samarbeten med sina kunder är 
en förutsättning för att kunna ha en mer repetitiv tillverkning. Även att arbeta med djupare 
samarbete med leverantörerna är en förutsättning medan antal beror på företagsspecifika 
omständigheter.    
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Den sista delfrågan är:  
Vilka problem kan en förflyttning medföra? 
 
En förflyttning av kundorderpunkten kan öka skillnaden i målbilder hos olika avdelningar 
eller funktioner i en organisation. Skillnader i målbilder inom organisationen kan motverka 
möjligheten att lyckas arbeta mer kundanpassat. För att minska denna risk är det viktigt att 
ledningen ser till att kommunikationen mellan dessa olika funktioner fungerar. Ett stort 
problem är att många SME räknar på alla kundförfrågningar som inkommer. Detta är något 
som tar onödiga resurser och kan motverka möjligheten att ta hand om de kundorder som 
fångas, dessutom kan vinstmarginaler minska. Ett annat problem med kundspecifika 
produkter är att förändringar i produktspecifikation, och således struktur, kan inkomma sent 
i processen. Ytterligare ett problem är att lyckas möta kundernas krav på 
produktspecifikationer och samtidigt möta kraven på pris. Detta hänger till viss del ihop med 
risken att under tidspress räkna på olika offerter och i vissa fall göra affärer med för låga 
marginaler. Två problem som verkar generella i SME är att både marknadsanalyser och 
konkurrentanalyser ofta görs i för låg utsträckning eller på för osäkra grunder.  
 
Huvudfrågan för rapporten är:  
Vad skall ett företag i SME sektorn, som vill göra en förflyttning av kundorderpunkten, till en 
mer kundorderstyrd tillverkning, tänka på och ta hänsyn till?   
 
Det viktigaste för ett företag som vill flytta sin kundorderpunkt längre ifrån kund är att titta 
på organisationen ur ett helhetsperspektiv. Det gäller således att först analysera de faktorer 
som påverkar företaget, så som kunder och konkurrenter. Sedan gäller det att tillse att de 
förutsättningar som krävs kan mötas, vilket naturligtvis kan skilja sig åt beroende på bransch 
och/eller kunder. Därefter är det viktigt att försöka förutse de problem som kan uppstå för 
att kunna planera för att undvika dessa. Det är även bra att tänka på, för SME, att många 
faktorer som gäller för stora organisationer kan appliceras på de mindre, men att det även 
finns skillnader. Härför är det viktigt att göra en grundlig utredning innan beslut tas och 
verkställs.     
 
Studien har resulterat i att en basmodell tagits fram och prövats vid intervjuer med sex 
företag i SME sektorn, således har även detta delsyfte uppnåtts. Denna basmodell får ses 
som ett steg i att stötta SME företag som vill och behöver flytta sin KOP längre ifrån kund 
och bli mer kundanpassade. Basmodellen fungerar som en nulägesanalys och visar på 
förändringar som kan behöva göras för att nå uppsatta mål och kan behöva modifieras för 
det specifika företaget. Basmodellen pekar på de likheter som finns mellan SME sektorn och 
större företag, samtidigt som skillnaderna påvisas (se avsnitt 5.9), och gör det härmed lättare 
för dessa företag att välja ut var förändringar skall påbörjas.  

7.2 Vidare forskning 
Det vore intressant att utveckla denna undersökning genom att välja ut några specifika 
branscher och med modellen som bas se om mer generella slutsatser kan dras. Då bör 
basmodellen utredas på nytt, för respektive bransch, för att få med helt branschspecifika 
delar. Ett annat intressant övervägande är om studien helt bör rikta in sig på de 
kundanpassade produkterna eller om problematiken med att ha ett visst standardsortiment, 
med lagerkrav, samtidigt som produktionsapparaten skall kunna arbeta helt kundanpassat 
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skall tas upp. Detta arbete bör innefatta ett par hundra företag och göras med en mer 
kvantitativ inriktning för att kunna dra mer generella slutsatser. Det vore även intressant att 
dela in företag i mindre grupper, exempelvis att titta på skillnader mellan företag i 
storleksordningen 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 och slutligen 200-250 anställda. Detta är 
något som jag ser som mycket intressant och starkt överväger att titta på i framtiden.  
 
En annan vinkling är att göra mer djupgående analyser av de olika faktorerna och grundligt 
utreda vad företag ser som viktigast. Detta skulle också passa in i en mer kvantitativ studie 
och är något som skulle kunna utveckla modellen vidare.  
 
I de fall där kostnaden var anledning till att globala leverantörer användes fick jag 
uppfattning att detta kunde analyseras djupare, exempelvis att totala kostnader kunde tas 
upp på ett bättre sätt. Detta är ett annat område som är intressant att studera närmare.   
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BILAGA 1- (Intervjufrågor till respondenterna)  
 
De tre första och de två avslutande frågorna i dokumentet fick respondenterna tillsammans 
med modellen i samband med att intervjuerna bokades. Fråga 4-31 hade jag sedan som stöd 
vid själva intervjutillfällena.  
 
Inledande intervjufrågor: 

1. Kan du berätta lite inledande om företaget? Här tänker jag på antal anställda och lite 
vad ni arbetar med idag, vilka produkter, kunder och konkurrenter som är viktigast. 

2. Vad gjorde att organisationen ville/behövde gå mot mer kundanpassning? Vad 
upplevdes som huvudorsak och fanns det även andra orsaker? Intressant om du kan 
berätta lite om hur diskussionerna gick. Hur länge sedan är det sedan detta gjordes, 
eller är det en pågående process? 

3. Hur ser strategin ut idag? Gäller detta för samtliga produkter och kunder eller finns 
det olika strategier? I så fall varför och hur fungerar det? 

Stöd när jag diskuterar modellen med respondenterna:  
Organisation: 

4. Hur är förändringsbenägenheten i ert företag? Arbetar ni med ständiga 
förbättringar? Hur ser kompetensnivån hos de anställda ut? När påbörjade ni 
förändringen att gå mot mer KO-styrd tillverkning? Hur har förändringen påverkat 
organisationen; blev det någon strategisk förändring? Känns det som att den nya 
strategin är implementerad ända ner till den operativa nivån? 

5. Hur ser organisationen ut, har ni olika avdelningar exempelvis marknad och 
produktion, eller är organisationen så liten att det mer är knutet till personer? Hur 
fungerar samverkan mellan avdelningarna, exempelvis marknad och produktion, 
känner ni att det finns problem som gör att eventuella förseningar blir en följd? 

IT/IKT: 
6. Har en utveckling av IT-systemet gjorts nyligen? Stöder IT-systemet processerna och 

hur har systemet utvecklats, standardsystem som anpassats eller egenutvecklat? 
Berodde utvecklingen av systemet på att ni ändrade arbetssätt eller varför byttes 
systemet?  Om systemet bytts ut eller förändrats nyligen, hur gjorde ni när systemet 
förändrades för att få en lyckad implementering? 

7. Finns en konfigurator i ert IT-system och kan kunden själv bygga sin produkt eller 
krävs säljpersonalens hjälp? 

8. Har personalen fått utbildning för att använda systemet, i så fall har dessa utbildats 
på vissa delar eller på samtliga områden?  

9. Har ni känt ett ökat behov av IT-stöd när mer kundanpassning och flexibilitet krävs? 
10. Kan kunderna göra förfrågningar och/eller lägga order via en hemsida eller direkt i 

ert system? 
Fånga kundorder: 

11. Hur sker val av kundorder och hur sker pris- och ledtidsbedömning, har ni 
standardtider och standardkostnader även om det är special eller räknas detta ut 
noggrant för att undvika låga marginaler? (Här tänker jag att det handlar om hur 
enkel eller avancerad uträkningen är.) 

12. Finns generella regler uppsatta för hur bedömningar görs oavsett vem som tar emot 
kundordern? Prioriterar ni kunderna olika och i så fall hur? Hur stor procent av 
förfrågningarna blir riktiga kundorder? 
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13. Vilket informationsbehov föreligger och finns det behov av konfiguration för att 
kunna svara på förfrågan? 

Produkt: 
14. Hur många av de varianter ni erbjuder använder sig era kunder av? Är det några 

varianter som är vanligare än andra, har ni koll på det? Hur förhåller sig de möjliga 
antal varianter till de som kunderna beställer, känner ni att ni tillhandahåller ett 
rimligt antal olika varianter, för många eller för få? 

15. Hur mycket kan kunderna påverka produkterna, är det moduler som väljs eller är de 
med och påverkar designen också? Om moduler är dessa många eller få?  

16. Är produkterna av standardkaraktär eller mer komplexa? Gör ni skillnad på KO-
styrningen mellan standardprodukter och mer komplexa produkter. 

Produktion: 
17. Hur ser produktionslayouten ut (line/funktionell), känner ni att ni har rätt utrustning 

för det ni vill/behöver tillverka, eller känns utrustningen begränsande? 
18. Har ni tillräckligt korta ställtider för att kunna vara flexibla, har dessa tider förkortats, 

i så fall hur mycket?  
19. Upplever ni att det ofta uppstår kaos på grund av snabba order som inkommer eller 

att förändringar sker sent i processen ifrån kunder? Eller är ni så flexibla att det oftast 
inte stör verksamheten? 

20. Hur ser ni på kapaciteten, har ni en buffert eller har ni bra prognoser vad gäller det? 
21. Har ni något behov av att ta med skalekonomi, är det viktigt för er? 
22. På vilket sätt är det viktigast att kunna vara flexibel, i volymen, vad gäller 

produktmixen eller att kunden kan påverka designen?  
Marknad: 

23. Gör ni marknadsanalyser och segmenterar ni marknaden och väljer ut de grupper 
som passar bäst in i er strategi? Använder ni informationssystemet till detta? Har ni 
stor andel återkommande kunder? 

24. Hur ser variationen i efterfrågan ut, köps produkterna i liten eller stor volym och med 
vilken frekvens? 

25. Efterfrågar era kunder lång eller kort leveranstid och är det samma vad gäller alla 
kunder och produkter? 

Leverantörer: 
26. Vad har ni för strategi gällande leverantörerna? Arbetar ni med få eller många? 

Vilken typ av samarbete har ni med de olika leverantörerna? Varför har just denna 
strategi valts? Hur tänker ni vad gäller leverantörsrationalisering? 

27. Finns era leverantörer nära eller längre bort? Om ni arbetar med globala vad är 
anledningen till det? 

28. Är det viktigast med korta leveranstider eller att tiderna är pålitliga? 
29. Hur stort är informationsbehovet mellan organisationen och dess leverantörer? Har 

detta behov ökat eller minskat med den ökade kundanpassningen? 
Konkurrenter: 

30. Hur ser konkurrensen ut på marknaden och vad är er roll, marknadsledare, utmanare 
eller annan? 

31. Innan förändringen mot mer kundanpassning gjordes tittade ni på era konkurrenters 
strategi och hur ni står er mot dem i kundernas ögon? 

Avslutande frågor: 
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32. Den modell som vi gått igenom ihop är en arbetsmodell som bygger på att 
organisationen lägger in egna värderingar i de olika delarna. Är det något du tycker 
saknas eller känns någon av dessa delar, ur ditt perspektiv, överflödigt? 

33. Avslutningsvis funderar jag på om det är något annat som du skulle vilja berätta eller 
som du funderar över som kan förbättra min modell, eller som jag kan ta upp i mina 
resultat och slutsatser? 

 

BILAGA 1- (Intervjufrågor till respondenterna)  

BILAGA 1- (Intervjufrågor till respondenterna)  
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BILAGA 2- (Kontakt med respondenterna)  
 

Respondent Företag Kontakt (K), Introduktionsbrev (I) Intervju 

Kjell Hammar SA Möbler 
K togs via telefon 4/4, datum bestämdes och I 
skickades via mejl 07-apr 

Peter Eriksson  Möbelboning 
K togs via telefon 7/4, datum bestämdes och I 
skickades via mejl. 18-apr 

Hakija Kapetanovic Arkivator 
K togs via mejl 4/4, intervjudatum bestämdes 
via telefon, I skickades via mejl 12-apr 

Marcus Dyberg  PLS 
K vid möte på HIS 1/4, I via mejl 2/4, 
intervjudatum via mejl 4/4 12-apr 

Christer Alm  Hanza 
K vid möte på HIS 1/4, I via mejl 2/4, 
intervjudatum via telefon 12/4 15-apr 

IT-chef Företag 6 
K vid möte på HIS 1/4, I via mejl 2/4, 
intervjudatum via mejl 12/4 18-apr 

Fråga via Alm Daloc 
I via mejl 12/4, intervjudatum via Alm 12/4, 
tackat nej via mejl 14/4   

Gunnar Drugge Treefurn 
K via telefon 4/4, I via mejl 4/4, K igen via 
telefon 7/4, återkom inte   

        

    

K= Kontakt    

I= Introduktionsbrev    
 
 

BILAGA 3- (Intervjusammanställning utskick)  
 

Respondent Företag Utskick S Svar 

Kjell Hammar SA möbler 27-apr 27-apr 

Peter Eriksson  Möbelboning 27-apr 27-apr 

Hakija Kapetanovic Arkivator 27-apr 10-maj 

Marcus Dyberg  PLS 27-apr 06-maj 

Christer Alm  Hanza 27-apr 12-maj 

IT-chef Företag 6 27-apr 12-maj 

Fråga via Alm Daloc     

Gunnar Drugge Treefurn     

    

S= sammanfattning    
 

BILAGA 3- (Intervjusammanställning utskick)  
 


