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Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to describe the development process for 

educations within consulting with customer order decoupling point models 

commonly used within manufacturing operations. The purpose has been broken 

down into two parts: 

1. Objective: To describe the development process for educations within a 

consultancy. 

2. Objective: To position the development process for educations based on the 

customer order decoupling point models.  

Method – In order to meet the thesis purpose, a case study was conducted on the 

engineering consultancy Combitech AB in Jönköping. To provide a basis for the 

theoretical framework a literature study was performed. To collect empirical data a 

case study including interviews and a document study was conducted. The empirical 

data were then analysed against the theoretical framework, and through pattern 

matching the customer order decoupling points were positioned into the models. The 

analysis has helped to achieve the thesis purpose. 

Findings – The engineering process that was identified for the three educational 

categories lacked a standardized approach. Instead, programs were often individually 

designed and tightly tied to the individual consultants. The thesis shows that the two 

customer order decoupling point models from manufacturing operations varied in 

usefulness to visualize the degree of customer order management in the engineering 

process of a consultancy business. As a visualization tool the two-dimensional 

customer order decoupling point model was of limited value because it didn’t show 

much difference between the processes described. The model for the engineering and 

design process was more nuanced and worked better to indicate which activities in the 

engineering process that were customer order driven. 

Implications – The customer order decoupling point models are created for 

manufacturing operations that produce physical goods and by testing these models on 

a service, the model framework and function is challenged. This thesis has helped to 

cover a part of the identified theoretical gap in the use of customer order decoupling 

point models between manufacturing operations and service operations. 

Limitations – To help cover the theoretical gap the two-dimensional customer order 

decoupling point model can tentatively be further developed and fully customized for 

service operations. A person with an academic knowledge of service and customer 

order decoupling point theories could help create new theory in the field. It would also 

be interesting to investigate whether it is possible to combine the two customer order 

decoupling point models presented in this thesis. 

Keywords – Consulting, consultancy, customer order decoupling point, CODP, 

customer order decoupling point model, ETO supply chain, development dimension, 

engineering dimension, development process. 
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Sammanfattning 

Syfte – Examensarbetets syfte är att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar 

inom en konsultverksamhet utifrån kundorderpunktsmodeller som används inom 

tillverkande verksamheter. Syftet har brutits ned i två delmål:  

1. Delmål: Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en 

konsultverksamhet. 

 

2. Delmål: Att placera in utvecklingsprocessen för utbildningar i kundorder-

punktsmodellerna. 

Metod – För att uppfylla examensarbetets syfte genomfördes en fallstudie på 

teknikkonsultföretaget Combitech AB i Jönköping. För att ge en grund till det 

teoretiska ramverket gjordes en litteraturstudie. Empiri samlades in genom en 

fallstudie, innehållande intervjuer och dokumentstudie. Empirin har sedan analyserats 

mot det teoretiska ramverket och genom mönsterjämförelse placerades 

kundorderpunkterna in i modellerna. Analysen har bidragit till att uppnå 

examensarbetets syfte.  

Resultat – De utvecklingsprocesser som identifierades för de tre utbildnings-

kategorierna saknade ett standardiserat arbetssätt. I stället var utbildningarna ofta 

enskilt framtagna och hårt knutna till de enskilda konsulterna. Examensarbetet visar 

att de två kundorderpunktsmodellerna från tillverkande verksamhet fungerade olika 

bra för att visualisera graden av kundorderstyrning i utvecklingsprocessen för en 

konsultverksamhet. Som visualiseringsverktyg fungerade den tvådimensionella 

kundorderpunktsmodellen lite sämre då den inte visade så stor skillnad mellan de 

beskrivna processerna. Modellen för utvecklings- och designprocessen var mer 

nyanserad och fungerade bättre för att indikera vilken aktivitet i utvecklingsprocessen 

som var kundorderdriven. 

Implikationer – Kundorderpunktsmodellerna är skapade för en tillverkande 

verksamhet som producerar fysiska varor och genom att testa modellerna på en 

tjänsteverksamhet utmanas modellens ramverk och funktion. Detta examensarbete har 

bidragit till att täcka en del av det identifierade teoretiska gapet i användningen av 

kundorderpunktsmodeller mellan tillverkande verksamhet och tjänsteverksamhet.  

Vidare forskning – För att bidra till att täcka det teoretiska gapet kan förslagsvis den 

tvådimensionella kundorderpunktsmodellen vidareutvecklas och anpassas helt för 

tjänsteverksamhet. En person med akademisk kunskap om tjänsteverksamhet och 

kundorderpunktsteorier skulle kunna bidra med ny teori inom området. Det skulle 

också vara intressant att undersöka om det går att kombinera de två 

kundorderpunktsmodellerna som presenterats i detta examensarbete.  

Nyckelord – Konsultverksamhet, kundorderpunkt, KOP, kundorderpunktsmodell, 

ETO-försörjningskedja, utvecklingsdimension, utvecklingsprocess.  
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges en bakgrund till hur tjänsteverksamhet och tillverkande verksamhet 

beskrivs samt en problembeskrivning där problemet kring svårigheterna för 

tjänsteverksamhet att beskriva processer med uttryck från tillverkande verksamhet. 

Därefter redogörs examensarbetets syfte och vilka delmål som examensarbetet ska 

uppfylla. Avslutningsvis beskrivs omfång och avgränsningar samt examensarbetets 

disposition.  

1.1 Bakgrund 
De flesta verksamheter erbjuder tjänster i någon form, antingen enskilt eller som en 

del av en produkt. Det som särskiljer en tillverkande verksamhet från en 

tjänsteverksamhet är att den tillverkande verksamheten genom sina processer till 

största delen förädlar en fysisk produkt (Kotler, 2013). För verksamheter som 

flygbolag, universitet och vårdenheter utgör tjänsten den största delen av vad som 

erbjuds och sådana verksamheter beskrivs som tjänsteverksamheter (Mudie & Pirrie, 

2006). I tjänsteverksamheter är det i högre grad konsumenten som styr behovet av att 

producera en tjänst. Till exempel universitet bedriver sin verksamhet genom att 

erbjuda tjänster som innebär att utveckla och hålla utbildningar åt kunder. Det är 

läraren som utvecklar och utför tjänsten i form av kurser och det är studenten som är 

kunden som ”köper” kunskapen i form av utbildning. Detta kan jämföras med 

konsultverksamhet som säljer kunskap till företagskunder i form av utbildningar där 

konsulten är läraren.   

För företag som hyr in konsulter uppnås flera fördelar. Konsulterna är kompetenta och 

har erfarenhet från ett expertområde som de har hanterat flera gånger tidigare. 

Konsulterna kommer utifrån vilket leder till att de kan se organisationen med andra 

ögon än de som befinner sig i organisationen dagligen (Jacobsen, 2005). De kan också 

användas för att täcka upp ett behov av nyckelkompetenser när behovet varierar 

mycket. Konsultverksamheters kunder kan vara både tillverkande verksamheter och 

tjänsteverksamheter.  

Kotler (2013, p. 267) definierar en produkt som “något som kan erbjudas en marknad 

för köp, användning och konsumtion samt som syftar till att tillfredsställa ett behov 

eller ett önskemål”. Enligt Kotler (2013) är en produkt mer än bara fysiska objekt 

(varor) och abstrakta objekt (tjänster). Detta innebär att användningen av ordet 

produkt är bred och innefattar platser, individer, evenemang, idéer, organisationer 

eller en kombination av dessa. Rena varor kan vara mat, kemikalier och tryckta 

böcker. En tjänst är en produkt där tjänsten är abstrakt och utförs i form av aktiviteter 

och kundfördelar som säljs och förmedlas till kunden som köpt en problemlösning 

(Kotler, 2013). Rena tjänster kan vara undervisning, medicinsk rådgivning och 

finansiell rådgivning.  

Kundorderpunkten (KOP, på engelska Customer-Order-Decoupling-Point) kan ses 

som den punkt i flödet av produkter där prognosdriven produktion och 

kundorderdriven produktion är separerade (Giesbert & van der Tang, 1992). KOP kan 

användas av tillverkande verksamheter och tjänsteverksamheter för att identifiera den 

punkt i försörjningskedjan som skiljer mellan där produktion och utveckling bör ske 

mot prognos eller mot kundorder. Utifrån KOP-modellen och KOP placering 
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definieras fyra olika strategier: Make-to-stock (MTS), Assemble-to-order (ATO), 

Make-to-order (MTO) och Engineer-to-order (ETO). 

Enligt Lumsden (2012) innebär MTS-strategin i princip att stödja en lagerorder. Då är 

produktens syfte att fylla upp en lagernivå, vars efterfrågan ofta är känd och 

förutsägbar. Produktion inom ATO-strategin liknas vid monteringsordrar. Moduler 

har producerats mot ett säkerhetslager och därefter sätts den färdiga produkten 

samman mot order vilket förkortar ledtiden. MTO-strategin innebär att artiklarna kan 

kopplas samman med en specifik kund. Produkten i en MTO-strategi produceras inte 

förrän kundordern har inkommit, ofta beställd utifrån någon typ av katalog eller 

motsvarande. I en ETO-försörjningskedja designas produkten enligt kundens 

specifikation. Artiklarna är helt anpassade eller konstruerade för en specifik kund 

(Lumsden, 2012). Lumsden nämner däremot inte ETO-försörjningskedjor för tjänster. 

Kotler (2013) specificerar fyra stycken karakteristiska drag för tjänster, att tjänster är 

immateriella, tjänster kan inte separeras, tjänster är heterogena och tjänster är 

obeständiga, se kap 3.2. Detta påvisar att tjänster inte kan tillverkas mot prognos, det 

vill säga inte kan utnyttja strategierna MTS och ATO. Detta leder till att tjänster 

endast finns i en MTO- eller ETO-försörjningskedja.  

KOP som begrepp utvecklas ständigt. Wikner och Rudberg (2005) föreslog att ETO-

begreppet skulle brytas loss från KOP-modellen då det kan vara stora skillnader 

mellan en ETO-försörjningskedja och en annan ETO-försörjningskedja. De föreslog 

att försörjningskedjan skulle ses ur två dimensioner. Dels produktionsdimensionen 

(KOPPD) som spänner mellan MTOPD- och MTSPD-strategin och inbegriper hur en 

produkt tillverkas, eller en tjänst utförs. Dels utvecklingsdimensionen (KOPUD) som 

inbegriper utvecklings- och designarbetet fram tills att produktionen eller 

tjänsteutförandet påbörjas. Utvecklingsdimensionen är även fokus i Goslings (2014) 

mer detaljerade modell för utvecklings- och designprocessen. Goslings modell kan 

användas för att särskilja aktiviteterna som sker i en utvecklingsprocess och 

identifiera den punkt i försörjningskedjan där processen drivs av kundorder.  

1.2 Problembeskrivning 
I nuläget finns det många teoretiska begrepp och modeller som kan användas för att 

beskriva en tillverkande verksamhet ur akademisk synvinkel. Men det är inte lika 

enkelt för en tjänsteverksamhet att beskriva sin verksamhet utifrån samma begrepp 

och modeller. Ett exempel på detta är verksamheter som implementerar produktions-

koncept i sin tjänsteverksamhet, t.ex. Lean i vården (Borgström, 2010). 

Konsultverksamheter räknas in i kategorin tjänsteverksamhet och kan beskrivas som 

verksamheter som utför tjänster på uppdrag av kund. Dessa uppdrag kan vara enstaka 

tjänster eller en komplett lösning inom något affärsområde. Tjänsterna som 

konsultverksamheter utför resulterar i visst ägande för kunden, då konsulten lämnar 

över ”utfört arbete”, dock äger inte kunden resursen som utfört arbetet. Vid slutet på 

konsultuppdraget lämnar konsulten kundens företag för att jobba hos nästa kund. Men 

under det föregående uppdragets tid har konsulten setts som en resurs inom kundens 

företag. 

O’Mahoney (2010, p. 7) definierar ’management consultancy’ som ”Management 

consulting is the creation of value for organizations, through the application of 

knowledge, techniques and assets, to improve performance. This is achieved through 
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the rendering of objective advice and/or the implementation of business solutions.” 

Med detta menar O’Mahoney att konsultverksamheters affärsidé är att skapa värde för 

organisationer genom att tillämpa kunskap, teknik och tillgångar för att öka 

organisationers prestanda. Konsultverksamheter erbjuder sina kunder produkter i form 

av tjänster som är att tillhandahålla objektiva råd och/eller implementering av hela 

affärslösningar (O'Mahoney, 2010). 

Konsultverksamheter lever på att anpassa tjänster till kunden och jämfört med 

generiska tjänster är Kotlers (2013) fyra karakteristiska drag för tjänster ännu mer 

framträdande på de uppdrag som konsulter utför. Det betyder att konsultverksamheter 

i en högre grad befinner sig i en ETO-försörjningskedja än i en MTO-

försörjningskedja. Konsultuppdragen innefattar inte produktion av fysiska varor utan 

produktion av rena tjänster och enligt Kotlers (2013) fyra karaktärsdrag är tjänster per 

definitionen mer kundanpassade än varor. 

För en tillverkande verksamhet finns det flera teorier som behandlar produktion av 

fysiska varor och hur de utvecklingsprocesserna kan göras mer kundanpassade. 

Författarna kan se att teorierna kring KOP-modeller är utvecklade för tillverkande 

verksamheter som förädlar fysiska produkter (Giesbert & van der Tang, 1992; 

Rudberg & Wikner, 2003; Gosling et al., 2011) men inte för verksamheter som 

utvecklar och producerar tjänster. Detta gör att det kan vara svårare för 

tjänsteverksamheter att med samma modeller identifiera sina kundorderpunkter.  

1.3 Syfte och delmål 
Det identifierade gapet i teorin kan utgöra problem då tjänsteverksamheter försöker 

använda modeller som har utvecklats för att användas i tillverkande verksamheter. 

Författarna har valt att undersöka hur en konsultverksamhet kan placera sin 

kundorderpunkt utifrån utvecklingsdimensionen. Därmed är syftet med detta 

examensarbete: 

Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en 

konsultverksamhet utifrån kundorderpunktsmodeller som används inom 

tillverkande verksamheter.  

För att kunna uppfylla syftet har författarna brutit ned syftet i två delmål. Begrepp 

inom tillverkande verksamhet är starkt förknippade med tillverkning av fysiska 

produkter. Inom tjänsteverksamheter handlar det däremot istället om att utföra tjänster 

i symbios med kunden. För att kunna analysera konsultverksamhetens utbud av 

utbildningar behövs en grundlig förståelse för hur utbildningar tas fram. Det första 

delmålet är således: 

1. Delmål: Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en 

konsultverksamhet.  

När utvecklingsprocessen för utbildningar finns beskriven kommer resultatet 

analyseras för att kunna appliceras i kundorderpunktsmodellerna. Andra delmålet är 

därmed: 

2. Delmål: Att placera in utvecklingsprocessen för utbildningar i kundorder-

punktsmodellerna. 

Genom dessa delmål kommer examensarbetets syfte att uppfyllas. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Utbildningar är ofta en del i konsultverksamheters tjänsteutbud och genom att 

avgränsa till utbildningar blir resultatet mer generaliserbart. Då examensarbetet 

fokuserar på ETO-försörjningskedjor avgränsas det till att inte titta på genomförandet 

av kurser och utbildningar utan istället fokusera på utvecklingsprocessen för kurser 

och utbildningar.  

1.5 Disposition 
1. Inledningen: I detta kapitel ges en bakgrund till hur tjänsteverksamhet och 

tillverkande verksamhet beskrivs samt en problembeskrivning där problemet kring 

svårigheterna för tjänsteverksamhet att beskriva processer med uttryck från 

tillverkande verksamhet. Därefter redogörs examensarbetets syfte och vilka delmål 

som examensarbetet ska uppfylla. Avslutningsvis beskrivs omfång och avgränsningar 

samt examensarbetets disposition. 

2. Metod och genomförande: I detta kapitel ges en beskrivning över de metoder som 

valts för att uppnå examensarbetets syfte. Inledningsvis redogörs hur delmålen är 

kopplade till metoderna som valts, en översikt av examensarbetets arbetsprocess samt 

vilken ansats och design som valts. Vidare beskrivs hur datainsamling och analys av 

data har genomförts. Avslutningsvis diskuteras examensarbetets validitet och 

reliabilitet.  

3. Teoretiskt ramverk: I detta kapitel presenteras de teorier som valts för att skapa det 

teoretiska ramverket. Inledande förklaras hur de valda teorierna kopplas till delmålen. 

Därefter presenteras teorierna kring tjänsters karaktärsdrag och kundorderpunkts-

modellerna. 

4. Empiri och analys: Detta kapitel ger en beskrivning av fallföretaget för att sedan 

redogöra för insamlad empiri. Detta sker i samspel med analys av empirin där 

delmålen uppfylls genom att jämföra empirin som samlats in med teoretiskt ramverk. 

5. Diskussion och slutsatser: Kapitlet innehåller diskussion kring examensarbetets 

resultat och metoder. Vidare presenteras examensarbetets implikationer och slutsatser. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel ges en beskrivning över de metoder som valts för att uppnå 

examensarbetets syfte. Inledningsvis redogörs hur delmålen är kopplade till 

metoderna som valts, en översikt av examensarbetets arbetsprocess samt vilken ansats 

och design som valts. Vidare beskrivs hur datainsamling och analys av data har 

genomförts. Avslutningsvis diskuteras examensarbetets validitet och reliabilitet.  

2.1 Koppling mellan delmål och metod 
Här beskrivs vilka metoder som valts för att uppfylla examensarbetets delmål. Figur 1 

visar kopplingen mellan delmål och val av metod. 

 

Figur 1. Examensarbetets kopplingar mellan delmål och metod 

I litteraturstudien samlades teori in för att hitta modeller som kom att användas för att 

analysera och jämföra tjänsteverksamhet med tillverkande verksamhet. Det underlag 

som samlades in i litteraturstudien har hämtats från artiklar och böcker. Böcker ger 

kunskap om teorier och modeller som är utvecklade i sin helhet och artiklar skapar 

förståelse för det senaste inom ämnet (Patel & Davidson, 2011).  

För att uppfylla examensarbetets första delmål valde författarna att genomföra 

litteraturstudie och fallstudie, som innefattar dokumentstudie och intervjuer. 

Litteraturstudien gav en grund till hela examensarbetes problemområde genom att 

samla kunskap om de teorier som senare använts. Genom dokumentstudien samlades 

dokument in som beskriver de processer fallföretaget redan har dokumenterade i sitt 

verksamhetssystem. Intervjuerna gav kunskap kring fallföretagets verksamhet samt 

fokuserade på hur arbetet med framtagningen av utbildningar fungerar.  

För att uppfylla examensarbetets andra delmål valde författarna att fortsätta 

litteraturstudien och fallstudien på fallföretaget. Insamlingen av underlag för att 

genomföra fallstudien skedde genom dokumentstudie och intervjuer. Dokument-

studien och intervjuerna utfördes för att ge ett djupare underlag till att kunna jämföra 

processerna med olika modeller avseende kundorderpunktens placering. 

2.2 Koppling mellan teori och verklighet 
Det finns olika strategier för att koppla teori till verkligheten, Patel och Davidson 

(2011) beskriver tre förhållningssätt som är deduktion, induktion och abduktion. 

Deduktivt arbetssätt innebär att man genom att studera redan befintlig teori kan dra 

slutsatser om enskilda fall i verkligheten. Därefter testas hypoteserna för att se om de 
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håller eller ska förkastas. När forskare istället arbetar induktivt studerar de 

verkligheten och utifrån sin empiri drar de slutsatser och bygger ny teori. Ett 

abduktivt arbetssätt bygger vidare på den induktiva, då man tar den nyskapade teorin 

och testar den deduktivt på en annan analysenhet för att bekräfta och utveckla den 

(Patel & Davidson, 2011). Detta examensarbete bygger på deduktion då författarna 

studerat redan befintlig teori och sedan har dragit slutsatser om enskilda fall, detta 

arbetssätt stöds av Wacker (1998). Författarna har använt ett deduktivt arbetssätt 

genom att utifrån modellerna i litteraturstudien testa hypotesen att tjänsteverksamheter 

kan beskrivas med modeller från tillverkande verksamhet.  

Det finns två huvudkategorier för att klassificera teoribildande forskning, vilka är 

analytisk och empirisk. Det som avgör vilken forskning som ska användas är hur den 

förhåller sig till teori och verklighet. Wacker (1998) beskriver att den analytiska 

forskningen använder deduktion för att komma fram till teorier och den empiriska 

forskningen använder induktion för att komma fram till teorier. I varje huvudkategori 

finns tre underrubriker för att utveckla och verifiera teorier genom att använda olika 

forskningsmetoder, se Figur 2. 

 

Figur 2. Olika typer av teoribildande forskning, baserad på Wacker (1998) 

De tre underkategorierna för analytisk forskning har marginella skillnader i hur de 

använder sig av logik och matematik för att utveckla teorin. Analytisk statistisk 

forskningsmetod utgår från stora mängder slumpmässig data för att skapa en teoretisk 

modell som sedan testas genom empirisk datainsamling (Wacker, 1998). Analytisk 

matematisk metod använder sig inte alls av extern data, utan de testar logiken i 

matematiska formler genom simulerad data. Då studeras hur matematiska 

förhållanden beter sig under olika förutsättningar (Wacker, 1998). Analytisk 

konceptuell metod använder sig inte heller av empirisk data för teoribyggandet. Den 

analytisk konceptuella metoden bygger på att skapa insikt genom ett logiskt 

utvecklande av förhållandena mellan definierade koncept och teori. Metoden 

använder sig dock ofta av fallstudieexempel för att illustrera koncepten (Wacker, 

1998). I detta examensarbete har författarna använt sig av analytisk konceptuell metod 

för att skapa insikt genom ett logiskt utvecklande av förhållandena mellan modellerna 
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från tillverkande verksamhet och processerna i en tjänsteverksamhet. För att illustrera 

användningen av modellerna har författarna valt att exemplifiera med ett 

fallstudieexempel.  

2.3 Ansats 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det tre typer av undersökningar; explorativa, 

deskriptiva och hypotesprövande. Hur typerna klassificeras beror på tillgången på 

kunskap inom området. En explorativ undersökning görs när det finns identifierade 

gap i kunskapen och syftet är att belysa ett problem allsidigt. Dessa undersökningar 

brukar ofta handla om att samla in kunskap som kan ligga till grund för vidare 

forskning (Patel & Davidson, 2011). Då det finns kunskap inom området som har 

börjat systematiseras blir undersökningen mer beskrivande och då är det en deskriptiv 

undersökning. De deskriptiva undersökningarna begränsar sig till att titta på några av 

de aspekter kring problemområdet som man vill undersöka (Patel & Davidson, 2011). 
Hypotesprövande undersökning görs då det finns en mer omfattande kunskapsmängd och 

utvecklade teorier inom det område som undersöks. Det förutsätter att det finns tillräcklig 

kunskap och teori för att man ska kunna göra antagande om verkligheten. När man prövar 

hypotesen läggs undersökningen upp så att utomstående faktorer inte skall påverka 

fokusområdet (Patel & Davidson, 2011). I detta examensarbete görs en explorativ 

undersökning för att undersöka gapet mellan de teoretiska modellerna och processerna 

i en konsultverksamhet.  

Beroende på om studien behandlar hård data som siffror och tabeller eller mjuk verbal 

data som intervjuer och texter betecknar man studien som kvantitativt eller kvalitativt 

inriktad (Patel & Davidson, 2011). Kvantitativ forskning innebär mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska analysmetoder. Kvalitativ forskning fokuserar på 

intervjuer och tolkande analyser, med verbala analysmetoder av textmaterial. För att 

få fram resultatet av studien har en kvalitativ inriktad ansats valts med fokus på 

insamlingen av mjuka data från intervjuer. Denna ansats möjliggör en mer flexibel 

inriktning eftersom man under arbetets gång kan göra ändringar och byta spår (Patel 

& Davidson, 2011). 

2.4 Arbetsprocessen 
Examensarbetets arbetsprocess är indelad i fyra faser: förstudie, litteraturstudie, 

fallstudie och analys, se Figur 3. 

 

Figur 3. Examensarbetets arbetsprocess 

Arbetet inleddes med en förstudie där författarna genom intervju på fallföretaget 

skapade sig en övergripande blick kring hur en konsultverksamhet bedrivs samt de 

utmaningar verksamheten ställs inför. I förstudiefasen hade författarna svårigheter att 

skapa sig en bild av problemet vilket ledde till att förstudiefasen blev repetitiv. 

Genom diskussion med handledare vid Tekniska Högskolan i Jönköping och 

kontaktperson på fallföretaget formulerades en problembeskrivning samt delmål. 
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Avslutningen av förstudien resulterade i en planeringsrapport och en tidsplan, detta 

för att strukturera upp arbetet och lägga en grund för den fortsatta studien.  

I litteraturstudiefasen låg fokus på att samla in relevant underlag för det teoretiska 

ramverket och skapa förståelse för problemet. Då professor Joakim Wikner och 

doktorand Fredrik Tiedemann fanns tillgängliga på Tekniska Högskolan i Jönköping 

och hade samarbetat med Jonathan Gosling fördes en diskussion kring vilka teorier 

som var relevanta för examensarbetets syfte (Wikner & Tiedemann, 2015). Detta har i 

viss mån påverkat sökorden som använts i litteraturstudien, se Tabell 1 i kapitel 2.6.1 

nedan.  

Wikner och Rudbergs (2005) tvådimensionella KOP-modell valdes för att kunna 

analysera fallföretagets produktions- och utvecklingsprocesser. För att fokusera på 

utvecklingsdimensionen valdes Goslings modell från år 2014 för att definiera de 

utvecklingsaktiviteter som genomförs (Gosling et al., 2014). Då Tekniska Högskolan i 

Jönköping bedriver ett forskningsprojekt vid namn KOPtimera (Högskolan i 

Jönköping, 2014) som behandlar kundorderpunktens betydelse har det också påverkat 

examensarbetets val av teoretiskt ramverk. 

Under fallstudiefasen påbörjades den empiriska datainsamlingen genom dokument-

studier och intervjuer på fallföretaget. Författarna fokuserade på att samla in data 

kopplat till hur fallföretaget tar fram nya utbildningar och bearbetade den för att 

uppfylla det första delmålet. I denna fas inleddes även analysen av empirin, vilket 

visas i Figur 3.  

I analysfasen avlutades analysen av beskrivningarna över utbildningskategorierna. 

Den insamlade empirin analyserades genom mönsterjämförelse vilket innebar att 

analysera utvecklingsprocessen för fallföretagets utbildningskategorier utifrån KOP-

modellerna. Resultatet sammanställdes och författarna diskuterade hur det fungerade 

att beskriva utvecklingsprocesserna med de valda modellerna. Avslutningsvis 

diskuterades examensarbetets metoder och förslag till vidare forskning.  

2.5 Fallstudie 
Efter diskussion kring hur syftet med examensarbetet skulle uppnås ansågs fallstudie 

som en lämplig strategi. Fallstudie är en fördelaktig strategi då det finns ett specifikt 

område eller mål att undersöka (Gomm et al., 2009). En fallstudie kan ses ur två 

dimensioner där den första är antalet fall som undersöks och den andra är antalet 

analysenheter studien bygger på, se Figur 4 på sida 9. Studien kan utföras på ett fall 

(enfallsstudie) eller på flera fall (flerfallsstudie) som sedan kan kombineras med en 

eller flera analysenheter (Yin, 2007).  



Metod och genomförande 

9 

 

Figur 4. Grundläggande typer av design för fallstudier (Yin, 2007) 

Detta examensarbete har genomförts som en enskild studie på ett fallföretag och 

endast behandlat utvecklingsprocessen för utbildningar vilket motsvarar ett fall och en 

analysenhet. Enligt Yin (2007) innebär detta att examensarbetet är av holistisk 

karaktär och på första nivåns analysenhet. Författarna valde denna design då 

tidsramen för examensarbetet är begränsat och fokus blir att göra en djupare studie 

kring ett fall. 

2.5.1 Fallstudieföretag 
Combitech AB är ett nordiskt teknikkonsultföretag med spetskompetens inom flera 

ingenjörsområden. Som en del i sitt tjänsteutbud erbjuder företaget utbildningar och 

kurser som är skapas och leds av de egna konsulterna. Då företaget själv utvecklar 

kurserna internt är det ett lämpligt fallföretag för att uppfylla examensarbetets syfte. 

Författarna tog kontakt med Combitech genom Tekniska Högskolan i Jönköping då 

Combitech sedan tidigare medverkar i Tekniska Högskolans forskningsprojekt 

KOPtimera (Högskolan i Jönköping, 2014). 

Combitech Training Institute är Combitechs avdelning för utbildningssamordning och 

det går att särskilja på tre typer av utbildningar: utbildningsmoment som en del av 

konsultuppdrag, utbildningar som skapas för kurskatalogen och utbildningar som 

skapas på offert till kund. Vidare under examensarbetet kommer dessa typer 

benämnas utbildningskategorier.  

2.6 Datainsamling 
För att uppnå examensarbetets syfte har datainsamling skett via dokumentstudie, 

litteraturstudie och intervjuer. Nedan beskrivs de insamlingsmetoder som tillämpats 

för studien.  
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2.6.1 Litteraturstudier 
För att kunna skapa det teoretiska ramverket har författarna valt att genomföra en 

litteraturstudie. Litteratur och teori har samlats in och bearbetats tidigt i förstudien och 

ligger även till grund för analysen för att uppnå delmålen. Litteraturen har främst 

tagits fram genom högskolebiblioteket i Jönköpings söktjänst Primo. Underlaget har 

även tagits fram med hjälp av databasen Scopus och ett fåtal artiklar genom 

sökmotorn Google Scholar. De sökord som författarna har använt sig av, både enskilt 

och kombinerat, återfinns i Tabell 1.  

Tabell 1. Sökord 

Svenska Engelska 

Kundanpassningspunkt Customer adaptation decoupling point 

Kundorderpunkt Customer order decoupling point 

Produkt Product 

Tjänsteverksamhet Service management 

Vara och Tjänst Good & Service 

Konsultverksamhet Consulting management 

Gosling Gosling 

Wikner och Rudberg Wikner & Rudberg 

 

2.6.2 Dokumentstudier 
Enligt Yin (2007) är dokumentens viktigaste roll att styrka data och belägg som 

hämtats från andra källor till exempel intervjuer. Författarna har tagit del av dokument 

från fallföretaget i samband med intervjuerna för att ge mer information kring 

intervjufrågorna. Dokumenten som samlats in innehöll en generell processbeskrivning 

över hur fallföretaget arbetar med konsultuppdrag, mall för kursbeskrivning, 

upplägget på hur utvecklingsprocessen för hur en kurs kan se ut samt exempel på hur 

kursmaterialet för en kurs kan se ut, se Tabell 2. Författarna har även använts sig av 

fallföretagets kursbeskrivningar i kurskatalogen.  

Tabell 2. Dokumentstudier 

Datum Vad 

2015-03-30 Processbeskrivning konsultuppdrag 

2015-04-13 Kurskatalogen 

2015-04-17 Mall för kursbeskrivning 

2015-05-13 CATIA upplägg och lektionsunderlag 
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Alla dokument har författarna fått mailade till sig efter genomförda intervjuer. 

Författarna är medvetna om att de dokument som samlats in måste tolkas utifrån dess 

syfte och den målgrupp som dokumentet är framställt för. Yin (2007, p. 115) är tydlig 

med att “fallstudieforskaren [är] en ställföreträdande observatör och dokument-

informationen avspeglar en kommunikation mellan andra parter som eftersträvat 

andra mål.” De dokument som ansågs relevanta för examensarbetet har använts för 

att besvara syftet och delmålen. 

2.6.3 Intervjuer 
Enligt Jacobsen (2011) kan intervjuer struktureras på olika sätt. En intervju behöver 

inte vara antingen helt öppen eller helt sluten, strukturen för intervjuerna ska i stället 

ses som en glidande skala, se Figur 5. 

 

Figur 5. Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2011) 

För att samla in information kring hur konsulterna på fallföretaget arbetar med 

framtagningen av kurser ansåg författarna att intervjuer var mest lämpligt för att få 

underlag till hur företaget arbetar med sina processer.  

De första intervjuerna genomfördes i ett konferensrum med kontaktpersonen på plats 

hos Combitech i Jönköping. Efter att syfte och delmål fastställts i samråd med 

handledaren och kontaktpersonen planerades nästföljande intervjuer in med relevanta 

personer som arbetar med utbildningsuppdrag inom Combitech. Chefen för 

Combitechs utbildningsenhet och Resultatenhetschefen för Design- och 

logistikindustri intervjuades över en telefonkonferens då det fysiska avståndet var 

stort för ett traditionellt möte. Intervjun blev öppen till sin natur då den förberedda 

intervjuguiden inte var applicerbar efter att författarna insett att fallföretaget inte 

arbetade strukturerat med fastställda processer. Vid de två avlutande intervjuerna 

användes en intervjuguide tänkt för öppna svar, se Bilaga 1, utvecklad efter den förra 

intervjun. Konsulten med ansvar för CATIA-kursen intervjuades på plats hos 

fallföretaget i Jönköping och gav underlag för en av de tre utbildningskategorierna. 

Konsulten med ansvar för TFS-kursen intervjuades över telefon från sitt kontor och 

författarna befann sig i ett projektrum på Tekniska Högskolan i Jönköping. De tre 

avslutande intervjuerna har varit den främsta källan till empirin som samlats in till 

fallstudien, se Tabell 3 på sida 12. 
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Tabell 3. Intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod 

(Hur) 

Tid 

2015-03-11 Förstudie Konsultenhetschef Design- 

och logistikindustri 

(Kontaktperson) 

Öppen 1tim 

2015-03-30 Processbeskrivning Konsultenhetschef Design- 

och logistikindustri 

(Kontaktperson) 

Öppen 30min 

2015-04-13  Förstudie/Fallstudie Konsultenhetschef Design- 

och logistikindustri 

(Kontaktperson) 

Öppen 30min 

2015-04-17  Fallstudie Chefen Combitech Training 

Institute &  

Resultatenhetschef Design- 

och logistikindustri 

Öppen  

Telefon 

30min 

2015-05-13 Fallstudie Konsult med ansvar för 

CATIA-kursen 

Halvöppen 

Intervju-

guide  

50min 

2015-05-13 Fallstudie Konsult med ansvar för  

TFS-kursen 

Halvöppen 

Telefon 

Intervju-

guide 

40min 

 

Anteckningar fördes under intervjuerna samt att de spelades in på diktafon, både för 

författarnas minnes skull och även för att säkerställa att frågorna och svaren 

uppfattades rätt. Författarna har även vid en del intervjuer spelat in det egna 

”eftersnacket” för att komma ihåg de tankar som dök upp under och direkt efter 

intervjuerna. 
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2.7 Dataanalys 
Underlaget för examensarbetet har samlats in genom litteraturstudie och empirisk data 

från en fallstudie, se Figur 6. Under litteraturstudien skapades förståelse för de KOP-

modeller som examensarbetet utgår från. Den insamlade empirin analyserades och 

jämfördes med det teoretiska ramverket. I detta examensarbete innebar det att 

analysera fallföretagets utbildningskategorier utifrån KOP-modellerna som beskrivits 

i det teoretiska ramverket. Intervjuerna och dokumentstudierna som genomförts 

skapade underlag för att kunna analysera utvecklingsprocesserna och jämföra dem 

med KOP-modellerna. 

 

Figur 6. Examensarbetets dataanalysupplägg 

Enligt Patel och Davidson (2011) bör triangulering av flera analysmetoder vägas 

samman för att ge så fyllig bild som möjligt. I detta examensarbete samlades data om 

utvecklingsprocesserna in både genom dokumentstudier och intervjuer för att ge en 

djupare bild. Vidare genomfördes intervjuer med fem olika personer på olika 

positioner inom fallföretaget för att belysa utvecklingsprocesserna från olika vinklar. 

Det ger styrka till en fallstudie att använda sig av många informationskällor då det 

antingen kan ge en samstämmighet i undersökningen eller skapa intressanta vinklar 

(Yin, 2007). 

Vid fallstudie är en av de mest användbara teknikerna en logik som bygger på 

mönsterjämförelser. Denna logik bygger på att jämföra empiri med ett redan 

definierat mönster (Yin, 2007). I examensarbetet används mönsterjämförelse då 

insamlad empiri jämförs med modeller som beskrivits i det teoretiska ramverket för 

att hitta likheter och skillnader.  

2.8 Reliabilitet och validitet 
I detta avsnitt beskrivs examensarbetets trovärdighet och resultatets generaliserbarhet. 

God reliabilitet uppnås då andra forskare kan göra om samma studie och komma fram 

till samma resultat (Patel & Davidson, 2011). I detta examensarbete har författarna 

redovisat sökord, metod och källor. Då en kvalitativ ansats valts för att genomföra 

studien ökar osäkerheten kring reliabiliteten eftersom data samlas in genom intervjuer 

och resonemang istället för att samla in konkreta mätetal och siffror (Yin, 2007). 

Osäkerheten kommer av att olika personer kan uppfatta frågor på olika sätt och de kan 

ha sin egen uppfattning om intervjuämnet. Detta leder till att full reliabilitet aldrig kan 

uppnås med en kvalitativ studie. Författarna stärker reliabiliteten något genom att 

inkludera intervjuguiden för de halvöppna intervjuerna, se Bilaga 1. Det harmoniserar 
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med Patel och Davidsons (2011) åsikt att god reliabilitet uppnås då andra forskare kan 

upprepa vår studie och nå liknande resultat. Intervjuguiden är skapad för att ha öppna 

frågor och vara vägledande för alla ämnesområden som skulle täckas.  

Validitet handlar om att mäta det som önskas mätas och att det som mätts uppfattas 

som relevant och även gäller för flera fall (Jacobsen, 2011). Yin (2007) och Bryman 

& Bell (2011) delar upp validitet i två delar, benämnt intern och extern validitet. 

Intern validitet är av intresse vid undersökningar där man söker samband mellan flera 

variabler. Yin (2007) noterar att detta inte är tillämpbart för deskriptiva eller 

explorativa undersökningar. Författarna är medvetna om att intern validitet är svår att 

uppnå i detta examensarbete då risken är stor att författarna själva, redan under 

pågående intervjuer, dragit slutsatser och sett egna samband som färgat 

datainsamlingen. Examensarbetets interna validitet kan stärkas av att resultatet visar 

att de modeller som valts ut i det teoretiska ramverket faktiskt stämmer överens med 

empirin som samlats in. Yin (2007) stöder detta synsätt genom att säga att om 

mönsterjämförelsen stämmer överens mellan empiri och teori kan det leda till att 

fallstudiens interna validitet stärks.  

Den externa validiteten relaterar till hur resultatet av studien kan generaliseras att 

gälla även på andra fall (Bryman & Bell, 2011; Yin, 2007). Konsultverksamheter 

skiljer sig väldigt mycket mellan varandra i sitt tjänsteutbud och för att stärka 

generaliserbarheten och för att öka den externa validiteten har fallföretagets 

utbildningar valts ut. Detta då utbildningar enklare kan jämföras mellan 

konsultföretag och andra företag som erbjuder utbildningar. Fokus behöver inte ligga 

på en utbildnings innehåll utan fokuserar på framtagningsprocessen av utbildningar.  
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel presenteras de teorier som valts för att skapa det teoretiska ramverket. 

Inledande förklaras hur de valda teorierna kopplas till delmålen. Därefter 

presenteras teorierna kring tjänsters karaktärsdrag och kundorderpunktsmodellerna.  

3.1 Koppling mellan delmål och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 

examensarbetets delmål. Figur 7 beskriver kopplingen mellan examensarbetets delmål 

och använd teori. 

 

Figur 7. Examensarbetets koppling mellan delmål och teori 

För att ge en teoretisk grund till det första delmålet ”1. Att beskriva 

utvecklingsprocessen för utbildningar inom en konsultverksamhet” beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: Tjänsters karaktärsdrag, kundorderpunktsmodell, 

kundanpassningspunkt, tvådimensionella kundorderpunkten och ’Goslings modell’. 

Tjänsters karaktärsdrag behandlas därför att utbildningar som konsultföretaget tar 

fram är tjänster och deras karakteristiska drag påverkar utvecklingsprocessen och 

framtagningen av utbildningar. KOP-modellerna behandlas för att utifrån teorin kunna 

beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar.  

För att ge en teoretisk grund till det andra delmålet ”2. Att placera in utvecklings-

processen i kundorderpunktsmodellerna.” används teorin kring kundorderpunkts-

modellerna för att jämföra framtagandet av utbildningsmaterialet med utvecklings-

dimensionen i kundorderpunktsmodellen. Även Gosling modell för design- och 

utvecklingsdimension inom en ETO-försörjningskedja kommer att behandlas. 
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3.2 Tjänsters karaktärsdrag 
Tjänster räknas till kategorin produkter men består inte av materiella ting. Idag utgör 

tjänster 64 procent av världens BNP och tjänstesektorn växer för varje år (Kotler, 

2013). När det gäller tjänster finns det enligt Kotler (2013, p. 284) fyra viktiga 

förhållande att beakta, vilka även stöds till fullo av Lovelock et al. (2009, p. 20) och 

av Grönroos (2008, p. 63). Författarna har valt att endast utgå från Kotlers (2013) 

benämningar och beskrivningar av de fyra karaktärsdragen då han sedan sin första 

publikation av ’Marketing Management’ år 1967 närmast betraktats som synonym 

med begreppet marknadsföring (Robertson, 1994; Kotler, 1994; Crainer, 2004).  

 Tjänstens immateriella karaktär innebär att tjänsten inte går att se, smaka, 

känna, höra eller luktas på innan den är köpt.  

 Tjänsten kan inte separeras från den som utför tjänsten.  

 Tjänster är heterogena vilket gör att tjänstens kvalitet är olika från gång till 

gång och beror på vem som utför den, när, var och hur den utförs.  

 Tjänster är obeständiga vilket innebär att tjänster inte kan lagras för att senare 

användas eller säljas. 

Tjänstens immateriella karaktär medför att en tjänst inte är konkret, det går alltså inte 

att se, känna, lukta eller höra tjänsten innan kunden har genomfört köp. Exempel som 

illustrerar tjänsters immateriella karaktär är att besöka en terapeut, genomgå en 

operation eller ta pianolektioner. För att minska kundens osäkerhet kring en tjänst 

söks information kring vad som kan förväntas. Tjänstens kvalitet indikeras genom 

kundnöjdhetsinformation, kundrankning och hur många kunder som rekommenderar 

en tjänst. Varor produceras först, sen lagras, säljs och konsumeras. Här skiljer sig 

tjänster från varor då de först säljs för att sedan produceras och konsumeras samtidigt. 

Det är den som erbjuder tjänsten som även skapar produkten. 

Att tjänster inte kan separeras från utföraren gäller både då det är en människa eller 

en maskin som utför tjänsten. Eftersom tjänster produceras och konsumeras samtidigt 

är det omöjligt att separera tjänsten från den som utför den. Detta innebär att 

produktionen av tjänsten sker i samspel med kunden och båda parter påverkar utfallet 

av tjänsten, det vill säga kvaliteten på tjänsten påverkas både av den som utför 

tjänsten men även kunden. Ett exempel är att kunden måste vara närvarande när 

frisören ska klippa den nya frisyren. 

Tjänster är heterogena vilket innebär att de är olika från gång till gång. Beroende på 

vem som utför tjänsten, när den utförs och hur den utförs varierar tjänstens utförande 

och kvalitet tydligt. Detta innebär också att tjänsten upplevs olika. Ett exempel på 

detta är frisöryrket där en frisör kan ge ett varmt intryck och en annan frisör kan ge ett 

kallt och professionellt intryck. De olika intrycken kan passa bättre och sämre för 

olika kunder. Kvaliteten hos en medarbetare ändras beroende på tid på dygnet, säsong, 

energinivå och olika händelser vilket gör att de möter och hanterar kunder olika. 

Denna effekt finns inte när det gäller varor då kopplingen mellan fabriksarbetares 

dagsform och köparens kvalitetsupplevelse inte är stark.  

Tjänster är obeständiga och kan inte lagerhållas för att senare användas eller säljas. 

Detta innebär att det måste utvecklas strategier för att möta utbud och efterfrågan på 

rätt plats vid rätt tid. Ett exempel på detta är frisörer som inte kan klippa en frisyr i 

förväg för att kunden sedan ska komma och köpa frisyren.  
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3.3 Differentieringspunkter 
Kundorderpunktens definition är nyanserad och skiljer sig åt mellan olika författare. 

PLAN (2004) definierar kundorderpunkt (KOP) som den punkt i produktstrukturen 

där en produkts sammansättning av material och tillverkning är kundorderbestämd. 

Det vill säga att från och med den punkten är tillverkningen kundorderstyrd men 

tillverkning av artiklar på underliggande produktstrukturnivåer kan produceras mot 

lager. Jonsson och Mattsson (2011) menar snarare att KOP är den punkt där 

produkten får ett kundorderspecifikt utseende och egenskaper medan Olhager (2000) 

beskriver att KOP motsvarar den punkt i förädlingskedjan där en kundorder kan 

kopplas till en specifik artikel.  

I detta examensarbete har författarna dock utgått från hur Lumsden (2012) och 

Rudberg och Wikner (2003) definierar kundorderpunkten. 

3.3.1 Kundorderpunkten 
Lumsden (2012) definierar KOP som den punkt i en försörjningskedja där tillverkning 

påbörjas mot en kundorder, det vill säga att KOP ligger i en lagerpunkt. Rudberg och 

Wikner (2003) menar att KOP särskiljer de beslut som sker under säkerhet från de 

beslut som sker under osäkerhet angående kundbehovet. KOP kan användas som ett 

beslutsorienterat koncept som kan vara vägledande inom tillverkning och andra 

logistiska områden (Rudberg & Wikner, 2003).  

Beroende på hur stor andel av produktionsprocessen som är kundorderdriven kan man 

definiera fyra olika strategier, se Figur 8. Make-to-stock (MTS) innebär att 

organisationen producerar alla varor mot prognos, de läggs på lager och KOP ligger 

nära slutkunden. Kunden kan endast välja mellan de alternativ ”som står i hyllan”. 

Vid Assemble-to-order (ATO) har företaget producerat halvfabrikat eller köpt hem 

ingående delar på prognos, men startar inte monteringen av slutprodukten förrän det 

har inkommit en kundorder. Make-to-order (MTO) är den raka motsatsen till MTS-

strategin, ingen produktion utförs förrän det finns ett uttalat kundbehov. Engineer-to-

order (ETO) börjar ännu tidigare än MTO-strategin, i det läget finns ingen produkt att 

börja producera, då påbörjas arbetet med att ta fram konstruktion och design enligt 

kundordern. Strategin ETO kan ses som ett specialfall av MTO (Wikner & Rudberg, 

2005). 

 

Figur 8. Det konventionella synsättet på KOP, baserad på Wikner & Rudberg (2005) 
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3.3.2 Kundanpassningspunkten 
Litteraturen skiljer på Kundorderpunkt och Kundanpassningspunkt (KAP, på engelska 

Customer-Adaptation-Decoupling-Point). Enligt Wikner (2014) är dessa beslut 

gällande kundanpassning beslut där produkten blir kundunik i termer av form och 

plats, vilket dock snarare harmoniserar med Jonsson och Mattsons (2011) definition 

av KOP [sic]. En produkt som är helt kundunik är anpassad för en specifik kundorder 

och dess process är begränsad, ur ett flödesperspektiv, av KAP. Processerna innan 

KAP är generella processer som skapar standardprodukter utan koppling till en 

specifik kundorder i termer av form och plats (Wikner, 2014). Eftersom varje process 

initieras av antingen spekulation eller en kundorder och inte kan ändras under en 

pågående process, leder detta till att KOP alltid kommer hamna i en lagerpunkt. KAP 

kan däremot inte ligga före KOP eftersom en produkt inte kan anpassas till en specifik 

kund innan denne kund har gjort sin efterfrågan känd. Således ligger KAP efter KOP, 

men den behöver inte ligga i en lagerpunkt (Bäckstrand et al., 2012).  

3.3.3 Tvådimensionella kundorderpunkten  
Wikner och Rudberg (2005) menar att KOP kan ses ur två dimensioner och de har 

utvecklat en utökad KOP-modell där dimensionerna är (på eng.) ’production 

dimension’ och ’engineering dimension’. Författarna har valt att vidare i 

examensarbetet benämna dimensionerna som produktionsdimension och utvecklings-

dimension. Dimensionerna används för att tydligare kunna skilja mellan de aktiviteter 

som sker i en generell verksamhet. Dimensionerna illustreras som vinkelräta axlar 

som spänner upp ett plan, se Figur 9. Produktionsdimensionen kan ses som den 

ursprungliga konventionella KOP-modellen (se Figur 8 ovan) men strategin ETO har 

brutits ut och utvecklas till en utvecklingsdimension. (För att särskilja mellan 

produktionsdimensionen och utvecklingsdimensionen kommer indexeringen nedsänkt 

PD och nedsänkt UD användas.)  

 

Figur 9. Den tvådimensionella KOP-modellen, Wikner & Rudberg (2005) 

Produktionsdimensionen handlar om hur en produkts produktion initieras, antingen en 

fysisk produkt i en tillverkande verksamhet eller en tjänst såsom städning eller 

hårklippning. För den fysiska produkten går skalan från produktion mot prognos 

(MTSPD) till produktion mot kundorder (MTOPD) och däremellan finns ATOPD-

strategin där en del av produktionen sker mot prognos och sedan slutmonteras mot 
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kundorder. Däremot kan produktionen av tjänster inte påbörjas innan en kundorder 

har inkommit då de fyra karakteristiska dragen för tjänster måste beaktas. Till 

exempel kan inte hårklippningen påbörjas utan att kunden är närvarande och har gjort 

sin beställning.  Det vill säga, då tjänster inte kan produceras mot prognos kan tjänster 

endast finnas i en MTOPD-försörjningskedja.  

Även inom utvecklingsdimensionen ser Wikner och Rudberg (2005) att det finns tre 

urskiljbara strategier baserat på KOPUD placering. Engineer-to-order (ETOUD) för 

situationer där en ny produkt designas och utvecklas mot kundorder. Motsatsen är 

Engineer-to-stock (ETSUD) när en produkt utvecklas utan att det är en kund som 

väntar och denna design kan ses som att den läggs på lager. Mellan ETOUD och 

ETSUD finns Adapt-to-order (ATOUD), de situationer där designförändringar görs på 

redan existerande produkter. KOPUD täcker situationer längs hela spektrumet av 

strategier från ETOUD till ETSUD (Wikner & Rudberg, 2005). 

Produktionsdimensionen representeras av den horisontella axeln och utvecklings-

dimensionen representeras av den vertikala axeln. De två tidsaxlar som utgår från 

origo i den tvådimensionella KOP-modellens nedre högra hörn representerar den 

andel av produktionstiden som är kundorderdriven (Wikner & Rudberg, 2005). 

Utifrån detta kan fem kombinationer placeras in i KOP-modellen och två 

extrempunkter identifieras. I det högra nedre hörnet finns ETSUD- och MTSPD-

strategierna som innebär att ingen design, utveckling eller produktion görs mot 

kundorder. I det vänstra övre hörnet finns ETOUD- och MTOPD-strategierna som 

innebär att all design, utveckling och produktion sker mot kundorder (Wikner & 

Rudberg, 2005). 

3.4 Goslings modell för utvecklingsdimensionen  
Gosling (2014) har tittat djupare på design och utvecklingsaktiviteterna i en ETO-

försörjningskedja inom byggbranschen och undersökt appliceringen av KOP-

konceptet. Traditionellt sett är KOP en strategisk lagerpunkt som tjänar som en buffert 

mellan varierande kundordrar och jämn produktionstakt. I detta fall fungerar KOP 

som den punkt framtill vilken all forskning är gjord eller det finns officiella standarder 

inom branschen eller till och med färdiga moduler inom företaget. Goslings forskning 

resulterade i en modell indelad i tre kategorier: ’research subclasses’, ’code 

subclasses’ och ’standardized design subclasses’. Dessa kategorier är nedbrutna i åtta 

aktiviteter som kan användas som en bas för att placera ut KOP, se Figur 10.  

 

Figur 10. Utvecklingsprocessens kategorier och aktiviteter, baserad på Gosling 

(2014) 
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Modellen kan användas för att särskilja vilka aktiviteter som utförs mot prognos och 

vilka aktiviteter som utförs mot kundorder (KOP-perspektiv). Den kan även användas 

för att identifiera vilka aktiviteter inom verksamheten som inte utförs alls, utförs 

standardiserat eller utförs mot kundorder. KOP kan placeras framför eller efter de åtta 

aktiviteterna, på totalt nio ställen i förhållande till aktiviteterna som är illustrerade i 

Figur 10 (Gosling et al., 2014). Nedan presenteras definitionerna för kategorierna och 

aktiviteterna i Goslings modell.1 

3.4.1 Research Subclasses 
Denna kategori av aktiviteter kan inkludera test av koncept och principlösningar eller 

till och med grundläggande forskning för att fastställa principer för en slutlig lösning. 

Vid starten är det inte ens säkert att det finns en lösning på problemet. Den främsta 

utmaningen är att försöka bevisa att en potentiell lösning är möjlig. 

Mathematical Research 

De teoretiska grunderna och principerna är oklara och det är inte ens säkert att en 

lösning överhuvudtaget existerar. 

Science Research 

De teoretiska grunderna och principerna existerar troligtvis, men tillämpningen är 

osäker. 

Engineering Research 

Här genomförs de tester av material, principer eller tillämpningar under särskilda 

förhållanden som krävs. 

3.4.2 Code Subclasses 
Denna kategori av aktiviteter kräver någon form av interaktion med en etablerad 

uppsättning ’codes’ (normer, regler, lagar, standarder) eller kunskap baserad på 

’codes’. Syftet med projektet kan definieras, men det finns osäkerhet kring lösningen. 

Vanligtvis kan större delen av lösningen utformas och levereras utan behov av 

forskningsverksamhet. Den främsta utmaningen är att utveckla konceptet. 

Develop Engineering Codes 

Vetenskapliga eller tekniska principer är kända och accepterade men de finns inte 

bland accepterade ’codes’ och nya ’codes’ måste utvecklas. Anpassningsarbete kan 

behöva utföras för att integrera testresultat för en specifik, integrerad lösning. 

Integrate New Codes 

Nya ’codes’ måste integreras med befintliga ’codes’ för att uppnå en högre acceptans 

på marknaden innan aktiviteten kan övergå till nästa aktivitet. 

  

                                                 

1 Stycke 3.4.1 till 3.4.3 är en översättning av Goslings definitioner av de tre 

kategorierna och de åtta aktiviteterna (Gosling et al., 2011; Gosling et al., 2014), 

sammanställt av Fredrik Tiedemann som en del av forskningsprojektet KOPtimera 

(Högskolan i Jönköping, 2014) på Tekniska Högskolan i Jönköping. 
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3.4.3 Standardized Design Subclasses 
Denna kategori av aktiviteter behandlar användningen av befintliga och 

standardiserade utformningar och konstruktioner. Den främsta utmaningen är att 

sammanföra kunskapen om standardiserade utformningar och konstruktioner för att 

möta behoven i projektet. 

Outline Design 

Accepterade ’codes’ används som bas för att utveckla konceptet. Detta relaterar till 

upprättandet av konstruktionsregler för ett projekt. Tillräckligt är känt angående 

konstruktionsrelaterade ’codes’ för att ett koncept ska kunna framställas av en person 

med tillräcklig erfarenhet. En erfaren konstruktör kan sedan arbeta fram 

konstruktionen utifrån konceptet. Ofta innebär det en anpassning av befintliga 

konstruktioner i nya sammanhang. 

Parts Design 

Enskilda delar av konstruktionen kan fortfarande behöva anpassas för ett projekt men 

de övergripande konstruktionsreglerna är redan fastställda. 

Complete Design 

Konstruktionslösningen är uppbyggd av delar (komponenter) som redan används, var 

och en med kända egenskaper.  De befintliga komponenterna kan monteras ihop till 

en specifik lösning.  
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4 Empiri och Analys 
Detta kapitel ger en beskrivning av fallföretaget för att sedan redogöra för insamlad 

empiri. Detta sker i samspel med analys av empirin där delmålen uppfylls genom att 

jämföra empirin som samlats in med teoretiskt ramverk. 

4.1 Företagsbeskrivning av Combitech 
Examensarbetet har utförts på teknikkonsultföretaget Combitech AB i Jönköping. 

Combitech finns på ett 20-tal orter i Sverige med 1400 medarbetare och finns även 

internationellt i Norden och övriga Europa. Combitech är ett självständigt dotterbolag 

inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB och försäljningsintäkterna uppgick 

till 1 649 miljoner svenska kronor (MSEK) år 2014. Andelen försäljning till kunder 

utanför Saab-koncernen uppgick till 60 procent under detta år. Combitechs affärsidé 

är att som ”konsultföretag med kontinuitet och hög kompetens skapa kundnytta 

genom att erbjuda värdehöjande och innovativa lösningar som kombinerar teknik, 

miljö och säkerhet” (Combitech, 2015). De har spetskompetens inom 

informationssäkerhet, systemintegration, kommunikation, mekanik, systemsäkerhet, 

systemutveckling, teknisk produktinformation och logistik. Combitech erbjuder 

tjänster, koncept och utbildningar inom dessa områden. 

4.1.1 Beskrivning av Combitechs utbildningsverksamhet 
De utbildningar som erbjuds av Combitech är både enskilda kurser och hela 

utbildningskoncept. Enligt chefen för Combitech Training Institute (CTI) är 

Combitech inget utbildningsföretag utan ett konsultföretag. Huvudaffären är 

konsultuppdrag och sedan skapar konsulterna utbildningar och kurser utifrån den 

kunskap de besitter, vilket innebär att konsulterna utvecklar utbildningar och kurser 

inom deras spetskompetensområde. 

Genom förmågan att kombinera kunskap inom olika kompetensområden erbjuds 

kunderna ett brett kursutbud. CTI är den externa kursverksamheten där konsulterna 

utgör kärnan genom att agera kursledare (Combitech, 2015). Tanken är att konsulterna 

kombinerar uppdrag åt kund med att skapa utbildningar inom sitt 

spetskompetensområde. Combitech arbetar också mycket med den interna 

kompetensutvecklingen och då är det via Combitech Learning Labs verksamhet som 

kunskapen internt förs vidare till de juniora konsulterna från de seniora konsulterna. 

Chefen för CTI förklarar att det inte finns några givna processer för att ta fram 

utbildningar. Anledningen till att det inte finns någon tydlig process är som nämnts 

tidigare att Combitech inte är utbildningsföretag utan ett konsultföretag. Combitech är 

ett företag som vill vara extremt kundanpassade och genom att inte ha styrda 

processer vid framtagning av kurser välkomnas innovativa idéer från konsulterna som 

är experter inom sina områden. 

Då en konsult vill skapa en kurs tänkt för CTI publika kurskatalog måste 

beskrivningen av kursen följa en given mall. Detta kan ses som ett steg i 

framtagningsprocessen och enligt CTI är anledningen att lätt kunna lägga till kursen i 

kurskatalogen samt på företagets hemsida. Inför genomförandet av varje kurs skickar 

administrationen på CTI ut en checklista till kursledaren på de saker som behöver 

planeras inför utförandet av kursen. 
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4.1.2 Combitechs egna processbeskrivningar av utbildningar 
När dokumentstudierna genomfördes visade det sig att de dokument som fanns att 

tillgå endast var generella övergripande processbeskrivningar av konsultuppdrag och 

dokumenten beskrev inte kursframtagningsprocesser. Detta understöds av chefen på 

CTI som sade ”… vi vill inte ha någon styrd process då vi vill vara extremt 

kundanpassade”. 

Kopplat till utvecklingsprocessen av utbildningar hade dock fallföretaget en hårt styrd 

mall för hur kursbeskrivningen skulle vara formaterad. Innehållande bland annat en 

beskrivning av kursen, ämnesomfång, målgrupp, förkunskaper och mål med kursen. 

I samband med genomförandet av kurser har CTI skapat rutiner kopplade till 

utförandet av kurser som är standardiserade i en checklista. Checklistan innefattar 

beställning av lokal, kallelse till kursdeltagare, sammanställning av kursmaterial och 

praktiska saker att tänka på under kursens gång. 

4.2 Utbildningskategorier 
Tjänsters obeständighet och förmåga att inte kunna kopplas loss från den som utför 

tjänsten gör att utbildningarna aldrig kan produceras och läggas på lager i förtid. Det 

betyder att sett ur produktionsdimensionens synvinkel kan utbildningar inte finnas i en 

försörjningskedja med strategin MTSPD eller ATOPD. I jämförelse med tjänsten att få 

sitt hår klippt hos frisören, måste kursdeltagarna vara närvarande när kursen hålls, 

följaktligen är utbildningar i princip helt enligt strategin MTOPD. Hur tjänster utförs 

beror på vem som utför tjänsten samt när, var och hur den utförs (Kotler, 2013). Detta 

innebär att konsulterna som skapar kurserna avgör kvalitén och att utvecklingen av 

kurserna förändras från gång till gång. Detta styrks av intervjuerna som visar på att 

det inte finns något standardiserat arbetssätt, checklista eller modell att ta fram en kurs 

efter. I många fall används de egna konsulternas kunskap för att utveckla en kurs. Det 

görs med hjälp av den kunskap som byggts upp då konsulten arbetat länge med en 

särskild teknik i olika uppdrag ute hos en kund, säger chefen för CTI. 

Konsultuppdrag innefattar olika tjänster som utförs åt kund. Det kan handla om 

uppdrag som utförs i kundens lokaler (out-of-house) eller uppdrag som är åt kund men 

som utförs i Combitechs lokaler (in-house). Tjänster inkluderar även de utbildningar 

som Combitech erbjuder. Utbildningar har nedan delats upp i olika kategorier för att 

särskilja om utbildningen tagits fram som ett moment i en del av ett konsultuppdrag, 

om utbildningen skapats för kurskatalogen eller om utbildningen tagits fram utifrån 

offert till kund.  

Som en del i arbetet att skapa en utbildning ingår att ta fram material för kursen. 

Kursmaterialet innehåller till exempel PowerPoint för undervisning, handledar-

anteckningar, övningsunderlag och övningsfiler. Genom intervjuer framgår att 

konsulterna styr innehållet i kursmaterialet och baserat på den kunskap som finns 

inom området kommer innehållet variera. Det framkom även att det inte finns någon 

högre beslutsnivå som beslutar om kursmaterialet är relevant.  
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4.3 Utbildningsmoment som en del av konsultuppdrag 
Behovet av en utbildning eller kurs uppstår oftast då en konsult redan är involverad i 

en kunds verksamhet genom ett konsultuppdrag. Konsulten jobbar redan för kunden 

utifrån dess behov och krav. Grundläget förändras inte av att det ska genomföras ett 

utbildningsmoment inom samma ram.  

Ett exempel på hur detta koncept fungerar i praktiken är då Combitech hade en 

konsult som hade arbetat länge i kundens verksamhet. Kunden efterfrågade mer 

kunskap inom Model Based Definition2 (MBD) och då utvecklade konsulten en 

utbildning inom detta område. En del av kunskapen som ligger till grund för kursen 

kommer från kunden men eftersom konsulten jobbat i många år med tekniken 

kommer kunskapen även från alla de aktuella projekt konsulten utfört. I detta fall 

bygger kursens utformning på många års erfarenhet hos kunden. Målet med 

utbildningen i detta specifika fall var också att övertyga andra chefer inom företaget 

att MBD är en användbar metod även i andra delar av verksamheten.  

4.3.1 Analys enligt den tvådimensionella KOP-modellen 
Utbildningsmoment som en del av konsultuppdraget utgår från att konsulten skapar en 

kurs inom ett redan befintligt konsultuppdrag. Utbildningsmomentet drivs av samma 

kundkrav som konsultuppdraget, det vill säga att de krav som ska uppfyllas i 

konsultuppdraget fylls i utav skapandet av en kurs. Konsultuppdrag drivs helt av 

kundorder och de situationerna ses som strategin ETOUD, följaktligen drivs 

utbildningsmomentet av samma strategi. Enligt den tvådimensionella KOP-modellen 

ses utbildningsmoment som en del av konsultuppdrag och kan därför ses som 

strategin ETOUD, se Figur 11. 

 

Figur 11. KOP placering för utbildningsmoment som en del av konsultuppdrag 

                                                 

2 MBD är en metod som innebär att all information om en produkt samlas i en 3D-modell. Data kring 

material, mått och toleranser etableras en gång. Sedan används samma information av alla som arbetar 

med produktens processer, genom hela utvecklingsprocessen till produktionsutvecklingen till slutet på 

livscykeln. Om ändringar behöver göras slår det igenom hela utvecklingskedjan på en gång. 
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4.3.2 Analys enligt Goslings modell  
Utbildningsmomentet ingår i ett redan pågående konsultuppdrag och drivs helt av 

kundorder. Konsulten jobbar redan inom kundens verksamhet vilket gör att konsulten 

är väl integrerad i hur kunden tänker och vilka specifika krav kunden har. Det matchar 

hur Gosling beskriver aktiviteten ’Outline Design’: ”Tillräckligt är känt angående … 

codes för att ett koncept ska kunna framställas av en person med tillräcklig 

erfarenhet.”  Konsultens kunskap inom sitt eget kompetensområde och om kundens 

verksamhet gör att konsulten enklare kan anpassa sitt uppdrag till ett 

utbildningsmoment. Då Goslings beskrivning (3.4.3) uppfylls av denna process kan 

KOP för kurser som tas fram som en del av ett redan pågående konsultuppdrag 

placeras in i modellen innan aktiviteten ’Outline Design’, se Figur 12. 

 

Figur 12. KOP placering för utbildningsmoment som en del av konsultuppdrag 

4.4 Utbildningar som skapas för kurskatalogen 
Initieringen till kurserna som hamnar i Combitechs kurskatalog är oftast från 

konsulterna själva som jobbar ute på uppdrag åt kund. Antingen märker konsulten av 

ett uttalat behov eller tror sig veta att det finns ett behov av ett trendigt ämne på 

marknaden och börjar skissa på ett kursupplägg. Från intervjuerna framkom det att de 

flesta kurserna i kurskatalogen inte var framtagna endast till kurskatalogen utan hade 

sin grund i ett uppdrag som utförts åt en kund. Efter avslutat uppdrag 

uppmärksammades behov av kursen på marknaden och då utnyttjades det material 

som fanns och en ny kurs skapades för en bredare marknad än den ursprungliga 

kunden. Det vill säga de flesta kurserna i katalogen är anpassade efter äldre material 

framtaget för specifika kunder och inte framtaget exklusivt till kurskatalogen.  

Kursen Team Foundation Server3 (TFS) är ett exempel på en kurs som är skapad för 

kurskatalogen. Vid framtagning av TFS har kursledaren gått igenom programmets 

dokumentation, undersökt hur alla funktioner fungerar, läst bloggartiklar, sett 

webcasts och ’best practice’ exempel. Kursens upplägg var från början en halvdag i 

seminarieform. Idag har den utvecklats till en heldag med föreläsningar och 

demonstrationsförevisningar. Eftersom datorprogram uppdateras frekvent måste 

kursledaren inför varje kurstillfälle som ska hållas gå igenom kursmaterialet och se 

över att även det hålls uppdaterat.  

Gemensamt för kurserna i kurskatalogen är att kursmaterialet för “standardkursen” är 

framtaget, kostnader beräknade, kursen prissatt och sedan marknadsförs den i 

kurskatalogen. Dock är chefen för CTI tydlig då han säger ”Vi har ingen tydlig 

process för hur kursmaterialet ska se ut. Det är med mening då det ska vara en frihet 

att kunna anpassa materialet för olika kunder.” Med det menar chefen för CTI att när 

                                                 

3 TFS är ett program för projekthantering och versionshantering av källkod i Microsoftmiljö, 

Microsofts egna verktyg för att hantera ägande och ärenden i projektmiljö. Inkluderande bland annat en 

Scrum-board, Kanban-board och länkade interaktiva kravlistor i ett webbaserat verktyg. 
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kursen är standardiserad finns det ändå alltid möjlighet att erbjuda variationer. Någon 

kund vill hellre tillgodogöra sig innehållet i seminarieform, en annan kund har behov 

av övningar baserade på sitt egna affärssystem och så vidare. Då går konsulterna 

igenom kursen och anpassar den efter kundens önskemål. Kurserna erbjuds både vid 

fast inplanerade tillfällen då enskilda platser kan bokas och som beställningsprodukt 

då kunden kan bestämma var, när och hur kursen ska genomföras. 

4.4.1 Analys enligt den tvådimensionella KOP-modellen 
Utbildningar som skapas för kurskatalogen kan dels utvecklas för att bli en 

“standardkurs” som kan köras som den är men också som kurser anpassade för en 

specifik kundorder.  

Ur utvecklingsdimensionen ses detta som strategin ETSUD när det är en 

”standardkurs”, se punkt 1 i Figur 13. Detta eftersom kursen utvecklas för att finnas i 

kurskatalogen utan att det finns en kundorder. Men i situationer då det kommer in en 

specifik kundorder för en anpassning av en kurs räknas det snarare som strategin 

ATOUD, se punkt 2 i Figur 13. 

 

Figur 13. KOP placeringar för utbildningar som skapas för kurskatalogen 

4.4.2 Analys enligt Goslings modell  
Initiativet till en kurs kan komma från flera håll, men gemensamt är att kurserna i 

kurskatalogen är komplett framtagna för att kunna hållas som de är eller genomgå 

anpassning.  

1. Innan Complete Design 

Med Goslings ögon (3.4.3) ses en ”standardkurs” som att alla delarna är framtagna 

och ”anpassade” till att vara just ”standard”. Aktiviteten ’Complete Design’ 

inkluderar viss slutmontering vilket för en utbildning kan jämföras med att uppdatera 

och gå igenom kursmaterialet, men utan att förändra innehåll och upplägg. Då 

Combitech alltid går igenom en kurs innan den hålls för att göra små uppdateringar 

anses att ’Complete Design’ uppfylls, vilket gör att KOP hamnar innan aktiviteten 

’Complete Design’, se punkt 1 i Figur 14 på sida 28. 
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2. Innan Parts Design  

Kurser som finns i kurskatalogen är ”standardiserade” för en bredare marknad, men 

kan alltid kundanpassas utifrån en kundorder. Till exempel kan kursmaterialet 

kompletteras med exempel från kundens verksamhet och med övningar innehållande 

kundens egna produktutbud. Vid anpassning av kurs bestäms tillsammans med 

kunden innehållet i kursen, vilka delar som ska vara med och vilket upplägg det ska 

vara på delarna. Med Goslings ögon (3.4.3) skulle detta vara en kurs där ”Enskilda 

delar av konstruktionen anpassas för ett projekt”. Detta uppfylls genom en anpassad 

”standardkurs” vilket gör att KOP hamnar innan aktiviteten ’Parts Design’, se punkt 2 

i Figur 14. 

 

Figur 14. KOP placeringar för utbildningar som skapas för kurskatalogen 

4.5 Utbildningar som skapas på offert till kund 
Utbildningar som skapas på offert till kund är kurser som skapats där Combitech inte 

tidigare har några pågående uppdrag. Då inleds en förstudie med att ta reda på 

kundens önskemål och krav. Under förstudien sker ständigt ett samspel med kunden 

för att säkerställa att kundens krav uppfylls enligt önskemålen. Genom diskussioner 

och förslag kommer Combitech och kunden överens om upplägg, innehåll, 

kursmaterial och tidsplan för kursen. Det är kunden som godkänner om innehållet i 

kursen når upp till kraven som ställts. Efter förstudien påbörjar Combitech 

produktionen av kursmaterialet.  

2014 offererade Combitech en kurs i konstruktionsprogrammet CATIA4 till en kund 

som hade ett behov att lära upp sina medarbetare i användningen av CATIA. Bland 

annat identifierades kundens behov grundligt, det undersöktes vad kunden ska 

använda programmet till och vilka produkter som ska produceras. Konsulterna 

identifierade också vilka metoder kunden jobbar utifrån i nuläget för att anpassa 

utbildningen så att kunden kan använda sig av samma arbetssätt även med CATIA. 

Combitech undersökte även vilken kunskapsnivå utbildningen skulle utgå ifrån och 

kom fram till fem alternativa lösningar som uppfyllde kundens krav. Efter 

diskussioner beslutade sig kunden för ett av alternativen och Combitech började 

utveckla kursen. Då togs även allt kursmaterial fram, innehållande: 

föreläsningsmaterial, övningsunderlag, övningsfiler, handledarmaterial och exempel 

anpassade till kundens verksamhet och produkter.  

Kurser som skapas på offert till kund är väldigt kopplade till den specifika 

kundordern. Oftast är det utbildningar inom innovativa områden och de som har 

kompetensen jobbar redan i projektet vilket gör det svårt för någon annan konsult 

                                                 

4 CATIA är ett tredimensionellt konstruktionsprogram som kan användas i flera produktutvecklingssteg 

såsom CAD/CAM/CAE, Computer-Aided-Design, -Manufacturing, -Engineering. Programmet blev 

populärt inom flyg- och bilindustrin och har sedan dess spridit sig till alla konstruktionsområden. 
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utanför projektet att utvärdera kursen. Vad Combitech då gör är att köra en 

testutbildning, ett pilotfall där kunden får uppleva kursen och ge sitt godkännande 

och/eller förslag på ändringar. Vid kurser som spänner över en längre tidsperiod 

planeras det in en kursutvärdering efter en eller två veckor för att följa upp och 

stämma av.  

4.5.1 Analys enligt den tvådimensionella KOP-modellen 
Utbildningar som skapas på offert till kund drivs helt av kundorder och enligt den 

tvådimensionella KOP-modellen klassificeras då utvecklingsprocessen som strategin 

ETOUD. Detta eftersom utbildningar som skapas på offert till kund skapas och 

utvecklas helt från grunden. KOP placeras då vid hörnet där 100 % av tiden i 

utvecklingsdimensionen är kundorderdriven, se Figur 15.  

 

Figur 15. KOP placering för utbildningar som skapas på offert till kund 

4.5.2 Analys enligt Goslings modell  
Utbildningar som skapas på offert till kund drivs helt av kundorder och den förstudie 

som genomförs kan liknas vid de aktiviteter som finns inom ’Code Subclasses’. Enligt 

Gosling (3.4.2) kräver dessa aktiviteter ”någon form av interaktion med en etablerad 

uppsättning ’codes’ eller kunskap baserad på ’codes’ [marknadens standarder]”. 

Combitech, som spetskompetensföretag, har den kunskapen och använder sig av det i 

förstudien. Den kunskapsnivån kan jämföras med att aktiviteten ’Develop 

Engineering Codes’ är uppfylld och att slutföra förstudien innebär att integrera 

kundens önskemål med Combitechs kompetens. Att slutföra förstudien kan jämföras 

med att uppfylla definitionen för aktiviteten ’Integrate New Codes’ (3.4.2). Det är inte 

gjort när kunden tar första kontakten, vilket gör att KOP då placeras innan aktiviteten 

’Integrate New Codes’, se Figur 16.  

 

Figur 16. KOP placering för utbildningar som skapas på offert till kund 
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5 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet innehåller diskussion kring examensarbetets resultat och metoder. Vidare 

presenteras examensarbetets implikationer och slutsatser. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.  

5.1 Resultat 
Syftet med examensarbetet är att beskriva utbildningar inom en konsultverksamhet 

utifrån kundorderpunktsmodeller som används inom tillverkande verksamheter. Syftet 

har uppfyllts genom följande delmål:  

1. Delmål: Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en 

konsultverksamhet. 

2. Delmål: Att placera in utvecklingsprocessen för utbildningar i kundorder-

punktsmodellerna. 

Utfallet av delmålen diskuteras i avsnitten nedan. 

5.1.1 Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en 
konsultverksamhet 
För att uppfylla det första delmålet har en fallstudie genomförts på ett konsultföretag 

som erbjuder utbildningar. Det visade sig tidigt i fallstudien att dokument relaterade 

till företagets arbetsprocesser i huvudsak beskrev företagets arbetsprocesser kring 

konsultuppdrag och inte innehöll beskrivningar relaterade till utvecklingsprocessen av 

utbildningar. Efter diskussionerna under andra intervjun med konsultenhetschefen för 

Design- och logistikindustri i Jönköping beslutade författarna att inte söka efter fler 

dokument kring generella utvecklingsprocesser för utbildningar inom Combitech. I 

samband med intervjuerna söktes i stället dokument som kunde stärka konsulternas 

egna beskrivningar av utvecklingsprocessen för deras specifika kurs.  

Den insamlade datan angående utvecklingsprocesserna från intervjuerna 

strukturerades upp baserat på författarnas tolkning av vilken utbildningskategori den 

tillhörde. Författarna såg utbildningskategorierna som likställda med produktgrupper 

inom tillverkande verksamhet och tänkte sig att det fanns likheter inom 

”produktgruppen” avseende hur utbildningarna var utvecklade. Den uppdelningen 

ansågs därför lämplig att utgå från när vi skulle genomföra mönsterjämförelsen mot 

KOP-modellerna.  

Författarna rekommenderar fallföretaget att ta fram någon form av arbetsstöd 

för framtagningen av utbildningar. Detta för att standardisera processen så att alla 

konsulter har samma utgångspunkter då de ska ta fram en utbildning. Att ha en 

standardiserad process skulle inte behöva innebära att företaget förlorar sin 

kundanpassning utan att företaget kan hålla en hög kvalitet på processen genom att 

ständigt utveckla den. Det behöver inte vara ett omfattande ramverk, utan stödet 

skulle kunna börja som en checklista med aktiviteter uppdelade efter de faser som 

förekommer i en utvecklingsprocess.  

Hur utbildningar tas fram och vad de innehåller anser författarna vara hårt knutet till 

de enskilda personer som skapat en viss utbildning. Som en följd av att företaget inte 

har någon standard eller process för framtagning av kursmaterial och utbildningar är 
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det upp till konsultens egna preferenser vilket material som tas fram och följaktligen 

vilket material finns kvar att använda nästa gång kursen ska genomföras. Det kan då 

försvåra för nästa konsult som ska hålla i kursen som kan behöva ta kontakt med 

föregående kursledare och gå igenom materialet steg för steg för att kunna 

återanvända det. Det vill författarna jämföra med situationer på universitetet där lärare 

ibland slutar och byter skola. Då kan problem uppstå om läraren som tidigare har 

hållit i en kurs inte lämnat efter sig föreläsningsmaterial, handledarmaterial och 

övningsexempel.  

För företag som erbjuder tjänster kan det vara svårt att säkerställa om tjänsten 

uppfyller kravspecifikationen då tjänsters karaktärsdrag påverkar tjänstens attribut. 

Inom tillverkande verksamhet kan en varas egenskaper och funktioner mätas, 

kvantifieras och jämföras enligt internationellt standardiserade metoder. För en vara 

innebär detta att redan under tillverkningen och innan varan är såld vet kunden om 

kravspecifikationen är uppfylld eller inte. Men en tjänst går inte mäta utifrån 

internationellt standardiserade metoder eftersom den inte går att se eller ta på och 

dessutom existerar inte tjänsten innan den är utförd (den immateriella karaktären, 

oseparerbarheten och obeständigheten). Dessutom varierar tjänstens kvalitet från gång 

till gång och beror på vem som utför tjänsten (heterogeniteten). Då är det enligt 

författarna en bra lösning att göra som fallföretaget, att testa om utbildningen 

uppfyller kundens krav genom ett pilotfall, för att säkerställa kundnöjdheten.  

Författarna anser att första delmålet är uppfyllt då utvecklingsprocessen för de 

identifierade utbildningskategorierna är beskrivna i ett strukturellt tillfredställande 

format i Empiri och Analyskapitlet. 

5.1.2 Att placera in utvecklingsprocessen för utbildningar i 
kundorderpunktsmodellerna 
Reflektion på analysen enligt den tvådimensionella KOP-modellen 

Författarna kunde relativt enkelt identifiera vilken typ av strategi som 

utvecklingsprocessen skulle klassificerades som, eftersom vi enbart definierade 

KOPUD utifrån nivån av kundorderdriven utveckling. Då produktionsdimensionen var 

låst till MTOPD blev KOP-modellen i princip endimensionell igen, låst till 

utvecklingsdimensionen. Författarna tycker att den ursprungliga tanken om att 

visualisera kundorderpunkten i två dimensioner inte fungerar för de fall när modellen 

används inom tjänsteverksamheter.  

Den tvådimensionella KOP-modellen är ett visualiseringsverktyg för att man direkt 

ska visualisera en produkt eller produktgrupps KOP utifrån strategier inom 

produktions- och utvecklingsdimension. Viss osäkerhet uppkom då vår uppfattning av 

den tvådimensionella KOP-modellen var väldigt enkel och vi endast använde oss av 

deras definition av dimensionerna och strategierna. Osäkerheten var om modellen i 

detta tillstånd verkligen visualiserade något av värde. Anledningen var att Wikner och 

Rudberg (2005) i sin artikel hade använt sig av fysiska produkter med 

produktstrukturer och fasta ledtider i produktionen. De hade inkluderat dessa 

produktstrukturer samt ledtiden för anpassning av alla delstrukturer i modellen. Detta 

var inte applicerbart för tjänster och valdes således bort.  

Reflektion på analysen enligt Goslings modell 

Våra identifierade och beskrivna utvecklingsprocesser jämfördes mot Goslings 

beskrivningar av de olika aktiviteterna. Goslings modell är gjord för att särskilja 
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aktiviteterna i utvecklingsprocesser och att man sedan kan använda 

processbeskrivningen för att visualisera mellan vilka aktiviteter som är 

kundorderdrivna eller prognosdrivna. Goslings beskrivningar från byggbranschen 

krävde viss tolkning men fungerade enligt författarna bra att applicera på en 

utvecklingsprocess för utbildningar då beskrivningarna tydligt särskilde på 

aktiviteterna. De utvecklingsaktiviteter som var kundorderdrivna och identifierats i 

våra beskrivningar placerades efter KOP i modellen.  

Författarna anser att det andra delmålet är uppfyllt då KOP identifierats i 

utvecklingsprocesserna och placerats in i modellerna, vilket uppfyller syftet att 

beskriva utbildningar inom en konsultverksamhet med KOP-modeller som används 

inom tillverkande verksamheter.  

5.2 Implikationer 
Författarna har genom att applicera KOP-modeller i en tjänsteverksamhet bidragit till 

att täcka det teoretiska gapet som finns mellan tillverkande verksamhet och 

tjänsteverksamhet. Detta examensarbete underlättar för tjänsteföretag som vill 

identifiera KOP i sina utvecklingsprocesser i syfte att särskilja på strategierna för de 

olika aktiviteterna. Författarna skulle rekommendera tjänsteföretag som vill göra detta 

att skapa tydliga och standardiserade processer att utgå ifrån.  

Detta examensarbete kan ses som ett exempel på hur man kan göra för att applicera 

KOP-modeller i tjänsteverksamheter. Författarna tycker sig märka att modellerna är 

skapade för tillverkande verksamhet och produktion av fysiska varor vilket gör att 

modellerna endast fungerar ”okej” i tjänsteverksamhet. För att modellerna ska fungera 

fullt ut krävs att hänsyn tas till de skillnader som finns mellan varor och tjänster. I 

tjänsteverksamheter sker all produktion mot kundorder vilket gör att det är viktigt att 

modeller för en tillverkande verksamhet kan anpassas för att belysa den aspekten 

utförligare när den används i en tjänsteverksamhet.  

Författarna tror att de praktiska implikationerna för examensarbetet är små för de 

flesta tjänsteföretag men för Combitechs fortsatta medverkan i forskningsprojektet 

KOPtimera kan det spela en större roll, vilket vidare forskning får avgöra.  

5.3 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metoder som valts för att uppfylla examensarbetets syfte. 

Metoderna kommer även diskuteras utifrån hur de påverkat examensarbetets 

reliabilitet och validitet. 

5.3.1 Datainsamling 
Författarna hade svårigheter att förstå sig på det grundläggande problemet vilket 

gjorde att förstudien blev repetitiv och i slutändan ändrades inriktning på 

examensarbetet till det nuvarande. Författarna ställdes inför en utmaning då 

kunskapen kring KOP i tjänsteverksamheter var begränsad och det upplevdes svårt att 

relatera till konsultverksamheter med den kunskap vi inhämtat under vårt 

kandidatprogram. Genom att diskutera ämnet med vår handledare och andra 

tillgängliga lärare vid avdelningen för Industriell Organisation och Produktion på 

Tekniska Högskolan i Jönköping valdes relevanta sökord att utgå ifrån i 

litteraturstudien. Författarna är tacksamma för denna välbehövliga knuff i rätt 

riktning. Litteraturstudien ledde till de KOP-modeller som valdes ut då de båda 
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behandlade utvecklingsdimensionen och författarna ansåg sig kunna studera 

utvecklingsprocesserna ur ett tjänsteperspektiv.  

Examensarbetets datainsamling består av empiri som samlats in genom intervjuer och 

dokumentstudier. Dokumentstudierna gav inte det förväntade resultat och författarna 

insåg att fallföretaget inte har någon beskriven process för utveckling av utbildningar. 

Dock kunde tre typer av utbildningskategorier identifieras och användas som 

utgångspunkt för att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar. Detta gjorde att 

dokumentstudien endast användes för att beskriva exemplen för utbildnings-

kategorierna (MBD-, TFS-, CATIA-kurserna).  

Om fallföretaget hade haft beskrivna utvecklingsprocesser för utbildningar hade 

författarna planerat att använda intervjuerna för att bekräftat att konsulterna följde de 

eventuellt beskrivna processerna. Istället användes intervjuerna till att få fram 

information om hur en eventuell utvecklingsprocess kan se ut inom de tre 

utbildningskategorierna. Inför intervjuerna i fallstudien (intervju tre till sex) skapades 

en intervjuguide som dock direkt blev obrukbar då den var för fokuserad på 

processteg som inte fanns. Intervjuguiden reviderades (se Bilaga 1) och kom enbart 

att användas för de två sista intervjuerna i fallstudien. Författarna valde att utnyttja 

den öppna diskussion som uppstod i intervjuerna och då kom intervjuguiden att tjäna 

som en checklista.  

5.3.2 Dataanalys 
I samband med att empirin kring utbildningskategorierna sammanställdes påbörjades 

också dataanalysen genom mönsterjämförelse. Då analysen var uppdelat på två 

teoretiska modeller för varje identifierad utvecklingsprocess ansåg författarna att det 

var lämpligt att slå samman empirin och analysen under samma kapitel. Anledningen 

till sammanslagningen är att författarna tyckte det var mer lämpligt för läsaren att få 

analysen direkt efter att empirin var beskriven.  

Målet med att analysera empirin är att författarna visar att de har tagit till sig det 

teoretiska ramverket och kritiskt granskat empirin för att komma till egna nyanserade 

slutsatser som med precision och insikt stämmer överens med teorin. I dataanalysen 

användes metoden mönsterjämförelse för att analysera de beskrivna 

utbildningskategorierna och jämföra med KOP-modellerna i det teoretiska ramverket. 

Författarna anser sig uppnått målet med analysen då placering av KOP utifrån det 

teoretiska ramverket lyckades. 

5.3.3 Reliabilitet och validitet 
Då en kvalitativ ansats valts har den huvudsakliga metoden för insamling av empiri 

varit intervjuer. Författarnas avsikt var att empirin skulle stärkas av triangulering 

mellan intervjusvaren men då intervjuobjekten hade olika uppfattningar om 

verksamheten och arbetsprocesserna blev reliabiliteten inte stärkt. För att höja 

reliabiliteten i detta examensarbete har författarna redovisat sökord, metoder och 

källor. Även om författarna redovisat examensarbetets metoder och intervjuguiden för 

de halvöppna intervjuerna anses det svårt att reproducera examensarbetets resultat. 

Dels för att intervjuerna ledde till följdfrågor som diskuterats öppet under intervjuerna 

och att författarna själva fått tolka en del av informationen. Genom att 

intervjuobjekten beskrev olika processer för framtagning av utbildningar sänks 

reliabiliteten något då vi inte har flera källor som styrker samma sak.  
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Den interna validiteten är svår att höja eftersom det enligt Yin (2007) inte är 

tillämpbart för explorativa undersökningar. Men författarna har försökt att stärka 

validiteten genom att göra en mönsterjämförelse mellan befintliga teorier och 

insamlad empiri. Då båda modellerna i teorin fungerade för att beskriva och illustrera 

empirin stärks validiteten något, i enlighet med Yins (2007) definitioner.  

Examensarbetets externa validitet, som berör generaliserbarheten, kan också kritiseras 

då den är av holistisk karaktär och endast ett fall har studerats. Även om 

examensarbetet har fokuserat på utbildningar inom en konsultverksamhet kan det vara 

skillnader i utbildningarna mellan olika konsultföretag. Främst beroende på om 

konsultföretaget ser sina utbildningar som en del av sin huvudaffär eller inte. Genom 

att genomföra studien på fler fall hade högre generaliserbarhet kunnat uppnås. 

Fördelaktigast hade varit att undersöka utvecklingsprocessen hos företag som har 

utbildning som sin huvudaffär. Detta eftersom de troligen har tydliga beskrivna 

processer över hur arbetet med utbildningar sker och vad varje steg i processen 

innehåller. Författarna tror att KOP-modellerna då kan användas i en större 

utsträckning, utöver placeringen av KOP, för att specificera vilka av 

utvecklingsprocessens steg som är med i modellerna.  

5.4 Slutsatser 
Goslings modell är gjord för att beskriva utvecklingsprocesser medan Wikner och 

Rudbergs utvecklingsdimension är baserad på att beskriva utvecklingsstrategier. 

Författarna anser att den tvådimensionella KOP-modellen inte är applicerbar fullt ut i 

tjänsteverksamhet, istället ska den nog användas som den är tänkt, med produkter som 

har produktstrukturer och ledtider. Modeller som används i den tillverkande 

verksamheten är inte anpassade för tjänsteverksamheter och kanske inte i alla lägen 

tillämpbara. Det behövs vidare studier för att avgöra om det är lämpligt att forcera 

appliceringen av KOP-modeller från tillverkande verksamhet på en tjänsteverksamhet 

samt vad kunskap om KOP placering kan användas till. Eller studier avseende om det 

istället ska utvecklas modeller direkt för tjänsteverksamhet, men med inslag av 

verktyg från tillverkande verksamhet. 

Utvecklingsdimensionen i Wikner och Rudbergs modell och utvecklings- och 

designprocessen i Goslings modell är enligt författarna lika till sin natur. Detta då 

dimensionerna i båda modellerna är baserade på utveckling av produkter och 

använder liknande definitioner. För tjänsteföretag som vill identifiera 

kundorderpunkterna i sina processer anser vi att Goslings modell är mer applicerbar 

då den har ett större fokus på processer.  

Genom detta examensarbete tänker sig författarna att det kan skapas en diskussion på 

fallföretaget angående nyttan av standardiserade processer även för utbildningar, som 

inte är deras huvudaffär. Med dessa standardiserade processer skulle företaget kunna 

säkerställa stabil ’output’ från processen. Kursmaterialet skulle följa samma mall, 

hålla en viss nivå, innehålla instruktioner för kursledaren etc. Detta för att ta vara på 

kunskapen tills kursen ska hållas nästa gång, möjligen av en annan konsult.  

Utifrån intervjuerna och egna reflektioner fick författarna uppfattningen att 

kurskatalogen främst är ett sätt för företaget att marknadsföra sig och sin kunskap.  
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Syftet med examensarbetets anses vara uppfyllt eftersom det gick att beskriva 

utbildningar inom en konsultverksamhet utifrån kundorderpunktsmodeller som 

används inom tillverkande verksamheter.  

5.5 Vidare forskning 
De företag som har standardiserade och beskrivna processer kan arbeta mer 

strukturerat och de har enklare att utveckla sina processer, genom att uppdatera 

standarden. Vidare forskning kan innebära att undersöka ett par utvecklingsprocesser 

och analysera dem utifrån en teoretisk generell projekt/processmodell från den 

akademiska världen. Målet skulle vara att skapa en processmodell anpassad för det 

fallföretaget som de kan använda när de ska ta fram nya utbildningar. Den praktiska 

implikationen skulle inte vara att modellen ska följas till punkt och pricka utan att 

medarbetarna kan använda den som en röd tråd eller en mall att utgå ifrån. Vid 

särskilda behov eller för mindre uppdrag kan man hellre stryka eller hoppa över 

moment som inte är applicerbara.  

Då författarna själva har begränsad kunskap om tjänsteverksamheter har vi inte 

lyckats finna ett tydligt användningsområde för kunskap om KOP placering i en 

tjänsteverksamhet. Som förslag på vidare forskning hade det varit intressant om någon 

person med bakgrund och erfarenhet från både tjänstesektorn och 

tillverkningsindustrin hade undersökt vad kunskap om KOP kan användas till inom 

tjänsteverksamhet. 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att utveckla den tvådimensionella KOP-

modellen och kanske använda sig av Goslings modell som grund för utvecklings-

dimension (en kontinuerlig men mer detaljerad dimension längs Y-axeln). Då 

Goslings modell innehåller flera aktiviteter som vanligtvis inte finns inom en 

utvecklingsprocess på ett tillverkande företag (’Research subclasses’) kanske en del 

av aktiviteterna ska ligga utanför modellen. En konceptuell skiss (mock-up) på hur 

detta skulle kunna se ut illustreras i Figur 17. 

 

Figur 17. Förslag till vidare forskning 
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Då kvarstår dock fortfarande problemet med produktionsdimensionen (X-axeln) där 

tjänster ses låsta till MTOPD och inte kan produceras mot prognos. Utan nya 

definitioner för en kontinuerlig dimension, som tar hänsyn till skillnader mellan olika 

grader av kundorderdriven produktion för tjänster, kommer modellen dock inte tillföra 

något. Den stora utmaningen är då att identifiera skillnader mellan olika tjänster, 

skapa en ny dimension av kundorderdriven produktion för tjänster som består av två 

ytterligheter och tillåta att KOP kan röra sig kontinuerligt längs den axeln. Alternativt 

kanske man kan se det som att man utgår från Goslings modell och lägger till en 

produktionsdimension. Oavsett kan man då kanske använda en tvådimensionell 

modell som det är tänkt, med att placera ut punkter i fältet, och kanske till och med ha 

med olikfärgade fält som indikerar att de punkter som hamnar inom ett visst fält har 

vissa gemensamma egenskaper. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 Hur uppkom idén/behovet att skapa utbildningen/kursen? 

 
 Hur tas kursmaterialet fram? 

 
 Vilka moment ingår i en kurs? 

 
 Vad ingår i kursmaterialet? 

 
 Finns det något handledarmaterial framtaget för konsulten som ska hålla i 

kursen? 

 
 Mallen för kursbeskrivningen, fyller den en större roll? 

 
 Vilka steg kan det finnas i framtagningen av en kurs? 

 
 Vilka beslut fattas i samband med framtagning av en kurs?  

 
 Vilka beslutspunkter kan finnas under vägen för framtagningen av en kurs? 

 
 Behöver någon inom företaget godkänna en framtagen kurs innan den kan 

hållas? 

 


