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Förord 

Detta examensarbete innebär slutet på vår högskoleutbildning i industriell ekonomi med 
inriktning mot affärsingenjör respektive logistikingenjör. Examensarbetet omfattar 15 
högskolepoäng och har pågått under vårterminen 2013. Arbetet har gått ut på att kartlägga och 
se skillnaden för kundorderpunkt och kundorderstyrningen mellan en svensk, europeisk 
respektive ett asiatiskt bilföretag.

Först och främst vill tack ges till handledaren Agnes Andersson Wänström på Högskolan i 
Borås, Martin Andersson - försäljningsansvarig i BMW Group Göteborg, Jonas Mattson - 
försäljningschef i Toyota Center Göteborg samt  Per Höglund - försäljningschef på Bilia 
Personbilar (Volvo) för visat stöd och engagemang.

Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka, kartlägga och hitta skillnaden för 
kundorderpunkten och kundorderstyrning mellan de tre olika bilproducenterna. I 
undersökningen valdes ett svenskt bilföretag (Volvo), ett europeiskt bilföretag (BMW) och ett 
asiatiskt bilföretag (Toyota). Undersökningen utfördes med intervjuer med lämpliga subjekt i 
respektive företag.

Rapporten inleds med en kort företagsbeskrivning, syfte och omfattning, följt av en 
beskrivning av den vetenskapliga metodik som använts vid arbetets informationsinsamling. 
Därefter kommer en teoridel där den litteratur som arbetet baseras på beskrivs. Ett flertal 
vetenskapliga artiklar har lästs, samt en rad omfattande böcker med inriktning på supply chain 
management och marknadsföring. Efter detta följer empiridelen som beskriver och kartlägger 
verksamheten. Denna del baseras främst på intervjuer med lämpliga personer inom de tre 
olika företagen där en beskrivning av hur de arbetar i nuläget presenteras. 

Det skiljer sig mellan de olika företagen i till vilken grad produktionen är kundorderstyrd. 
BMW är det företag som har högst kundspecifikation och har den kundorderpunkt som är 
placerad längst uppströms mot kundorder.  Detta har betydelse på leveranstiden som för varje 
specifika nya kundåtagande ligger på cirka 8-10 veckor på en standardmodell.

Toyota satsar väldigt mycket på att ha prisvärda, kvalitativa standardbilar med korta ledtider 
och det är uppenbart att de prioriterar sin ökända resurssnåla och jämna produktion för snabb 
leverans och volymproduktion. Enligt Toyotas statistik så är det generellt fyra veckor för en 
mogen modell och tolv veckor för en lanseringsmodell.

Volvo är det företag som hamnar någonstans mellan dessa två giganter. Deras sätt att anpassa 
kundorderstyrningen beroende på marknaden är väldigt fördelaktig. Med vissa modeller 
försöker Volvo erbjuda exklusivitet i form av högre detaljspecifikation medan de vanligare 
modellerna är mer standardutrustade. Väntetiden är generellt fyra veckor för en mogen modell 
och åtta veckor för en lanseringsmodell. 
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Är företaget en volymtillverkare som Toyota, så kommer en låg kundorderstyrning alltid vara 
attraktiv för organisationen. Då det bidrar till korta ledtider för kund. Jämfört med BMW som 
jobbar mer åt att kunna erbjuda hög kundspecifikation så vill de ha den så hög som det bara 
går. Tittar man slutligen på Volvo, så är det förståeligt varför de hamnar någonstans i mitten 
av de här två aktörerna. Med fördelen av lokal produktion har de råd att satsa på en 
kundorderstyrning närmare den likt BMW's istället för Toyotas volymtillverkningsupplägg. 
Detta i kombination med att Volvos kundorderstyrning är fluktuerande beroende på 
marknaden gör att Volvo kan bibehålla sitt starka fotfäste på den svenska bilmarknaden. 

Nyckelord: kundorderstyrning, kundorderpunkt, kundorder, bilföretag, bilindustrin

Abstract

The aim of this thesis is to investigate, identify and find the difference for the customer order 
point and order management between the three different automobile makers. The survey was 
elected a Swedish car company (Volvo), a European car company (BMW) and an Asian car 
company (Toyota). The survey was conducted through interviews with appropriate entities in 
the three different companies.

The report begins with a brief company description, purpose and scope, followed by a 
description of the scientific methodology used in the reports information gathering. Then a 
theoretical part where the literature the work is based on is described. Several scientific 
articles have been read, and a series of comprehensive books with a focus on supply chain 
management and marketing. Following this is the empirical section that describes and maps 
the operations. This part is mainly based on interviews with different people in three different 
companies explaining how they work at the present time.

It differs between the various companies in the degree to which the production is based on 
customer orders. BMW is the company with the highest customer specification and have the 
customer order point located farthest upstream to customer order. This has a bearing on the 
delivery time for each specific new customer commitment is approximately 8-10 weeks on a 
standard model

Toyota is investing a lot on having affordable, quality standards in cars with short lead times 
and it is obvious that they prioritize their infamous resource efficient and consistent 
production for the fast delivery and high volume production. According to Toyota's statistics, 
it is generally four weeks for a mature model and twelve weeks for a launch model.

Volvo is the company that fall somewhere between these two giants. Their way of adapting 
customer order management, depending on the market are very beneficial. Some models try 
to Volvo offer exclusivity in the form of detailed specification, while the more common 
models are more standard equipment. The waiting period is generally four weeks for a mature 
model and eight weeks for a launch model.

If the Company is of a volume producing nature as Toyota, then a low-level customer order 
management will always be favourable to the organization, because it helps to shorten down 
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lead-times for the customer. Compared to BMW, who work more to be able to offer high 
customer specification, they want the customer order management as high as possible. 
Looking finally at Volvo, it is understandable why they land somewhere in the middle of these 
two producers. With the advantage of local production, they can afford to invest in a customer 
order management closer to the like of BMW's instead of Toyota's volume production set up. 
Combined with Volvo's agile customer order control, Volvo is able to maintain it's strong 
foothold in the Swedish car industry.

Keywords: sales order management, customer order decoupling point, automotive, 
automobile
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1. Bakgrund

I ett samhälle med växande ekonomi och större krav på kundnöjdhet så räcker det inte längre 
att enbart erbjuda kunder ett bra pris. Kunder vill ha möjligheten att skräddarsy sina produkter 
och det blir en komplicerad balansgång för företag att bemästra utmaningen med korta 
ledtider men hög kundspecifikation (Harrison & van Hoek, 2008). Situationen på marknaden 
blir allt mer turbulent och svårförutsebar, vilket gör det allt viktigare för företagen i 
bilindustrin och även andra branscher att ha full koll på de bästa alternativen gällande 
placeringen av kundorderpunkten så att kundernas efterfrågan kan tillgodoses inom rimliga 
tidsperspektiv (Christopher & Holweg, 2011).

Marknaden inom bilindustrin har ökat markant, detta eftersom tillökning av nya utländska 
aktörer så som KIA och Hyundai. Samtidigt har en lokal aktör, SAAB, gått i konkurs vilket 
kan tyckas vara skrämmande för den återstående lokala aktören Volvo. Med ett alltmer utbrett 
miljötänk hos kunder inom bilindustrin så sätts företagen i en position där kundspecifikation 
blir essentiellt för långvarig tillväxt (Sharman, 1984).

Kundorderstyrningen hos svenska bilaktörer är ett relevant område då bilindustrin är både 
kaptialintensiv, har långa ledtider samt är väldigt marknadskänslig. Med den stora vikt 
kundorderstyrning utgör i ett bilföretags produktion och strategier anser vi att det är ett ytterst 
lämpligt område att utreda. Framförallt eftersom bilar är en relativt tidskrävande produktion 
och har en relativt lång livscykel samt något som varje kund upplever unikt (Giesberts & van 
den Tang, 1992). 

Teoretiskt så har kundorderstyrning kommit på tal i termer av i vilken grad leveransprocessen 
drivs av kund  (Hoekstra & Romme, 1992).

1.1 Syfte

Syftet har varit att undersöka hur stor vikt kundorderstyrning har inom den svenska 
bilindustrin samt vilka skillnader som finns mellan olika aktörer på den svenska marknaden. 
Ett försök att kartlägga hur de olika företag placerat sin kundorderpunkt i försörjningskedjan 
kommer göras så en tydligare bild kan visas gällande skillnader mellan teori och praktik. 
Således blir frågeställningarna:

• Har kundorderstyrning stor vikt på den svenska bilmarknaden?

• Hur skiljer sig kundorderstyrningen mellan olika aktörer?

1.2 Omfattning

Den omfattning som valts är att fokus ligger på skillnader mellan ett svenskt, ett europeiskt 
samt ett asiatiskt bilföretag. Detta för att kunna få en bättre bredd och insyn på olika 
logistikstrategier som kan tänkas finnas mellan inhemska och importerade bilar. Eftersom det 
bör ligga vissa skillnader gentemot en relativt geografiskt avlägsen produktion och en lokal 
produktion. Sedan har även ett försök gjorts att välja ut tre aktörer som jobbar inom samma 
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kundbas men med olika visioner. Pris är också en faktor som togs hänsyn till då de tre 
aktörerna marknadsför sig i olika prisklasser men är jämförbara. 

1.3 Företagsbeskrivning 

En beskrivning av de tre subjekten anser författarna vara relevant i avseendet att förstå 
relevansen av denna undersökning. Nedan följer en kort introduktion av de olika aktörerna 
inklusive företagshistorik.

1.3.1 Volvo 
Volvo Personvagnar AB eller Volvo Car Corporation är en svensk personbilstillverkare ägd av 
kinesiska Zhejiang Geely Holding Group sedan 2010. AB Volvo grundades 1927 och Volvo 
Personvagnar ingick i den svenska Volvokoncernen fram till 1999, då amerikanska Ford köpte 
upp personbilstillverkningen.

Volvo har sitt huvudkontor i Torslanda i Göteborg. Här ligger även monteringsfabriken 
Torslandaverken. I Torslanda ligger även större delen av utvecklingsavdelningen, 
krocktestscenter, centrallager och flera andra viktiga enheter, däribland huvudkontoret för AB 
Volvo. Tillverkning sker även i Gent (Volvo Car Gent) i Belgien och mindre omfattning i 
Uddevalla.

1.3.2 BMW
BMW grundades 1917 som flygmotortillverkare men kom efter första världskriget även att 
börja bygga motorcyklar och några år senare personbilar. Efter andra världskriget 
återuppbyggdes verksamheten men hade ekonomiska problem som vändes under 1960-talet. I 
dag har bilmärket BMW en väldigt hög status, erkänd kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

1.3.3 Toyota
Toyota Motor Company grundades 1937 av sonen till grundaren av Japans första 
vävstolsfabrik - Kiichiro Toyoda. Kiichiro Toyoda skapade snart The Toyota Production 
System, som inte bara effektiviserat Toyota utan senare även bilproduktionen i USA och andra 
länder. En viktig del av TPS är Just-in-Time - Istället för att tillverka så som mycket som det 
går, tillverkas enbart så mycket som behövs. Inget resursslöseri, inga lager och ingen väntan 
på material.

2. Metod och material

En litteraturstudie har gjorts som behandlar kundorderstyrning samt kundorderpunkt i en 
supply chain inom bilindustrin. Denna gjordes med fokus på vetenskapliga artiklar, 
kurslitteratur samt böcker som tillhandahölls genom söktjänsten Summon via biblioteket. 
Detta har sedan kombinerats med intervjuer hos lämpliga personer på respektive företag för 
att få fram data som kan användas som underlag till resultatframställningen. En analys har 
gjorts med kopplingar till litteraturstudien för att få en bättre förståelse till vad diverse 
skillnader faktiskt innebär för företagens produktion och kundorderstyrning. 
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2.1 Intervjuer

Man brukar skilja mellan två distinkta typer av intervjuer: strukturerad och öppen. Den mest 
strukturerade formen av intervjuer är en svarsenkät. En öppen intervju däremot innebär att 
respondenten har möjlighet att besvara med egna upplevelser och fria tankar. Det 
respondenten anser vara relevant eller inte kan påverka vad helhetsintrycket blir på hela 
intervjun (Lantz, 1993).

I vetenskapliga sammanhang så menar Lantz (1993) att insamlad data ska uppfylla vissa krav:

• Kravet på validitet (Resultaten måste vara giltiga)

• Kravet på reliabilitet: (Metoden måste ge tillförlitliga resultat) 

• Möjlighet för läsare att kritiskt granska slutsatserna

I en intervju så är det den självrapporterande datan som blir underlaget för en analys. Detta 
betyder att respondenten kan bestämma vad som rapporteras och vad som utelämnas. I 
längden påverkar det slutsatserna som kan göras. Man brukar säga att en öppen intervju oftast 
ger kvalitativ data medan den strukturerade ger kvantitativ data även om frågornas utformning 
tillåter bägge (Lantz, 1993).

Vid en kvantitativ intervju är det vanligt att svarsalternativen är för hårt avgränsade som 
försvårar förhållningen för respondenterna. Detta kan leda till att respondenten blir 
omotiverad att fortsätta intervjun med stor noggrannhet (Repstad, 2007).

Däremot vid en kvalitativ intervju är temat bestämt innan och respondenten får ledande frågor 
som styr mot detta tema, oftast med i förväg formulerade frågeställningar som fungerar som 
en minneslista över områden som ska täckas. Improvisering i form av följdfrågor görs för att 
få djupare svar och mer heltäckande svar (Repstad, 2007).

Om det är en miljö som ska beskrivas, och inte människor, så kan det vara gynnsamt att till en 
början utföra en fältstudie till viss del samt ett par informella förebyggande samtal för att 
säkerställa att det är rätt respondent som intervjuas för ändamålet.  Däremot om det rör sig om 
ett tema eller problem så kan informella kvalitativa intervjuer hållas utan en informell 
förhandsgranskning (Repstad, 2007).

Då det hade varit väldigt svårt att faktiskt göra denna undersökning med empirisk data via en 
fältstudie från de olika bilproducenternas fabriker, så har valet att hålla en intervju med 
lämpliga representanter gjorts vilket anses vara tillfredsställande för kartläggningen. Detta för 
att kunder i första hand vänder sig till återförsäljare och inte själva producerande företaget. 

Efter den inledande litteraturstudien så kontaktades generalagenter för respektive bolag; 
Volvo, BMW & Toyota. Efter en kort presentation av studien så bokades möten med 
respektive logistikansvarig där intervjuerna tog plats med försäljningscheferna på ett 
strukturerat likvärdigt format. 
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Vid förberedda kvalitativa intervjuer så rekommenderas det av metodförfattare att intervjun 
spelas in. Detta kan tyckas vara obehagligt för vissa men är oftast inget som läggs på minnet 
under intervjuns gång av respondenten (Repstad, 2007).

Under detta arbetets gång har intervjuer varit relativt öppna och kvalitativa. Förberedda frågor 
utan färdiga svarsalternativ vilket gett respondenten möjlighet att svara fritt. Samma frågor 
ställdes på alla tre olika intervjuer och kompletterades med följdfrågor som kunde ha 
betydelse för rapporten. I vilken ordning frågorna kommit har varit mindre viktigt då fokus 
legat på att ställa frågorna i den följd som upplevts passande. 

Varje intervju spelades in med respondentens vetskap och detta fullföljdes med en genomgång 
av varje intervju där syftet var att säkerställa att det som kommit fram i intervjun är korrekta 
påståenden (Malterud, 1998). 

Det är en stor fördel att intervjun spelades in då rapportförfattarna kan koncentrera sig på att 
analysera vad som sägs under intervjun och således ställa relevanta följdfrågor. Det kan även 
vara av nytta att notera icke-verbalt beteende som till exempel gester och ansiktsuttryck. När 
intervjuerna sedan ska analyseras är det bra att ha inspelat exakt vad som sagts (Repstad, 
2007).

2.2  Validitet och reliabilitet

Gällande litteraturstudien valdes inriktning i samråd med handledaren på Högskolan i Borås. 
Relevant litteratur kunde väljas utifrån handledarens rekommendationer och därmed säkras 
validiteten för litteraturstudien. Men även validiteten för de hållna intervjuerna då dessa 
bygger på förkunskapen om ämnet som framkommit under litteraturstudien. Alla frågor som 
ställdes i intervjuerna var samma frågor till alla olika respondenter för att validiteten kan 
uppnås. Återkoppling har gjorts efter avslutad intervju med respektive respondent för att 
säkerställa att resultat från intervjun är säkerställd och därmed validerat (Lantz, 1993).

Det har hållits en intervju med logistikansvarig på respektive företag. Detta har gett 
rapportförfattarna en bild som anses vara reliabel. Reliabiliteten säkras genom att samma 
frågor ställts till alla olika respondenter (Lantz, 1993). Varje intervju bandades och skrevs 
sedan ut för en utförlig diskussion med tanken att säkerställa reliabiliteten av intervjuerna. 
Eftersom det endast gjordes en intervju per aktör så kan reliabiliteten bara säkras till en viss 
mån.
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3. Teori 

Logistik är ett stort ord för en stor utmaning. God logistik kan avhjälpa onödiga returer och 
majoriteten av företag gör en avvägning och inser att en genomarbetad logistikstrategi är 
väldigt fördelaktigt för att kunna driva en effektiv verksamhet (Fugazy, 2012).

3.1 Logistikens grunder

Man kan kortfattat säga att logistik är utmaningen att styra två nyckelflöden (Harrison & van 
Hoek, 2008):

• Materialflödet – flödet av fysiska varor/material från leverantörer till kund.

• Informationsflödet – flöde av information gällande känd efterfrågan av produkt eller 
material så man kan prognostisera med en lägre felmarginal. 

Dessa två viktiga flöden utgör huvudfokusen i en försörjningskedja också känt som en Supply 
Chain. Logistik är den viktiga delen av försörjningskedjans process som planerar, genomför 
och styr ett effektivt flöde och lagring av varor, tjänster och informations från råmaterial tills 
slutprodukt för att möta kundernas krav (Stavrulaki & Davis, 2010).

Anledningen till att logistik inte räcker för att beskriva ämnet är på grund av att man fokuserar 
mycket bredare i en Supply Chain; råmaterial, tillverkning, paketering, samt distribution till 
slutkund. Varje partner är direkt ansvarig för att tillföra förädlingsvärde till produkten som 
slutligen ska ut till kund (Stavrulaki & Davis, 2010).

Delning av strategisk information mellan köpare och leverantörer bidrar med positiv påverkan 
mellan bägge parter och de vinner på det ekonomiskt via förbättrad förvaltning av 
tillgångarna, minskade kostnader för verksamhet och ökad produktivitet. Fler fördelar kan 
hittas operativt så som förbättrad planering, styrning och flexibilitet av resurser. 
Informationsflödet av leverantörer har en stark koppling till köparens informationsflöde 
(Klein & Rai, 2009).

3.1.1 Logistikstrategier

Strategi handlar om att formulera en långsiktig plan för försörjningskedjan, från att lösa 
dagliga vardagsproblem och problem som oundvikligen sker till exempel maskinstopp 
(Harrison & van Hoek, 2008).

”Logistikstrategi är en verktygslåda av vägledande principer, drivkrafter och anammad 
företagskultur som hjälper koordinera mål, planer och policys, som är förstärkta via medvetet 
och omedvetet beteende mellan partners i nätverket” (Hayes & Wheelwright, 1984).
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Man kan klassificera logistikstrategier i fyra olika klasser som styrs av två frågeställningar (se 
figur 3.1):

• Är huvudsyftet en långsiktigt eller kortsiktig målsättning?

• Vad är målet för strategivalet?

Strategimål

Figur 3.1 (Fyra olika alternativ för logistikstrategier)

• Utveckla: ”Vår strategi är att inte ha någon strategi”, ungefär så kan denna klass av 
strategi benämnas. Operativa beslut tas med hänsyn av tillfället och med finansiella 
mål som ledprincip (Harrison & van Hoek, 2008).

• Klassisk: Även här så är finansiella mål ledprincip, dock via en formell 
planeringsprocess. Denna klass kallas för klassisk eftersom det är den äldsta och mest 
inflytelserika alternativet (Harrison & van Hoek, 2008).

• Ackommodera: Här handlar det om kortsiktiga beslut men ett långvarigt tänk som 
ledprincip. Med denna klass är företag väldigt beroende av den aktuella marknaden 
(Harrison & van Hoek, 2008).

• Systematisk: Denna klass för operationsstrategi ser inga hinder med att uppnå 
verksamhetsmål med totalitärt helhetstänk med långsiktighet som ledprincip. Här 
handlar det mycket om att ha stor fokus på hela sin verksamhet och personal så att 
kärnvärderingarna lyfts fram i varje aspekt (Harrison & van Hoek, 2008).
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Det förkommer ofta att företag väljer att konkurrera på olika aspekter i sitt val av 
operationsstrategi. De två vanligaste strategierna är pris och tid:

• Pris: en hög volyms produkt där efterfrågan är relativt jämn året runt. Oftast lång 
livscykel på produkterna (Harrison & van Hoek, 2008).

• Tid: en hög variations produkt som är utformad för ett specifikt behov eller önskemål. 
Oftast relativt korta livscyklar där kan ske stora förändringar mellan produktserier 
(Harrison & van Hoek, 2008).

3.1.2 Produktionsstrategier
Schemastabilitet är det första kravet för produktionen av en order, vilket innebär att man 
måste agera innan det uppstår en försening av leverans. Det kan ta flera dagar mellan  
komponenter och delar som tillverkas för produktion av en bil skickas vidare till färdig 
montering av fordonstillverkaren (Lyons, Coleman, Kehoe & Coronado, 2004).

Meningen med ett system som består av tillverkning, planering och kontroll (MPC) är att 
bemöta kundkrav genom att tillåta ledningen att ta rätt beslut. Systemet koordinerar 
information på nyckelprocesser för att tillhandahålla material att flöda resurssnålt och 
effektivt. Man tittar på tre olika planer med tre tidsaspekter (Harrison & van Hoek, 2008):

• Långsiktig: att stödja beslut om kapacitetsfördelning. Dessa beslut är i slutändan 
strategiska och besvarar frågorna: när och hur mycket? Därmed kanske BMW planerar 
nya modeller 20 år i förtid, detta med volymer, intern och leverantörskapacitet samt 
distributionsstrategier (Harrison & van Hoek, 2008).

• Mellansiktig: att matcha tillgång och efterfråga. Här kanske BMW planerar mer i 
detalj över de kommande 12 månaderna för att försäkra att prognosen kan bli uppnådd 
med rätt materialfördelning, i samband med kapacitet och arbetskraft tillgänglighet 
(Harrison & van Hoek, 2008).

• Kortsiktig: att möta den dagliga efterfrågan. Här gör BMW produktionsplaner 
veckovis för att möta specifika kundåtaganden. Det kan finnas en del förändringar från 
den mellansiktiga prognosen. Denna plan hjälper till att lösa plötsliga problem som 
innefattar allt från kundönskemål till anläggningsproblem och leverantörsstopp 
(Harrison & van Hoek, 2008).

3.2 Supply Chain

En försörjningskedja är ett nätverk av aktiviteter som kommer från leverantörer och slutar 
med den sista kunden (Stevens, 1989). Harrison & van Hoek (2008) beskriver det som ”En 
Supply Chain är ett nätverk av partners som kollektivt konverterar en basprodukt eller 
råmaterial till en färdig produkt som slutkunden värderar”. 
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Tittar man på logistikutvecklingen ur ett historiskt perspektiv, brukar man dela in den i fyra 
tidsfaser (Jonsson & Mattson, 2005):

• Fas 1 – Transport och lageroptimering

• Fas 2 – Materialadministration

• Fas 3 – Logistikstrategi

• Fas 4 – Supply Chain Management

3.2.1 Flödena i en Supply Chain
En viktig aspekt av försörjningskedjan är informationsflödet. I detta flöde skickas information 
från slutkund, via köpsignal från butik eller återförsäljare, genom försörjningskedjan till 
tillverkare/grossist. Dessa signaler är ofta de som triggar produktion av varor/produkter 
(Jonsson & Mattson, 2005). 

I vissa fall så är dock ledtiden så lång att man måste prognostisera eller med andra ord göra en 
kvalificerad gissning på hur stor den verkliga efterfrågan kommer att vara i morgon, nästa 
månad eller nästa år. Men genom att integrera affärssystem/IT-system och ett genomgående 
informationsflöde mellan parterna i en försörjningskedja så blir verksamheten mycket 
effektivare i form av minskade ledtider men även lagerminimering (Harrison & van Hoek, 
2008).

Om man tar en närmare titt på ett av de andra flödena i en Supply Chain, materialflödet, så är 
målet att det ska vara så kontinuerligt och synkroniserat flöde som möjligt (Jonsson & 
Mattson, 2005).

”Målet är ett kontinuerligt, synkroniserat flöde. Kontinuerligt innebär inga avbrott, ingen 
överflödig lagerhållning. Och synkroniserat innebär att allt rullar på jämnt. Delar och 
komponenter är levererade i tid, i rätt sekvens och omgång, precis när de behövs” (Knill, 
1992).

Vanligtvis brukar kundorderpunkten förknippas med materialflödets pipeline. Men för att 
kunna maximera effektiviteten i en dynamisk Supply Chain så är informationsflödet minst 
lika viktigt. De flesta problem som dyker upp i materialflödets pipeline är resultatet av 
snedvridning av överföringen av informationsflödet som kommer uppströms i 
distributionskedjan (Pagh & Cooper, 1998). 

Tyvärr är det svårt att se den stora bilden från ena änden till den andra i en given 
försörjningskedja. Detta leder tyvärr till onödig lagerhållning och ibland försening av material 
till kund (Jonsson & Mattson, 2005).

Materialflödet och informationsflödet löper parallellt över försörjningskedjor, men i två 
motsatta riktningar. Den avvägning mellan de strategier som bygger på effektivitet och 
flexibilitet är ofta fastställd på de produkter som erbjuds: Funktionella eller innovativa, där de
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funktionella kräver en strategi som är effektiv och resursnål försörjningskedja och de 
innovativa kräver en responsiv försörjningskedja (Stavrulaki & Davis, 2010). 

3.3 Strukturval i en Supply Chain

Det är många parametrar som spelar in när strukturen av försörjningskedja ska beslutas. De 
vanligaste är: Produkttyp, efterfrågan, produktionsstrategi, marknadssegment, grad av 
integration (Vonderembse et al., 2006).

Man brukar dela in försörjningskedjor i stort sett i tre kategorier:

• Leanbaserad försörjningskedja

• Agilebaserad försörjningskedja

• Hybridbaserad försörjningskedja

3.3.1 Leanbaserad försörjningskedja
I en försörjningskedja som baserar sig på Lean, så är det fokus på Lean Manufacturing och 
betoning på minskning av slöseri i hela kedjan. Denna försörjningskedja lämpar sig bäst med 
standardprodukter eller mogna produkter i avseende på livscykeln. Detta innebär att denna typ 
av distrubitionskedja enbart är lämplig för produkter med hög livscykeln och i en befintlig 
marknad. Företaget uppnår effektivitet på bekostnad av minskning av den totala 
produktlivscykeln. Marknadsvinnarna bland de lite tunnare försörjningskedjorna är de vars 
kostnad är låg (Jones et al., 2000).

3.3.2 Agilebaserad försörjningskedja
Man kan se agilebaserade försörjningskedjor som motsatsen till leanbaserade i viss mån. 
Detta eftersom de är mer villiga att anpassa sig till kundkrav och mindre fokus på 
kostnadsminimering. Agilebaserade försörjningskedjor satsar att uppnå smidig, responsiv 
tillverkning och lämpar sig bäst för innovativa produkter med korta livscyklar (Jones et al., 
2000).

3.3.3 Hybridbaserad försörjningskedja
Kombinationen av både lean och agile och kallas ofta för leagile försörjningskedjor. I stort 
sett en kombination av resurssnål och responsiv. Med ökad globalisering så räcker det inte 
alltid att vara enbart effektiv eller enbart responsiv. Vissa marknader kräver att 
försörjningskedjan är responsiv men också resurssnål för att bibehålla lönsamhet. En 
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strategisk avvägning mellan kostnad och kundkrav är grunden för en lyckad hybridbaserad 
försörjningskedja (Jones et al., 2000).

3.4 Supply Chain Management

Styrningen av en Supply Chain, Supply Chain Management, sammanfattades redan 1982 
(Oliver & Webber):

• Supply Chain Management ser försörjningskedjan som en singulär enhet.

• Det kräver strategiska beslut

• Att balansera lagernivåer är en sista utväg

• Det krävs systemintegration

För att kunna hantera en Supply Chain effektivt krävs det att företagen utvecklar innovativa 
strategier som integrerar logistik- och produktionsverksamheten (Pagh & Cooper, 1998).

Begreppet Supply Chain Management utmynnar sig ur den plötsliga outsourcing-trenden som 
började under 1980-1990-talet. I en allt mer globaliserad marknad med ökad konkurrens så 
var kostnadsminimering en prioritet för ekonomisk överlevnad (Jonsson & Mattson, 2005). 
Detta löste man genom att fokusera mer på kärnprocesser och outsourcing (placera om 
aktiviteter) av externa processer till andra företag som kunde utföra det mer kostnadseffektivt 
än vad man kunde internt (Jonsson & Mattson, 2005).

Majoriteten outsourcade främst externa transport- och lageraktiviteter till tredjepartslogistiker. 
Många producerande företag outsourcade en del av sin produktion till geografiska områden 
som var mer kostnadseffektiva som till exempel Östra Europa och Asien. Denna trend ledde 
till att fler och fler aktörer blev inblandade i huvudsyftet: Råmaterial → Färdig kundprodukt. 
Givetvis blev flödena och bindningarna mellan företagen mycket viktigare för att upprätthålla 
logistisk effektivitet. Man kan kortfattat sammanfatta Supply Chain-begreppet som 
”samordning och koordinering av nätverk av företag.” (Jonsson & Mattson, 2005). 

Ren girighet av de starkaste parterna i försörjningskedjan leder ofta till att de lite mindre 
parterna blir de som blir lidande av förhöjd lagerhållning. Så en mer överskådlig vy måste 
tillämpas i strategierna för att det överhuvudtaget ska finns möjlighet för optimering. Vilket 
leder oss till något som heter Supply Chain Design (Harrison & van Hoek, 2008).

3.4.1 Supply Chain Design
Supply Chain Design ger stöd för strategiska beslut. Det kan röra sig om leverantörsavtal, 
lokalisering av anläggningar och lämpliga upplägg på distribution samt långsiktig 
prognostisering. Det är ett viktigt verktyg om man har tillverkning på till exempel tre olika 
geografiska platser som ska försörja marknaden globalt. Modulen kan även tillämpas så ett 
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beslut kan tas gällande optimalt distributionsupplägg vilket är väldigt bra vid en 
marknadsundersökning för tillverkaren där man vill undersöka olika effekter av att låta olika 
fabriker försörja olika marknader (Harrison & van Hoek, 2008).

Att handskas med osäkerhet är något som kan ge en stor konkurrensfördel i ett logistiskt 
synsätt. Om man tar Toyota som exempel, så har de som krav på sina leverantörer och 
partners att ha motåtgärder färdiga i fall några oväntade ruttändringar måste göras. Så dessa 
alternativa rutter är planerade i förväg för att kunna handskas med naturfenomen, fackstrejker 
och andra oförutsägbara händelser (Harrison & van Hoek, 2008).

Komplexiteten i försörjningskedjors struktur har de senaste åren ökat på grund av ökade 
halterna av risk och osäkerhet på marknaden men även inom själva distributionskedjan. 
Totalkontroll av alla aspekter kedjan är inte längre möjlig, vilket leder till att selektiva 
åtgärder måste tas för att kunna hantera den ökade risken (Luhmann 1995).

Riskerna i försörjningskedjan kommer från olika håll. Christopher & Peck (2004) menar att 
de delas in i tre grupper:

1. Intern till företaget -  Process och kontroll

2. Extern mot kärnföretaget men internt i nätverket – Tillgång och efterfrågan

3. Externt mot försörjningskedjan - Miljörisker

Tidigare studier pekar på för att minska riskerna så måste en gemensam strategi nås där en 
integration av interna och externa processer i en försörjningskedja görs (Kleindorfer & Saad 
2005). Ibland handlar det dock om att erbjuda något annat än lågt pris eller korta ledtider. Det 
kan röra sig om överlägsen kvalité/prestanda för kund.

3.5 Kundorderstyrning

Då det till en början ur ett historiskt perspektiv var kostnadsminimering som var den drivande 
faktorn i ett företags lönsamhet, har nu en ny faktor börjat påverka affärsstrategierna markant. 
Denna faktor är kundvärde, som uppnås genom att ge kund en högre nivå av specificering av 
sin produkt. Helt enkelt hur stor valmöjlighet kunden har till en förhållandevis rimlig tidsram. 

I dag är inte priset allt en konsument baserar sitt val av produkt på utan man är beredd att 
betala lite mer för att få en mer unik produkt som passar ens önskemål bättre. Teorin bakom 
detta är kundorderstyrning och kundorderpunkt som i sin enklaste mening innebär till vilken 
grad produktionen styrs av kända kundordrar samt i vilken punkt i produktionsprocessen som 
ordern börjar färdigställas mot kundens specifika order (Christopher & Peck, 2004). 

Begreppet kundorderstyrning har sin härledning i avvägningen mellan att minimera ledtider 
samt maximera kundvärde för en specifik produkt. Detta medföljer att man kan dela upp hela 
orderflödet i två väsentliga delar – första delen där man producerar mot prognos och därmed 
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har en osäker efterfrågan, men även andra delen där man producerar mot ett specifikt 
kundåtagande (Harrison & van Hoek, 2008).

Punkten där dessa delar möts kallas kundorderpunkten (KOP). Desto närmare punkten närmar 
sig nedströms (mot prognos) desto mer lagerhållning måste användas. Det positiva med detta 
blir att ledtiden blir väsentligt minimerad och det negativa att lagerhållning medför kostnader. 
Naturligtvis blir det tvärtom om KOP flyttas uppströms mot specifika kundåtaganden ur 
producentens perspektiv. Ledtiderna blir tyvärr lidande men kundvärdet ökar. Oftast är 
kunderna villiga att betala lite mer för detta vilket leder till att företag som BMW ofta inte 
alltid har största fokus på att minimera produktionskostnader på bekostnad av kundvärde 
(Harrison & van Hoek, 2008).

3.6 Kundorderpunkten

Kundorderpunkten, KOP,  syftar till den punkt i försörjningskedjan varifrån en produkt är 
destinerad till en specifik kund. Uppströms drivs materialflödena av kundorder och nedströms 
mot prognos. Det finns olika typer av kundorderstyrning och alla skiljer sig genom att ha 
KOP på olika nivåer längs försörjningskedjan (Jonsson & Mattson, 2005).

• ETO (Engineer-to-order) = Konstruktion mot kundorder

Detta är den kundorderstyrning som har KOP på en så hög nivå som möjligt. Lagren i denna 
typen av företag är främst enkla komponenter och råmaterial (Jonsson & Mattson, 2005).

• MTO (Make-to-order) = Tillverkning mot kundorder.

Påminner om föregående alternativ men produkterna är främst färdig konstruerade/designade 
innan kundordern kommer in (Jonsson & Mattson, 2005).

• ATO (Assemble-to-order) = Montering mot kundorder.

Betyder i princip att all materialanskaffning och detaljplanering görs utan koppling till en 
specifik kundorder. Den huvudsakliga specificering sker vid slutmontering (Jonsson & 
Mattson, 2005).

• MTS (Make-to-stock) = Tillverkning mot lager.

I detta fall är produkterna fullt specificerade vid inkommande av kundorder. Detta betyder att 
KOP ligger efter slutproduktionsnivån i försörjningskedjan. Kort och gott - Standardprodukter 
(Jonsson & Mattson, 2005).
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Tabell 3.1: Sammanställning av olika KOP-lägen (Jonsson & Mattson, 2005)

Egenskap ETO MTO ATO MTS

Leveranstid till kund Lång Medel Kort Mycket Kort

Typiska
produktionsvolymer

Mkt Små Små Medel Stora

Produktvariation Mkt Hög Hög Hög Låg

Bas för planering Kundorder Prognos/KO Prognos/KO Prognos

Integration med kund Hög Medel Liten Ingen

Antal kundorder Mkt få Få Medel Medel

I sammanställningen illustreras (se tabell 3.1) vad olika KOP har för påverkan på egenskaper i 
en försörjningskedja samt olika egenskaper för produktionen. Exempelvis om man tittar på 
leveranstid till kund så ser man mycket riktigt att ETO har högst leveranstid och MTS har 
lägst.

3.6.1 KOP-positionering
Tidigare forskning pekar på att KOP ska placeras så långt uppströms som kunder är villiga att 
vänta. (Christopher, 2005; Harrison and van Hoek, 2008). Detta baseras på förutsättningarna 
att: 

• Effektivisering kan tjänas på minskning av lagerhållning.

• Prognos precisionen ökar när ledtiden för MTS minskar.

Olhager (2003) ser placeringen av KOP som ett sätt att balansera lagerhållningsnivåer med 
produktionseffektivitet. Tanken att en KOP placerad uppströms ger minimerad lagerhållning 
och nedströms korta ledtider samt balanserad produktion. Ju mer komplicerad enheten blir, 
desto mer är en KOP som är placerad uppströms att föredra (Vollman et al., 2005). 
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I en försörjningskedja så är det vanligtvis tre typer av buffertar: lagerhållning, kapacitet och 
tid. Lagerhållning använder ett säkerhetslager för att försäkra tillgänglighet när efterfrågan är 
större än väntad. Kapacitet tillåter omgående lagerpåfyllning medan tid reducerar variansen 
exempelvis genom produktionsmånader, som i vårt fall – Toyota nyttjar (Hopp & Spearman, 
2000; Jammernegg & Reiner, 2007).

Dessa buffertar förklarar huvudskillnaden mellan de två olika byggstenarna i varje 
försörjningskedja: MTS pipeline samt MTO pipeline (Vollman et al., 2005). MTSP garanterar 
tillgänglighet genom att leverera direkt från lager. I en sådan här försörjningskedja finns det 
ingen tidsbuffert. Vilket innebär korta ledtider för kund. MTOP  kan däremot inte erbjuda 
omgående leverans. Däremot finns det en tidsbuffert som kunder räknar med när de beställer 
en kundspecifik produkt. Dock måste denna vara relativt kort för att vara attraktivt för kund 
(Vollman et al., 2005). 

3.6.2 Postponement

Begreppet Postponement utnyttjas effektivt av försörjningskedjor som en metod att begränsa 
oförmågan att möta kundernas krav effektivt. Genom att senarelägga specifikation av en 
produkt tills den sista möjliga dagen minskar risken och osäkerheten som införts av 
konsumenternas krav (Pagh & Cooper, 1998). 

Ett bra exempel hittas hos färgtillverkningsföretag, där istället för lagerhållning av flertal 
färger, som i sin tur kräver en hel del prognostisering för att säkerställa tillgång, så framställs 
det en neutral bas och själva färgvalet specificeras efter kundåtagande (Pagh & Cooper, 1998). 
Därmed möjliggör Postponement att en försörjningskedja kan vara mer responsiv till 
ändringarna i efterfrågan hos kunderna. 

Att hålla produkten generell så länge som möjligt innan specifikationen inleds är att föredra 
(Bowersox, Carter & Monczka, 1993). Att implementera postponement kräver mycket tanke 
gällande placeringen av KOP.  Denna strategiska placering av KOP gör försörjningskedjor för 
att minska effekterna av uppströms som beror på fluktuerande efterfrågan. Alla 
försörjningskedjor har två grundläggande flöden, materialflödet och informationsflödet. KOP 
däremot, berör vanligtvis endast materialflödet (Bowersox, Carter & Monczka, 1993). 
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Efterfrågan

3.6.3 KOP-integration

KOP kan även beskrivas som en kvot av ledtiderna P, som står för produktionsledtid, samt L, 
som står för leveransledtid (tiden från inkommen order till slutleverans). Genom att analysera 
kvoten P/L kan man fastställa hur stor del av produktion som ska göras mot prognos och hur 
stor del mot kundorder, samt vilken operationsstrategi som är lämpligast att använda. 

P/L >> 1   

P/L > 1    

P/L = 1    

P/L < 1    

      Råmaterial Färdiga produkter

Figur 3.2: Överblick hur P/L-kvoten styr val av KOP (Harrison & van Hoek, 2008)

I figur 3.2 illustreras förhållandet mellan KOP, prognos och kundordrar. Vanligtvis brukar 
produktion och specificering analyseras individuellt, men i praktiken så är KOP en 
kombination av dessa delar, där vissa aktiviteter görs med säkerhet av ett kundåtagande och 
vissa utifrån prognos. 

Därför blir definitionen av en effektiv KOP - ”En KOP som maximerar mängden specifikation 
som kan utföras utifrån ett kundåtagande, förutsatt att specifikationen tillför kundvärde.” 
(Harrison & van Hoek, 2008)

3.6.4 Tvådimensionell vy på KOP
Denna endimensionella vy på KOP anses av många inte vara tillräckligt rättvisande i praktik. 
Därför menas det att KOP borde betraktas i en ytterligare dimension än enbart produktion – 
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även detaljspecifikation. Om man tittar närmare på ETO (engineer-to-order) så blir det i 
extrema fall ett helt kundorderstyrt produktionsflöde. Trots att detaljspecifikationen är det 
som styr produktionen är den inte en del av produktionsflödet. Själva specifikationen görs 
innan  produktionen vilket gör att man kan dela upp specificerandet i en helt separat 
dimension bortkopplad från produktionsprocessen (Wikner & Rudberg, 2005).

Införandet av detta extra perspektivet gör att man kan lättare applicera KOP begreppet till en 
verklig verksamhet. Detta för att hitta en gyllene medelväg mellan detaljspecifikation och 
korta ledtider. I detta sammanhang är det kanske uppenbart att en viss del av 
produktionsflödet sker innan den fysiska kundordern sker, det vill säga mot prognos. Detta 
eftersom det är opraktiskt att producera helt mot kundorder i bilindustrin då ledtiden för 
enheten, P, överstiger kundens förväntade ledtid, L (Wikner & Rudberg, 2005).

Figur 3.3: De olika dimensionerna i en KOP (Wikner & Rudberg, 2005)

Som Figur 3.3 visar så finns det fyra extrema punkter (hörnen) varav tre är tillämpningsbara 
KOPs. Den fjärde punkten (4) är är helt enkelt inte möjlig då den vill specificera mot 
kundorder men producera mot lagerhållning. Vilket rent naturligt är omöjligt då produkten 
måste specificeras innan den kan produceras (Wikner & Rudberg, 2005). 

De olika axlarna representerar tid i procent för respektive aspekt och således P/L-kvoten. 
Givetvis blir ingen av de extrema punkterna särskilt effektiva i avseende på KOP då:

• Punkt 1 - innebär egentligen att det varken finns någon kundspecifikation eller 
produktion mot lager och beskrivs bäst som en konceptprodukt. 

• Punkt 2 - innebär helt kundorderstyrda produkter som i sin tur ger väldigt långa 
ledtider

• Punkt 3 - innebär standardiserade produkter
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Tittar man närmare på punkt 5, som representerar en situation där 30% av produktionen, i 
form av ledtid, görs utifrån ett kundåtagande. Detta innebär att maximalt 30% av 
specifikation-aspekten kan utföras utan prognos - punkt 6. Alla konfigurationer med högre än 
30% specificering är ej tillämpningsbara då specifikation ej kan ske utan en högre nivå av 
kundåtagande (röd pil). Däremot kan man ha en lägre nivå av specificering (Gröna pilarna) då 
en produkt kan specificeras mot lagerhållning. 

Det är viktigt att inse att även punkt 5 är en extrempunkt ur en specifikationsaspekt. Då den 
konfigurationen skulle innebära att all produktion mot kundorder även är specifikation mot 
kundorder. Detta mynnar sig i grundproblematiken att man inte kan producera en produkt och 
först efter produktion specificera den mot kundspecifikationen (Wikner & Rudberg, 2005).

3.7 Prognostisering

För att göra kvalificerade uppskattningar om förväntad efterfrågan i marknaden så måste 
företagen göra en prognostisering. Detta sker med hjälp av tidigare data eller en 
marknadsundersökning (Mattsson, 2007). Prognostisering möjliggör så företagen kan styra 
sina materialflöden på ett effektivt sätt och eftersom det är nödvändigt att kunna förutsäga den 
framtida efterfrågan med tillräcklig noggrannhet respektive variationen på denna efterfråga 
(Mattsson, 2007). 

Företag brukar använda sig av de prognosmetoder som redan finns tillgängliga för att 
förutsäga efterfrågan men det finns inte någon metod att använda sig av för att förutsäga 
standardavvikelser för mått på variationen. Vanligtvis, istället för att förutsäga 
standardavvikelsen, används systematiska förändringar i form av trender och 
säsongvariationer för att uppskatta variationen (Mattsson, 2007).

Försäljningsprognoser är grunden för planering. För att få bra resultat, måste företaget göra 
kvalificerade gissningar för försäljning. Ett företag, med hjälp av prognostisering, möjliggör 
att verksamheten har kontroll över materialflöden samt en optimal lagernivå och lämpliga 
inköpsbeslut (Mattsson, 2007).

För prognostisering finns många olika metoder och dem varierar i svårighet, 
användarvänlighet, och den mängden data som behövs. Så prognosmakarens uppfattning 
påverkar resultaten och bör därför hållas till ett minimum. Men även rätt verktyg till 
respektive metod passar i olika situationer. I en studie säger Shahabuddin (2009) att inkomster 
påverkar inte efterfrågan på bilar hos konsumenter och anledningen till det kan vara att 
konsumenter köper bilar med besparingar eller via finansiering.
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3.8 Marknadsföring

Skapa värde för kunder och bygga               Fånga värde
kundrelationer              från kunder

Figur 3.4. Enkel illustration av marknadsföringsprocessen (Kotler et al, 2011)

I figur 3.4 illustreras marknadsföringsprocessen som kan ha en mängd olika marknadsfokus 
och mål. När företag genomför marknadsföringsaktiviteter finns det fem olika koncept de kan 
basera dessa aktiviteter på:

• Produktionsorienterad
• Produktorienterad
• Försäljningsorienterad
• Marknadsorienterad
• Social marknadsorientering

Enligt det produktionsorienterade konceptet så ska fokus vara att förbättra och utveckla 
produktion och distribution till maximal effektivitet eftersom konceptet baseras på idén att 
kunderna köper det som finns enkelt och billigt tillgängligt. Det produktorienterade konceptet 
är å andra sidan baserat på en idé att kunderna köper den produkt som har bäst kvalitet. 
Problemet med denna idé är att företaget kan bli förblindat och bara satsa på att utveckla sin 
produkt när det egentligen finns bättre lösningar på problemet som produkten är avsedd att 
lösa (Kotler et al, 2011).

Det tredje konceptet är försäljningsorienterat, vilket innebär att företaget satsar stort på 
försäljning och utgår från att kunderna inte köper produkterna om inte försäljningen är 
aggressiv. Detta koncept är extra vanligt när det gäller produkter och tjänster som kunderna 
ofta inte tänker på att de behöver, som exempelvis försäkringar. I kontrast med det 
försäljningsorienterade konceptet, som av Kotter et al (2011) beskrivs som ”sell what the 
company makes and not what the market wants”, står det marknadsorienterade konceptet (se 
figur 3.5). 
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Detta koncept baseras på idén att företaget ska veta vad marknaden efterfrågar, och tillgodose 
denna efterfrågan, vilket innebär att kunden är i fokus på ett helt annat sätt här än vid det 
försäljningsorienterade konceptet (Kotler et al, 2011).

Startpunkt Fokus Sätt Mål

Fabrik Existerande produkter Försäljning och marknadsföring Vinster genom
volymförsäljning

Försäljningsorienterat

Marknad Kundkrav Integrerad marknadsföring Vinster genom
kundnöjdhet

Marknadsorienterat

Figur 3.5. Skillnader mellan försäljningsorienterat koncept och marknadsorienterat koncept (Kotler et al, 2011)

Slutligen finns det ett koncept som heter social marknadsorientering. Detta koncept går ut på 
att sammanföra samhällets och konsumentens välstånd med företagets (Kotler et al, 2011).

4. Empiri

I det här avsnittet så beskriver författarna hur varje bilaktör hanterar sin kundorderstyrning. 
Detta är ett resultat av intervjuerna som hållits hos respektive företag. 

4.1 Grad av kundorderstyrning

Det skiljer sig mellan olika företag i till vilken grad produktionen är kundorderstyrd. I 
litteraturstudien så framkom att desto mer komplicerad enhet, desto mer är en KOP som är 
placerad uppströms att föredra (Vollman et al., 2005). Detta stämmer överens väldigt bra med 
studien. Där BMW, som har högst kundspecifikation och bland de mer avancerade bilarna, har 
den KOP som är placerad längst uppströms mot kundorder. BMW har en erkänd Supply 
Chain och vet att kunderna är villiga att vänta på deras överlägsna prestanda och 
detaljspecifikation. 

Toyota satsar väldigt mycket på att ha prisvärda, kvalitativa standardbilar med korta ledtider 
och det är uppenbart att de prioriterar sin ökända resurssnåla och jämna produktion för snabb 
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leverans och volymproduktion. Det råder ingen tvekan om att pris är dimensionen de vill 
konkurrera inom. 

Volvo är det företag som hamnar någonstans mellan dessa två giganter. Deras sätt att anpassa 
kundorderstyrningen beroende på marknaden är väldigt fördelaktigt. Vissa modeller försöker 
Volvo erbjuda exklusivitet i form av detaljspecifikation medan de vanligare modellerna är mer 
standardutrustade. 

4.1.1 BMW Group
På BMW sitter personalen och bygger bilen tillsammans med kunden. Detta via det 
avancerade affärssystemet som är direktanslutet till fabrikerna i Tyskland. En orderförfrågan 
om produktionsplats görs, sedan räknar systemet ut förväntad leveranstid på de valda 
kundalternativen (moduler). BMW erbjuder kunden möjligheten att bygga sin egna bil vilket 
underlättar för kunderna att själva skräddarsy sin bil.

Ett trestadiesystem används för att underlätta effektiviteten i kundorderstyrningen:

• Röd – Inga ändringar kan göras på modellspecifikationen i detta stadiet.
• Gul – Vissa mindre ändringar kan göras, förfrågningar skickas till fabriken.
• Grön – Full möjlighet att ändra.

Själva KOP är lagd väldigt högt uppströms, i början av försörjningskedjan, väldigt nära  
kundens specifika åtagande. Detta för att BMW vill låta kund få så mycket specificering på 
sin bil som möjligt. Just BMW Group, som är återförsäljare, köper produktionsplatser på 
fabrikerna i Tyskland. Detta har betydelse på leveranstiden som för varje specifika nya 
kundåtagande ligger på cirka 8-10 veckor på en standardmodell. En säkerhetsmarginal, som i 
snitt ligger på 1 vecka, används och är tänkt att täcka oförutsägbara händelser och förseningar.

En lanseringsmodell har en inkörningsfas på 2-3 månader där den görs i demo-ex för 
utställning hos återförsäljare. Detta görs i ett lugnare tempo för att säkerställa kvalitet från 
start. Sedan när riktig produktion börjat är det ganska stort tryck, vilket gör att man 
producerar mer mot prognos än specifika kundåtaganden under den inledande perioden. 

4.1.2 Toyota Center
På Toyota så skapas en kundbild när en kund är redo att göra en beställning. Kundbilden är ett 
verktyg som används för att matcha lämpliga bilar, tillverkade eller planerade, via ett 
affärssystem som är uppkopplat med fabriken i Asien. På Toyota är det gemensam försäljning 
tillsammans med andra länder som är indelade geografiskt. Det är en av anledningarna till att 
Toyota har globala produktionsmånader vilket innebär att vissa månader är avsedda för att 
producera vissa modeller då produktionen sedan ställer om för att kunna producera andra 
modeller som behöver en annan maskinkonfiguration. 

Toyota har även väldigt standardiserade paket/tillval på de olika modellerna, dock kan det 
förekomma geografiska skillnader på utbudet. Dessa standardiserade tillval leder till kortare 
ledtider som alltid uppskattas av kund. Det går att göra specialbeställningar för högre 
kundspecifikation om kund är villig att betala lite mer. Toyota kombinerar billiga försäkringar,
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förlängda vagnskadegarantier, rostskyddsgarantier som håller i upp till 10 år efter inköp för att 
det ska bli så lindrigt som möjligt för kund ekonomiskt. 

Generellt producerar företaget mot prognos men de bilmodeller som säljs i lägre volymer 
produceras inte mot lager utan är direkta kundorderbeställningar. En titt på KOP visar att den 
ligger väldigt långt nedströms. Detta för att Toyota satsar på att ha standardiserade bilar där  
kund får ett antal valmöjligheter som anses vara lämpliga. Om en bil inte finns i lager så letas 
lämpliga modeller upp runt om i landet på olika lager till försäljning.

Det finns inga standard väntetider då Toyota försöker få hem bilen så snabbt som möjligt. 
Enligt Toyotas statistik så är det generellt fyra veckor för en mogen modell och tolv veckor 
för en lanseringsmodell.

4.1.3 Volvo Bilia Group
Volvo försöker jobba med en så hög grad av kundorderstyrning som det går. Men för att väga 
upp för att hålla en jämn produktion så är det en viss kvot som beställs mot prognos. När det 
är högkonjunktur så är det en högre grad av kundorderstyrning och respektive lägre grav vid 
lågkonjunktur. KOP hos Volvo är väldigt dynamisk och centrerad. Eftersom produktionen är 
mestadels lokal så kan man ganska lätt senarelägga kundorderpunkten utan att det blir en 
alltför stor tidsförlust. Generellt så har en återförsäljare en viss kvot att sälja mot prognos och 
resterande ordrar är kundorderstyrd. Väntetiden är generellt fyra veckor för en mogen modell 
och åtta veckor för en lanseringsmodell.

5. Analys

Analysen är baserad kartläggning av strukturen i försörjningskedjan samt det nya synsättet av 
tvådimensionell vy på kundorderpunkter.

5.1 Strukturval i försörjningskedjan

Om klassificering ska göras gällande aktörernas försörjningskedja så utgår man från tre 
huvudgrupper:

• Leanbaserad försörjningskedja

• Agilebaserad försörjningskedja

• Hybridbaserad försörjningskedja

5.1.1 Toyota
I fallet med Toyota råder det ingen tvekan att de har en Supply Chain som baserar sig på 
Lean. De vanligaste parametrarna vid fastställande av struktur är: Produkttyp, efterfrågan, 
produktionsstrategi, marknadssegment, grad av integration (Vonderembse et al., 2006). 
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Bilproduktion är väldigt kapitalintesivt och strategierna varierar väldigt mycket beroende på 
vilket marknadssegment producenten riktar in sig på. På Toyota är minskning av slöseri i hela 
kedjan är huvudfokus så volymtillverkningen kan bibehållas effektivt. Toyota har även 
globala produktionsmånader vilket innebär att vissa månader är avsedda för att producera 
vissa modeller då produktionen sedan ställer om för att kunna producera andra modeller som 
behöver en annan maskinkonfiguration. 

Eftersom Toyota har sin KOP relativt lågt nedströms så är parametern: graden av integration 
inte speciellt hög. En leanbaserad försörjningskedja lämpar sig bäst med standardprodukter 
eller mogna produkter i avseende på livscykeln (Jones et al., 2000). Detta är i linje med 
Toyotas standardiserade bilpaket vilket en leanbaserad försörjningskedja anses vara mest 
gynsamt. Distributionskedjor som fokuserar på lean är lämpliga för produkter med hög 
livscykel i en befintlig marknad (Jones et al., 2000). En tydlig koppling kan göras till Toyotas 
omfattande garantier och försäkringar.

Toyota som har jämn produktion väldigt inbäddat i sin företagskultur, skulle inte kunna skifta 
strategi över en natt utan de fortsätter att göra det de är bra på. Schemastabilitet är det första 
kravet för produktionen av en order, vilket innebär att man måste agera innan det uppstår en 
försening av leverans (Lyons, Coleman, Kehoe & Coronado, 2004). En väldigt central och 
viktig kärna bakom Toyoyas framgångsrika produktion är just schemasstabilitet (Monden, 
1997). 

Man kan även konstatera att postponement, att senarelägga specifikation av en produkt tills 
den sista möjliga dagen (Pagh & Cooper, 1998), inte är något Toyota anammat alls. Företaget 
är väldigt bra på att alltid kunna erbjuda kunderna en produkt snabbt. Tittar man 
volymmässigt så är Toyota onekligen störst och det sammanfaller även med deras val av 
kundorderstyrning samt strategi.

5.1.2 BMW
Distributionskedjan klassificeras som en agile försörjningskedja menar författarna. Tydliga 
kopplingar kan göras då en agilebaserad försörjningskedja är motsatsen till leanbaserad 
försörjningskedja (Jones et al., 2000). Fokus på korta ledtider är ersatt med fokus på 
kundnöjdhet och servicenivå på produkterna. Tittar på vi marknaden företaget siktar in sig på 
så skiljer det sig från t.ex Toyota som vill ha en väldigt resurssnål och inte lika responsiv 
distributionskedja. Försörjningskedjan har en väldigt hög integration, då kunder har väldigt 
hög valmöjlighet i framtagningen av sin bil. Postponement är något som företaget jobbar i 
hög grad med. Att hålla produkten generell så länge som möjligt innan specifikationen inleds 
är att föredra (Bowersox, Carter & Monczka, 1993). Detta möjliggör att försörjningskedjan 
kan vara mer responsiv till ändringarna i efterfrågan hos kunderna (Pagh & Cooper, 1998). 

Så i motsats till Toyotas standardiserade bilpaket så har BMW hög kundspecifikation, 
företaget är mer villigt att anpassa sig till kundkrav och mindre fokus på kostnadsminimering 
(Jones et al., 2000). Detta är precis vad som framhävs i BMWs försörjningskedja och val av 
strategi. Responsiv tillverkning passar sig bäst för innovativa produkter med kortare 
livscyklar (Jones et al., 2000). Vilket BMW anammat genom att ha kortare intervaller för sina 
standardmodeller och stor fokus på innovation i företagskulturen.
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5.1.3 Volvo
Kombinationen av både lean och agile och kallas ofta för leagile försörjningskedjor (Jones et 
al., 2000). Volvo har försökt anamma denna typen av distributionskedja genom att utnyttja sin 
lokala produktion för att göra sin Supply Chain mer responsiv mot de ökade kundkraven och 
på så sätt bibehålla korta ledtider men utökad specifikation. Vissa marknader kräver att 
försörjningskedjan är responsiv men också resurssnål för att bibehålla lönsamhet (Jones et al., 
2000).

Postponement är något Volvo inte riktigt anmmat fullt ut som i fallet med BMW. Med 
fördelen av lokal produktion har de råd att satsa på en kundorderstyrning närmare den likt 
BMWs istället för Toyotas leanbaserade upplägg dock är fortfarande huvudfokus att rikta in 
kunderna på de standardpaket som finns. Detta eftersom den lokala produktionen blir en stor 
fördel i detta avseende för företaget och en bra hybrid (läs leagile) kan uppnås och i 
kombination med att Volvos kundorderstyrning är fluktuerande gör att Volvo kan bibehålla sitt 
starka fotfäste på den svenska bilmarknaden. 

5.2 Företagsbeskrivning med hjälp av KOP

Med KOP kan man beskriva företagets operationsstrategi. Beskrivning av strategier görs 
genom att beteckna de olika KOP i två avseenden:

1. Kundspecifikationsdimensionen (KD)

2. Produktionsdimensionen (PD)

Exempelvis [ETSKD , MTSPD] innebär helt standardiserade produkter. (Engineer-to-stock, 
Make-to-stock)

Därför funkar denna tvådimensionella vy på KOP väldigt bra då företag kan optimera sina 
operationsstrategier bättre med ett sådant verktyg samt att det fungerar bättre som ett 
analysverktyg.

Nedan har en kort sammanställning gjorts på hur de tre olika företag skiljer sig åt strategiskt. 
Denna sammanställning är baserad utifrån intervjuer samt litteraturstudier där man försöker 
beskriva företagets upplägg gällande kundorderstyrning och KOP. 

5.2.1 BMW
BMW, som för övrigt har en av de mest avancerade försörjningskedjor i bilindustrin, satsar på 
att hamna väldigt nära MTO (Make-To-Order). Företaget vill ge kunden möjligheten att 
skräddarsy sin produkt men fortfarande hålla en relativt önskvärd ledtid för kund. Med hjälp 
av det nya tvådimensionella vysättet kan man lättare klassificera BMW och deras 
klassificering anses vara [MTOKD , ATOPD]. 
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Det vill säga, Make-to-order i kundorderaspekten och Adapt-to-order i produktionsaspekten 
(Wikner & Rudberg, 2005). Oftast är kunderna villiga att betala lite mer för detta vilket leder 
till att företag som BMW ofta inte alltid har största fokus på att minimera 
produktionskostnader på bekostnad av kundvärde.

5.2.2 Toyota
Toyota, som är välkänt för sin produktionskultur och Lean-thinking har en väldigt jämn 
produktion och beskrivs bäst som [ATOKD , MTSPD] – Adapt-to-order på 
kundspecifikationsvyn och Make-to-stock på produktionsvyn (Wikner & Rudberg, 2005). 

Företag som standardiserar sitt sortiment, som Toyota, satsar på att ha en KOP som är så nära 
MTS som möjligt. Detta eftersom de jobbar i så omfattande volymer så kostnadsminimering 
är något de måste jobba med. Sedan även att Toyota befinner sig i det geografiska området 
som är mest kostnadseffektivt av våra tre företag bidrar till detta strategivalet.

5.2.3 Volvo
Volvo, som drar fördel av sin lokala produktion, satsar på en så hög kundorderstyrning som 
möjligt. När det är högkonjunktur så är det en högre grad av kundorderstyrning och respektive 
lägre grad vid lågkonjunktur. Med andra ord så är Volvos KOP fluktuerande beroende på 
marknaden – en agile kundorderstyrning. Detta är den huvudsakliga skillnaden gentemot 
Toyota & BMW, i övrigt finns en del likheter i sättet de hanterar sin kundorderstyrning. Men 
för att bibehålla en så jämn produktion som möjligt och relativt korta ledtider så har företaget 
en ganska centraliserad KOP. 

Volvo klassificeras som [ATOKD , ATOPD] – Adapt-to-order i kundspecifikationsvyn men även 
Adapt-to-order i produktionsvyn (Wikner & Rudberg, 2005). Volvo tror man kommer att 
förändras en hel del i framtiden. De är ett väldigt framåtsatsande företag och man tror att de 
snart kommer satsa mer på detaljspecifikationen sortimentet igenom. 
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Figur 5.1: Kartläggning av KOP i två dimensioner (Wikner & Rudberg, 2005)

I en perfekt värld är den röda punkten (extrempunkt) det alla företag vill uppnå (se figur 5.1). 
100% produktion mot lagerhållning (ingen leveranstid) och 100% detaljspecifikation för 
kund. Som figuren visar är BMW närmast denna punkt.  BMW's Supply Chain är en av de 
mest effektiva som finns, främst för att deras produkter oftast redan är sålda så fort de lämnar 
fabriken. Färdiga bilar samlas inte på oanvända flygfält som volymtillverkare som Toyota. 
BMW har förstått att lagerhållning inte medför något kundvärde utan bara medför 
merkostnader (Harrison & van Hoek, 2008).

Det finns tydliga skillnader mellan företag i bilindustrin gällande kundorderstyrningen. Det 
som styr dessa skillnader är givetvis företagets kunder, geografiska position men även 
marknad och företagsstrategi (Vollman et al., 2005). 

I slutändan handlar strategierna mycket om orderfrekvenser. Är företaget volymproducerande 
som Toyota, så kommer en KOP långt uppströms aldrig vara attraktivt för organisationen då 
ledtiderna helt enkelt blir för långa för kund. Jämfört med BMW som jobbar mer åt att kunna 
erbjuda hög kundspecifikation så vill de ha den så långt uppströms det bara går. Om man tittar 
på definitionen av en effektiv KOP - ”En KOP som maximerar mängden specifikation som 
kan utföras utifrån ett kundåtagande, förutsatt att specifikationen tillför kundvärde.” (Harrison 
& van Hoek, 2008) så råder det ingen tvekan att BMW mycket riktigt har den mest effektivt 
lagda KOP och försörjningskedja.

5.3 Marknadsstrategi

En analys av valet av marknadsfokus hos de olika aktörerna.

5.3.1 BMW
Tittar vi på BMW i ett marknadsföringssyfte så satsar företaget på den marknads- och 
produktorienterade marknadsföringskonceptet. Det produktorienterade konceptet är baserat 
på att kunderna köper den produkt som har bäst kvalitet (Kotler et al, 2011). Det 
marknadsorienterade konceptet baseras på idén att företaget ska veta vad marknaden 
efterfrågar, och tillgodose denna efterfrågan, vilket innebär att kunden är i fokus (Kotler et al, 
2011). Detta gör BMW genom att erbjuda kunden möjligheten att bygga sin egna bil vilket 
underlättar för kunderna att själv välja särskilda komponenter och tillval. 

5.3.2 Volvo
Volvos marknadsföring är till stor del en flexibel mix av: försäljningsorienterad, 
produktorienterad samt marknadsorienterad inriktning. Den försäljningsorienterade aspekten 
kan vi se på Volvos utbud av tillval och specificering på sina modeller. ”Ett försök att 
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omedvetet styra in kunderna mot vissa standardiserade paket görs”, menar Per Höglund på 
Bilia. Vilket innebär att företaget satsar stort på försäljning och utgår från att kunderna inte 
köper produkterna om inte försäljningen är aggressiv. 

Den produktorienterade och marknadsorienterade marknadsföringen blir tydlig när Volvo 
satsar väldigt mycket på att nischa sina personbilar med extra specifikation och kvalité i 
avseende på säkerhet.

5.3.3 Toyota
Toyota satsar väldigt mycket på en produktion- och försäljningsorienterad marknadsföring. 
Det försäljningsorienterade konceptet innebär att företaget satsar stort på försäljning och 
utgår från att kunderna inte köper produkterna om inte försäljningen är aggressiv. Detta 
koncept är extra vanligt när det gäller produkter och tjänster som kunderna ofta inte tänker på 
att de behöver, som exempelvis försäkringar. Toyota erbjuder billiga försäkringar, förlängda 
vagnskadegarantier, rostskyddsgarantier som håller i upp till 10 år efter inköp. 

Enligt det produktionsorienterade konceptet så ska fokus vara att förbättra och utveckla 
produktion och distribution till maximal effektivitet eftersom konceptet baseras på idén att 
kunderna köper det som finns enkelt och billigt tillgängligt (Kotler et al, 2011). Med Toyotas 
återkommande leankultur så är det inte svårt att förstå valet av marknadsföringsstrategi.

6. Diskussion

Detta kapitel har fokus varit på utvärdering och reflektioner av studien.

6.1 Frågeställning

Syftet med detta arbetet var att undersöka eventuella skillnader i kundorderstyrningen hos 
svenska bilaktörer samt hur stor vikt den har i aktuell bransch. Man har undersökt hur samt 
skillnader på kundorderstyrning mellan tre olika aktörer samt klassificerat de med hjälp av en 
teoretisk studie och en framtagen analysmodell. 

6.2 Metod

Vår metodik gällande intervjuer och litteraturstudier har fungerat bra. Möjligtvis kunde 
intervjuer gjorts med underleverantörer genom hela försörjningskedjan för att få en mer 
detaljerad inblick på hela processen. Detta ansåg författarna dock vara för tidsomfattande och 
endast en intervju per företag ansågs vara tillräckligt. En överskådlig blick har blivit tydlig 
med hjälp av litteraturen samt resultaten från intervjuerna. Optimalt hade varit om 
möjligheten att intervjua personal från fabriken fanns men tyvärr var det endast återförsäljarna 
som var tillgängliga för oss. En helt sanningsenlig bild av dessa aktörers försörjningskedjor 
anses inte vara fullständig. Detta eftersom en hel del generaliseringar måste göras för att 
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kunna angripa en analys på dessa stora företag. Ytterligare intervjuer och underlag från 
aktörerna hade varit att föredra.

6.3 Förslag på fortsatt studie

Omfattningen i detta arbete har varit att tydliggöra skillnader och vikt av kundorderstyrning 
hos olika bilaktörer på den svenska marknaden. Fortsatta studier kan göras i en större eller 
djupare omfattning på antingen kundorderstyrd produktion eller kundorderstyrning i sin 
helhet. Fortsatta studier kan även göras hos en specifik aktörs försörjningskedja, då författarna 
anser att en mer sanningsenlig bild kan uppnås.

7. Förbättringsförslag

Med vår begränsade insyn hos de olika företagens försörjningskedja har det kommit fram 
förbättringsförslag och rekommendationer som kan nyttjas. Baserat på vår klassificering av 
företagen så anser författarna att:

• Volvo, med sin lokala produktion, kan förbättra sin kundnöjdhet med ökad 
kundspecifikation. Detta då ledtiderna inte har lika stor påverkan som det skulle ha 
hos ett utländskt bilföretag som BMW och Toyota.

• Rekommendationer till Toyota skulle vara att försöka skapa större kundspecifikation 
för konsumenterna och satsa mot att ha en hybridbaserad försörjningskedja. Toyota är 
väldigt bra på det de gör och har ett specifikt marknadssegment men kundnöjdhet är 
morgondagens kundkrav.

• Slutligen till BMW så tycker författarna att de ska bibehålla sin kundspecifikation men 
satsa mot att sänka ledtiderna. Kundspecifikation är väldigt viktigt idag men med så 
tuff konkurrens så kan det i slutändan vara tid som aktörerna drar det sista strået.

8. Slutsats

Detta examensarbete har haft som syfte att redogöra om kundorderstyrningen har stor vikt på 
svenska marknaden samt skillnader i kundorderstyrning mellan tre aktörer på svenska 
marknaden. Alla tre aktörer har olika grad av kundorderstyrd produktion. Skillnader i 
kundorderstyrningen har upptäckts och en beskrivning av för- och nackdelar med de olika 
linjerna företagen valt. Kundorderstyrning är av stor vikt i den svenska bilindustrin, både för 
att kundnöjdhet ska uppnås men även för att vara med i konkurrensen på allvar. Signifikansen 
av kundorderstyrning kommer att att fortsätta vara stor så länge ledtiderna inte överstiger 
förväntad leveranstid för en kunds skräddarsydda produkt. I en industri som är så 
kaptialintensiv och relativt känsliga ledtider så är det i motgång som företagen visar sin styrka 
i form av logistisk effektivitet.
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När det var lågkonjunktur så sjönk inte Toyotas försäljningssiffror lika signifikant som deras 
övriga asiatiska konkurrenter, BMW ökade sina marknadsandelar jämfört med sina tyska 
rivaler och Volvo har hållit sig stabilt jämfört med forne ärkerivalen SAAB som förlagts i 
konkurs. Alla dessa tre företagen är bra på det de gör, även om de skiljer sig åt en hel del i 
struktur och strategi. Dessa tre aktörer kommer att leva kvar ett bra tag till då de hittat lämplig 
strategi för rätt marknad. 

Med hjälp av förbättringsförslagen som tagits fram tror författarna att aktörerna kan förbättra 
sin försörjningskedja ytterligare. Med denna undersökning, där alla tre aktörer har olika 
upplägg gällande kundorderstyrningen, så är det en slutsats som kan göras gällande vikten av 
kundorderstyrning och det är att kundorderstyrning är essentiell så länge kunden är villig att 
betala för det, antingen i tid eller pengar. I slutändan handlar det om vad kunden är villig att 
kompromissa i utbyte mot kundspecifikation. Så med andra ord kunden har alltid rätt. 
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9.1 Intervjufrågor:

1. Hur fungerar kundorderstyrningen hos er?

2. Var i produktionsflödet har ni lagt kundorderpunkten?

3. Hur lång väntetid är det för att beställa en ny bil för en kund?

4. Är det några större skillnader mellan en ny modell och en marknadsmogen modell?

9.2 Respondentlista

Intervju 1, 2013-04-29, med Martin Andersson, Försäljningschef på BMW Group i Göteborg

Intervju 2, 2013-05-06, med Jonas Mattson, Försäljningschef på Toyota Center AB i Göteborg

Intervju 3, 2013-05-14, med Per Höglund, Försäljningschef på Bilia Personbilar AB i 
Göteborg
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