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Abstract 
Purpose: The study aimed to analyze and visualize the flow of information from the 

arrival of a complex customer order, until complete technical documentation is 

submitted to production. To answer the purpose, two questions were formulated.  

1. How is order flow from order to production ensured in complex customizations?  

2. How can the order flow be visualized to create a united picture in a 

manufacturing company?  

Method: To answer the two questions of the study, theory has been collected using 

literature studies. The theory gathered forms the basis of the study's analysis and has 

therefore focused on order flow, how these can be designed, how the order process goes 

on and can be managed, and how an order process can be visualized. Theory obtained 

in literature studies was summarized in a theoretical framework. The study's empirical 

data collection consisted of a case study focusing on the ordering process that included 

document studies, interviews and observation. The empirical data pattern was then 

compared to the theoretical framework. Based on the pattern comparison, question 1 

could be answered and the basis for the visualization discussed in question 2. 

Findings: The outcome of the study's first question shows how order flow can be 

ensured from orders to production at manufacturing companies engaged in customized 

production. The order process and its flow of information can be effectively and safely 

summarized in nine steps, from the creation of standards to manufacturing production 

orders. Steps one to three are defined as the initial and most critical phase in which the 

customer is in focus. Steps four to six concern the internal communication between 

different departments to process and build a correct order. The final phase includes 

steps from seven to nine and describes the fulfillment of orders prior to production. The 

reason for visualizing and creating a united picture of the order flow according to 

question two is affected by the outcome of question one. The study shows that the order 

flow can be visualized by establishing a flowchart of the activities in the order flow. 

The design depends on its context and how the activities in the order process are 

implemented. Based on this, the principle of creating a visual image is general, but with 

details that are considered case-specific.  

Implications: The study contributes theoretically based on a general context about how 

analysis and visualization of information within the order flow can be handled. The 

report becomes a reference point for securing the order flow as it is based on previous 

research linked to the report's areas. The study provides practical support with a basis 

for ensuring and visualizing the order flow of manufacturing companies for 

customization.  

Limitations: The study is a one-case-design study in a specific context where general 

theory and case unique empirical data have been combined, which affects 

generalisability. This was compensated by the fact that the company in the study 

represents manufacturing companies of customized products. Context and order 

process design affect the visualization and limitations in predicting the outcome. 

Simplification to ensure order processing rather than solving specific problems in the 

flow has been of interest. 

Keywords: Information flow, visualization, order process, customized manufacturing 
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Sammanfattning 
Syfte: Studien syftade till att analysera och visualisera flödet av information från det att 

en komplex kundorder anländer, till dess att kompletta tekniska underlag överlämnas 

till produktion. För att besvara syftet formulerades två frågeställningar. 

1. Hur säkerställs orderflödet från order till produktion vid komplexa 

kundanpassningar? 

2. Hur kan orderflödet visualiseras för att skapa en gemensam bild i ett tillverkande 

företag? 

Metod: För att besvara studiens två frågeställningar har teori samlats in med hjälp av 

litteraturstudier. Den teori som samlats in ligger till grund för studiens analys och har 

därför varit inriktad på orderflöde, hur dessa kan utformas, hur orderprocessen går till 

och kan hanteras samt hur en orderprocess kan visualiseras. Teori som erhölls vid 

litteraturstudier sammanfattades i ett teoretiskt ramverk. Studiens empiriska 

datainsamling bestod av en fallstudie med fokus på orderprocessen som inkluderade 

dokumentstudier, intervjuer och observation.  Den empiriska data mönsterjämfördes 

sedan mot det teoretiska ramverket. Utifrån mönsterjämförelsen kunde frågeställning 1 

besvaras och ligga till grund för visualiseringen som behandlas i frågeställning 2.  

Resultat: Resultatet av studiens första frågeställning visar hur orderflödet kan 

säkerställas från order till produktion hos tillverkande företag som bedriver 

kundanpassad produktion. Orderprocessen och dess informationsflöde kan bedrivas på 

ett effektivt och säkert sätt sammanfattas i nio steg, från skapande av standarder till 

upprättande av tillverkningsorder. Steg ett till tre definieras som den inledande och mest 

kritiska fasen där kunden är i fokus. Steg fyra till sex berör den interna 

kommunikationen mellan olika avdelningar för att behandla och bygga en korrekt order. 

Sista fasen inkluderar steg sju till nio och beskriver uppfyllande av order inför 

produktion. Grunden för att visualisera och skapa en gemensam bild av orderflödet 

enligt frågeställning två påverkas av resultatet av frågeställning ett. Studien visar på att 

orderflödet kan visualiseras genom upprättande av ett flödesschema över aktiviteterna 

i orderflödet. Utformandet är beroende av sin kontext och hur aktiviteterna i 

orderprocessen genomförs. Utifrån detta är principen för upprättande av en visuell bild 

generell, men med detaljer som anses fallspecifika.  

Implikationer: Studien bidrar teoretiskt utifrån ett generellt sammanhang kring hur 

analys och visualisering av information inom orderflödet kan hanteras. Rapporten blir 

en referenspunkt för säkerställande av orderflödet då den bygger på tidigare forskning 

kopplat till rapportens områden. Studien bidrar praktiskt med ett underlag för att 

säkerställa och visualisera orderflödet hos tillverkande företag vid kundanpassning.  

Begränsningar: Studien är en enfallsstudie i specifik kontext där allmän teori och 

fallunik empiri har kombinerats vilket påverkar generaliserbarheten. Detta 

kompenseras med att företaget i studien representerar tillverkande företag av 

kundanpassade produkter. Kontext och orderprocessens utformning påverkar 

visualiseringen och begränsningar i att förutsäga resultatet finns. Förenkling till att 

säkerställa orderhanteringen snarare än att lösa specifika problem i flödet har varit av 

intresse. 

Nyckelord:  Informationsflöde, visualisering, orderhantering, kundanpassad 

tillverkning 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till vikten av att identifiera en kundorder och dess påverkan på kvalitetskrav, 
vilket är problemområdet som studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess 
frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 
Att bedriva en verksamhet i en värld som ständigt befinner sig i förändring ställer krav ; 

krav på människor, samhälle och företag. En av de gemensamma faktorerna i dessa tre 

begrepp är att alla i någon form påverkas av logistik. Logistik kan beskrivas som läran 

om effektiva materialflöden, vilket för ett företag kan innebära ökad lönsamhet. 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Logistik beskrivs av Fredholm (2013), som den 

interaktion som sker mellan inblandade parter och består av en rad olika flöden, både 

av varor, information och kapital. Att ständigt sträva mot kortare ledtider, lägre 

kostnader, nöjdare kunder och bättre kvalitet är alla mål som företag i dagens samhälle 

strävar mot mer än någonsin tidigare. 

 

Med ovan nämnda definitioner i åtanke kan logistiksystem betraktas som ett 

konkurrensmedel för företag om de är utformade på rätt sätt och anpassade till den egna 

verksamheten. Att använda sig av en strategi där kundens behov kommuniceras mellan 

inblandade parter och där resurser utnyttjas på bästa sätt skapar värde och vinning för 

företaget (Jonsson & Mattsson, 2011). Logistik berör inte bara materialflöden utan även 

informationsflöden. Att strategier och processer stöds av en hållbar kommunikation 

bidrar till motivation och att rätt beslut fattas (Dinter, Lahrmann, & Winter, 2010).   

 

Hur företag väljer att arbeta mot en mer effektiv verksamhet kan se olika ut.  Arbetssätt 

inom kvalitet som blivit allt vanligare med årens lopp är ”Lean”, “Kaizen” och 

”Standardisering”. Dessa tre arbetssätt syftar till att allt i flödet som inte bidrar till 

effektivisering och värde för kunden elimineras (Fredholm, 2013). 

 

Tillverkande företag i dagens samhälle arbetar ständigt för att effektivisera med 

inriktning på att, precis som Fredholm (2013) beskriver det, korta sina ledtider, minska 

kostnaderna och erfara nöjdare kunder. Detta resulterar i att forskning kring 

effektivisering hos tillverkande företag är ett relevant och nutida förbättringsarbete som 

har teoretiskt stöd. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Som det beskrivs i bakgrunden finns det behov hos tillverkande företag att effektivisera 

olika processer för att uppnå kortare ledtider och lägre kostnader.  

 

Material och information ska förflyttas och följa processen, från anskaffning av 

råmaterial till leverans av slutprodukt. För att hantera detta effektivt bör man ha en 

given nivå av service och utforma sin produktion därefter. Detta bidrar till möjligheten 

att sänka sina lagernivåer och reducera kostnader, samtidigt som man levererar det man 

utlovar gentemot kund. För att hålla dessa servicekrav placeras kundorderpunkten på 

olika positioner i företagets flöde (Sharman, 1984). En kundorderpunkt definieras 

utifrån var i flödet en specifik kundanpassning kopplas till produkten (Olhager, 2010). 
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Att veta vad kunden efterfrågar är kritiskt för ett företag eftersom det som levereras 

skapar en bild av företaget och dess förmågor. De processer som sker från order till 

leverans kallas för leveransservice (Jonsson & Mattsson, 2011), vad, när och hur något 

levereras. Dessa faktorer påverkar i sin tur resultatet och kan skapa konkurrenskraft 

(Storhagen, 2011). Det finns många leveransserviceelement som kan påverka hur 

företag uppfattas av kunden och det är därför viktigt att säkerställa vad kunden 

efterfrågar (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Marknadens efterfrågan och kapaciteten i det säljande företaget påverkar varandra. Vid 

tillverkning som sker direkt mot kundorder erhålls specifika order som till en början är 

okända för det säljande företaget. Ett förtydligande av den variant av produkt som 

kunden efterfrågar ligger till grund för vad det säljande företaget kan erbjuda för pris, 

samt hur lång tid det tar för kunden att få sin order levererad (Jonsson & Mattsson, 

2011). En bristfälligt specificerad order kan leda till missvisande tillverkningsorder för 

produktionsavdelningen i förhållande till vad kunden efterfrågar. Vidare kan detta bidra 

till sena ändringar i produktion, förändringar i schemaläggningen och i värsta fall 

felaktig leverans till kund. Det är viktigt att skapa entydighet i företaget för att alla ska 

arbeta i samma riktning och förstå sin funktion i flödet. Att visualisera och skapa 

förståelse för flödet och de olika delarna är därför centralt och av betydelse vid 

förbättringsarbete (VD, personlig kommunikation, januari, 2018). 

 

Utifrån ovanstående beskrivning kring orderhantering vid specifik kundorder är 

problem som kommer att belysas i denna rapport relevanta då de främst berör flödet av 

information, från order (säljarens kontakt med kund) till ordererkännande 

(tillverkningsorder skapas). Att på ett djupare plan analysera flödet av en kundorder för 

att reducera problem med långa leveranstider, svårigheter kring att bekräfta order samt 

svårigheter att möta deadlines är viktigt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår vikten av att veta vad kunden efterfrågar för att 

undvika problem och revideringar senare i processen. Att från start definiera kundens 

behov samt hantera kundorder korrekt är ett sätt att minska exempelvis revideringar 

senare i processen. Vidare framgår att det bör finnas en tydlig bild av flödet och de olika 

processerna samt hur dessa ska kommuniceras i företaget. Syftet med denna studie är 

följaktligen: 

 

Att analysera och visualisera flödet av information från det att en 

komplex kundorder anländer, till dess att kompletta tekniska underlag 

överlämnas till produktion. 

  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Det är viktigt att 

vid hantering av komplexa order noggrant definiera vad det är kunden efterfrågar för 

att kunna säkerställa en gemensam bild. Detta för att undvika revideringar och därmed 

onödiga kostnader och längre leveranstider än nödvändigt. Studiens första 

frågeställning är därmed: 

 

[1] Hur säkerställs orderflödet från order till produktion vid komplexa 

kundanpassningar? 
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När detta har säkerställts är det viktigt att skapa en uniform bild av orderprocessen för 

att uppnå entydighet. Studiens andra frågeställning är därmed: 

[2] Hur kan orderflödet visualiseras för att skapa en gemensam bild i ett tillverkande 

företag? 

 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en fallstudie 

genomförts på ett tillverkande företag med inriktning på order till produktion. 

 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
För att förstå fallföretagets utformning har en övergripande flödeskarta upprättats. 

Denna flödeskarta innefattar processens samtliga steg övergripande, det vill säga från 

order till färdig kundanpassad produkt. Studien har begränsats till en djupare analys av 

orderprocessen för kundanpassade produkter. Processen av ovan beskrivna analys 

börjar med att kunden lägger en order och slutar med ett ordererkännande till kund, 

vilket innebär överlämnande av tillverkningsorder till produktionsavdelningen. I Figur 

1 ges en visuell bild av flödets övergripande utformning och vilka delar som har 

studerats mer ingående. Studien har begränsats till en operativ inriktning på 

orderhanteringsprocessen, då det dagliga arbetet är i fokus. 

 
Figur 1 - Studiens omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
Utifrån redovisad bakgrund och problembeskrivning i kapitel 1 har studien följande 

upplägg. 

 

Kapitel 2: Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens induktiva arbetsprocess, samt 

kopplingar mellan frågeställningarna och metod. Vidare beskrivs studiens kvalitativa 

ansats och presentation av kriterierna för val av fallföretag. Därtill beskrivs studiens 

metodval som använts samt processen för dataanalysen. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring studiens trovärdighet. 

 

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studiens syfte och 

frågeställningar som formulerats angående att definiera orderprocessens påverkan på 

utfallet gentemot kund. Ett teoretiskt ramverk kring säkerställande av orderflöde från 

order till produktion vid komplexa kundanpassningar, samt hur det kan visualiseras för 

att skapa en gemensam bild hos tillverkande företag har byggts upp i kapitlet. Frågor 

för avstämning mot empiri presenteras även i det teoretiska ramverket. 
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Kapitel 4: Empiri 

Kapitlet inleds med att ge läsaren en bild av fallföretaget som varit utgångspunkten för 

studien, samt avstämning mot frågorna utifrån det teoretiska ramverket. För att besvara 

de två frågeställningarna presenteras sedan empiri som inhämtats genom intervjuer, 

dokumentstudier och observationer. Empirin berör området för studiens omfång och 

avgränsning i orderprocessen samt problemområden i orderprocessen. 

 

Kapitel 5: Analys 

Kapitlet som följer innehåller separata analyser av frågeställningarna i studien. En 

mönsterjämförelse mellan insamlad teori och data presenteras till första 

frågeställningen. Resultatet av mönsterjämförelsen i frågeställning 1 lägger grunden till 

analys av frågeställning 2.  

 

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat genom att besvara de 

två frågeställningarna. Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar. 

Fortsättningsvis beskrivs studiens slutsatser & rekommendationer och kapitlet avslutas 

med förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens induktiva arbetsprocess, samt kopplingar 
mellan frågeställningarna och metod. Vidare beskrivs studiens kvalitativa ansats och 
presentation av kriterierna för val av fallföretag. Därtill beskrivs studiens metodval som 
använts samt processen för dataanalysen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som använts för 

att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och använda metoder. 

 
Figur 2 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning har teori samlats in med hjälp av 

litteraturstudier. Den teori som samlats in ligger till grund för studiens analys för att 

besvara frågeställningen, och har därför varit inriktad på orderflöden och hur dessa kan 

utformas. Hur orderprocessen går till och kan hanteras har också varit i fokus vid 

litteraturstudierna. För att skapa förståelse för nuläget, samt att hitta brister som kan 

förbättras, har en fallstudie med fokus på orderprocessen genomförts. Fallstudien har 

inkluderat dokumentstudier, intervjuer och observationer. I analyskapitlet i rapporten 

jämförs teori och empiri för att besvara frågan hur man kan säkerställa orderflödet från 

order till produktion vid komplexa kundanpassningar.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning har ett liknande upplägg som vid första 

frågeställningen använts. Litteraturstudier har varit inriktade på att samla teori kring 

hur man kan visualisera orderprocessen. Empiri från fallstudien, genom 

dokumentstudier och intervjuer, skapade en tydlig bild av vilka faktorer som är viktiga 

för att skapa en gemensam bild av orderflödet. Att jämföra och utforma en visuell bild 

av orderflödet utifrån teori och empiri följer i analyskapitlet.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Studien pågick under perioden januari 2018 till slutet av maj 2018. Arbetets 

genomförande kan beskrivas som fem faser, Figur 3:  Problemformulering, 

Litteraturstudier, Datainsamling, Analys samt Diskussion och slutsats. Utöver dessa 

fem faser pågick rapportskrivning löpande för att få en sammanhängande och 

välformulerad rapport.  

 

I problemformuleringen, fas 1, var grunden till en början att hitta ett fallföretag där ett 

praktiskt problem kunde identifieras. Tillsammans med företaget diskuterades sedan 

problem och dess relevans inom området industriell organisation och produktion (IOP). 

När fallföretag och problemområde var funnet påbörjades litteraturgenomgång för att 

få en övergripande förståelse. Därefter genomfördes en dialog med fallföretaget där 

avgränsningar och prioriteringar diskuterades och formulerades. Dessa problem kom 

att utgöra basen till de teoretiska och praktiska förhållningssätten under studien. 

Problemen generaliseras med hjälp av teoretiska studier vilka sedan sammanvävs med 

de problem som identifierades på fallföretaget.  

 

Fas 2, 3 och 4 finns beskrivna längre ner i rapporten: 2.5.1 Litteraturgenomgång, 2.4 

fallstudie, 2.5 datainsamling samt 2.6 dataanalys. 

 

Fas 5 ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 

implikationer och begränsningar. Dessutom presenteras studiens slutsatser och 

rekommendationer.  

 
Figur 3 - Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
Studien byggs upp av en kvalitativ ansats för att besvara de två frågeställningar som 

belyses i rapporten. Kvalitativa studier kännetecknas av beskrivningar, analyser och 

tolkningar av fenomen. Någon form av process är ofta central i den kvalitativa 

forskningen. Den kvalitativa forskningen syftar till att förstå fenomenet för att sedan i 

verbala resonemang och visualiseringar presentera en analys (Skärvad & Lundahl, 

2016). Genom öppna intervjuer, anteckningar vid observationer och tolkande analyser 

där resultatet presenteras i verbala resonemang, har den kvalitativa ansatsen genomsyrat 

hela arbetsprocessen. Resultatet av frågeformulering 2 presenteras även visuellt i form 

av checklistor och figurer.  
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Utifrån datainsamling och analys av det verkliga enskilda fallet formulerades teori och 

hypoteser som slutresultat, vilket benämns “induktion”. Utan kunskap om befintliga 

teorier samlas data in, för att i efterhand formulera en teori.  Induktion beskrivs som ett 

arbetssätt där teori och verklighet sätts i relation till varandra (Patel & Davidsson, 

2011). Arbetssättet som beskrivs genom induktion genomsyrar tillvägagångssättet i den 

här studien. Utifrån den empiriska data som samlats in har författarna formulerat teorier 

och hypoteser, då tidigare forskning inte varit i fokus innan fallstudien. 

 

Data har under studien samlats in, kontrollerats och inhämtats från olika personer, 

kontexter, upplägg, där samtliga berörs av orderhanteringen i samband med 

kundanpassade produkter. Detta bidrar till en fullständig och balanserad undersökning 

med högre sanningshalt än vid enstaka insamlingsobjekt. Beskrivningen ovan är en 

förklaring av “triangulering” (Skärvad & Lundahl, 2016), något som använts i studien.  

2.4 Design 
För att skapa en helhetsbild av och en förståelse för en verklig situation i en mindre 

avgränsad grupp, vilket kan vara en person, organisation eller situation, kan en 

fallstudie genomföras (Patel & Davidsson, 2011). Studien som genomförts hade ett 

“fall” som innebar att orderhanteringsprocessen vid kundanpassning hos ett 

tillverkande företag studerades, med frågan “hur” som utgångspunkt. Denna process 

anses som en viktig faktor för att kunna förbättra och effektivisera. Som beskrivits 

tidigare är en djupare analys av flödet viktigt för att reducera problem med långa 

leveranstider, svårigheter kring att bekräfta order samt svårigheter att möta deadlines.  

 

Vid förändringsarbete av processer, som är centralt i den här studien, är fallstudie 

passande (Patel & Davidsson, 2011), vilket styrker valet av denna metod. Situationen 

studerades under kontrollerade förhållanden och vad som skulle granskas var konkret 

och tydligt definierat. Förhållandena som beskrivs är ytterligare en fördel som styrker 

valet av fallstudie som metod (Yin, 2007). Yin (2007) beskriver ytterligare styrkor med 

fallstudier, där en av dem är möjligheten att studera olika empiriska källor, vilket i den 

här studien innefattar observationer, intervjuer och dokumentstudier. 

 

Att bedriva en fallstudie hos ett specifikt företag, där endast ett fall/ en analysenhet 

(orderhanteringsprocessen) har studerats, innebär att studien är av enfalls-/ enskild 

karaktär. Att bedriva en enfallsstudie bidrar till möjligheten att fördjupa sig i det 

specifika fallet. Dock kan svårigheter gällande generaliserbarhet ses som en nackdel 

(Yin, 2007), vilket i den här studien kompenseras genom att fallföretaget och fenomenet 

som studerats representerar liknande företag. Företag kan applicera och dra nytta av de 

resultat som presenteras i rapporten. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empiriska data, 

genom dokumentstudier, intervjuer och observationer. Att använda flera metoder vid 

datainsamling styrker fallstudien och vidare även de resultat och slutsatser som 

presenteras i rapporten (Yin, 2007).  Det teoretiska ramverket byggs upp av den data 

som erhållits vid litteraturstudier. Det empiriska materialet tar sin utgångspunkt i den 

fallstudien som genomförts. Nedan följer en djupare beskrivning av vad som erhölls 

genom de olika metoderna för datainsamling.  
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2.5.1 Litteraturgenomgång 

De alster som nyttjats i studien är böcker, forskningsrapporter och artiklar. Dessa ligger 

till grund för det teoretiska ramverket som presenteras. Vidare i avsnitt 

Litteratursökning beskrivs hur insamlingen har genomförts 
 
Litteratursökning 

En av metoderna som använts vid insamling av data är litteratursökning. Den främsta 

strategin som användes var databassökning. Att använda sig av databaser via en 

högskolas hemsida bidrar till tillgänglighet av forskningsrapporter (Skärvad & 

Lundahl, 2016).  En första sökning genomfördes där potentiella söktermer, svenska och 

engelska, utifrån syfte och frågeställningar användes. Vid sökningar som resulterade i 

ett stort antal träffar användes “smalare termer” samt begränsningar i form av 

utgivningsår, antal publiceringar och ämne. Artiklar av intresse och relevans valdes ut 

för att vidare studeras mer ingående. Genom att läsa artiklarnas sammanfattningar, för 

att skapa en större förståelse för innehållet, valdes de som var av relevans för studien 

för att uppfylla syftet ut. Litteratursökningen och urvalet presenteras i Tabell 1. 

En annan strategi som användes var “snowballing”, vilket innebär att referenslistor 

används för att finna ny litteratur, både artiklar och böcker (D. Glimryd, 2018). 

De böcker som användes utöver artiklarna och som inte erhölls genom snowballing var 

kända för författarna från tidigare studier. 

  
Tabell 1 - Litteratursökning 

Sökområde Nyckelord Urval 

Orderprocessen Order fulfillment 2 

Orderprocessen Order fulfillment process 2 

Orderprocessen Process AND Improvement 2 

Informationsprocess ”Information flow” 2 

Orderprocessen Order-to-production 4 

Orderprocessen ”Product configuration” 2 

Orderprocessen Order AND Customizing 1 

Engineering Engineer-to-order 1 

Visualisering  Visualization AND order 2 
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2.5.2 Observation 

För att utforska, få en bild av och skapa en större förståelse för orderprocessen och de 

aktiviteter som finns i flödet utfördes en observation. Vid observationstillfället 

studerades orderflödet från kundorder till leverans. Detta för att kartlägga den 

nuvarande situationen för att sedan kunna analysera och identifiera brister som kan 

effektiviseras. Författarna observerade och gick igenom alla avdelningar på 

fallföretaget. Personer som berörs av studiens fokusområde identifierades för att skapa 

ett underlag av potentiella intervjupersoner. De båda författarna var närvarande, vilket 

enligt Yin (2007) stärker reliabiliteten, och de som observerades var medvetna om 

situationen och kände till observatörernas närvaro. Situationen studerades utanför det 

aktuella skeendet utan att observatörerna deltog i någon form av aktivitet. 

Beskrivningen kring upplägget av observationen innebär att förhållningssättet var ”icke 

deltagande” och ”känt” (Patel & Davidsson, 2011). Situationen dokumenterades i form 

av anteckningar och nyckelord. 

 

Observationen bidrog även till att besvara frågeställning ett som studien delvis grundar 

sig i. En av anledningarna till att metoden valdes var för att den är användbar då 

information kring aktiviteter i sin naturliga miljö ska inhämtas. En annan anledning var 

att observationer är bra komplement till andra metoder för datainsamling (Patel & 

Davidsson, 2011). Observationer ger en verklig bild av händelser i sitt sammanhang 

(Yin, 2007). Observationen genomfördes före intervjuerna för att skapa en tydlig bild 

av situationen och för att skapa ett underlag för fokusområdet och frågeformulering 

inför intervjuerna. Syftet med studien var i fokus vid observationen, och något 

observationsschema över vad som skulle studeras utformades därför inte. Att upplägget 

var utformat på detta sätt gör observationen ostrukturerad (Patel & Davidsson, 2011). 
 

2.5.3 Dokumentstudier 

För att skapa en förståelse för hur effektivisering och visualisering av orderprocessen i 

det tillverkande företaget kan uppnås, samt för att besvara studiens två frågeställningar, 

genomfördes dokumentstudier. Dokumentstudierna skapade en egen uppfattning av 

orderprocessen, utan påverkan från andra personer på företaget. Olika säljares 

kundorder studerades för att få insikt i likheter och skillnader i arbetssätt och 

utformning. Att studera kundorder är relevant för att kunna säkerställa orderflödet samt 

hur en gemensam bild och ett uniformt arbetssätt kan skapas. Empiri som erhölls kunde 

senare användas för jämförelse med nuläget baserat på de intervjuer och observationer 

som genomfördes. 

 

Dokument inkluderar både text, bild och ljud och kan ge en precis och fullständig bild 

av det som undersöks. De kan även användas för att förstå verkliga situationer och 

förhållanden (Patel & Davidsson, 2011). Att använda sig av dokument när man 

genomför en fallstudie är en relevant informationskälla (Yin, 2007). I Tabell 2 

presenteras de dokument som studerades under studiens gång. 

 

Efter planeringsmöte med ledningen på företaget samt berörda personer för studien 

erhölls relevanta dokument baserat på studiens syfte. Dokumenten lästes igenom 

växelvis med att anteckningar skrevs ner. På så sätt erhölls en egen uppfattning av 

orderprocessen, utan påverkan från andra personer på företaget. De utgjorde även ett 

underlag för inspiration och kunskap inför intervjuer och frågeformulering. Empiri som 

erhölls kunde senare användas för jämförelse med nuläget baserat på de intervjuer och 
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observationer som genomfördes. Sammanfattningsvis har dokumenten i första hand 

använts för att styrka information som inhämtats genom andra informationskanaler  

(Yin, 2007), vilka tidigare har beskrivits i rapporten, samt legat till grund för 

formulering av intervjufrågor.  

 
Tabell 2 - Dokumentstudie 

Datum Syfte Dokument Metod 

2018-03-13 Kartlägga orderprocessen Kundorder 1 Strukturerad 

2018-03-13 Kartlägga orderprocessen Kundorder 2 Strukturerad 

2018-03-13 Kartlägga orderprocessen Kundorder 3 Strukturerad 

2018-03-15 Kartlägga orderprocessen Kundorder 4 Strukturerad 

2018-03-15 Kartlägga orderprocessen Kundorder 5 Strukturerad 

2018-03-15 Kartlägga orderprocessen Kundorder 6 Strukturerad 

 

2.5.4 Intervjuer 

De två frågeställningarna som behandlas i rapporten har varit i fokus under intervjuerna 

som genomförts i studien. Syftet med intervjuerna var att skapa ett empiriskt underlag 

för att genomföra en analys som svarar på studiens syfte och frågeställningar. Yin 

(2007) beskriver en av styrkorna med intervju som målinriktad, att studiens 

frågeställningar är i fokus. Intervjuer är även en av fallstudiens viktigaste källor till 

information.   

  

Karaktären på intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär öppna frågor där 

intervjupersonen har fritt svarsutrymme, intervjun blir mer som ett samtal. Att 

genomföra kvalitativa intervjuer, karaktäriseras av låg grad av strukturering där egna 

ord och formuleringar kan uttryckas av intervjupersonen (Patel & Davidsson, 2011). 

Tabell 3 ger en beskrivning av de intervjuer som genomförts i studien. 

  

De som intervjuades var tre säljare, en konstruktör, en beredare samt en planerare. 

Urvalet av intervjupersoner grundade sig på rekommendationer från handledare på 

fallföretaget samt individuella beslut. Säljarna och konstruktören som intervjuades 

valdes ut eftersom de besitter speciell kunskap inom sina områden, säljprocessen 

respektive konstruktionsprocessen för en order, och har erfarenhet av företagets 

arbetssätt. Beredaren är kopplingen mellan sälj- och konstruktionsavdelningen och har 

därför en nyckelfunktion i företaget. Planeraren sätter leveranstid på en order utifrån 

kapacitet och möjlighet att tillverka produkten, vilket säljaren förmedlar vidare till 

kund.  

 

Frågorna utformades med observation och dokumentstudier som underlag, samt de två 

frågeställningarna som formulerats för att besvara studiens syfte. I Bilaga 1 presenteras 

de frågor som låg till grund för respektive intervju. Anteckningar fördes under 

intervjuns gång, och efteråt sammanställde författarna fullständiga sammanfattningar/ 

analyser av empiri. För att kontrollera att situationen uppfattats korrekt skickades ett 

mail till intervjupersonen med analysen av empirin för avstämning.   
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Samtliga intervjuer har inneburit personliga möten mellan intervjuarna (rapportens 

författare), och intervjupersonen. Intervjuerna har behandlats konfidentiellt, vilket 

innebär att svaren och uppgifter om intervjupersonerna inte är offentliga, endast 

författarna har tillgång till dessa (Patel & Davidsson, 2011). 
 

Tabell 3 - Intervjuer 

Datum Syfte Befattning Metod Tid 
(min) 

2018-

03-13 
Kartlägga säljprocessen, identifiera 

problem i orderprocessen 
Application 

Manager, säljare 
Semistrukturerad 60 

2018-
03-15 

Kartlägga säljprocessen, identifiera 
problem i orderprocessen 

Säljare Semistrukturerad 30 

2018-
03-15 

Kartlägga säljprocessen, identifiera 
problem i orderprocessen 

Säljare Semistrukturerad 45 

2018-

03-15 
Kartlägga konstruktionsprocessen, 

identifiera problem i orderprocessen 
Project Manager, 

konstruktör 
Semistrukturerad 20 

2018-
03-19 

Identifiera problemområden i 
orderprocessen 

Orderberedare Semistrukturerad 60 

2018-
03-19 

Identifiera problemområden i planering 
kopplat till orderprocessen 

Planerare Semistrukturerad 30 

 
 

2.6 Dataanalys 
Fyra typer av metoder för datainsamling har använts, empirisk genom fallstudie i form 

av observationer, intervjuer och dokumentstudier, samt teoretisk genom 

litteraturstudier. Innan analysen granskades, sållades och sammanställdes data, detta för 

att skapa relevans, tydlighet och god struktur.  Resultatet av de båda metoderna har 

jämförts med varandra, vilket av Yin (2007) beskrivs som mönsterjämförelse, det 

empiriska jämförs med det teoretiska/ förutsagda. Vidare beskrivs att teorier vid 

genomförandet av fallstudier skapar en möjlighet till generalisering av resultatet. 

Utifrån mönsterjämförelsen kunde frågeställning 1 besvaras och ligga till grund för 

visualiseringen som benämns i frågeställning 2. Mönsterjämförelsen och den 

dataanalys som genomförts visas i resultatet som presenteras i rapporten. Processen 

visualiseras nedan i Figur 4.  
 

 
Figur 4 - Studiens dataanalys 
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2.7 Trovärdighet 
Det är av yttersta vikt att ha begreppen validitet och reliabilitet i åtanke under hela 

fallstudiens gång (Yin, 2007). 

2.7.1 Validitet 

God validitet innebär att det studien avser att mäta är det vi mäter. Dels att den teori 

som beskrivs i det teoretiska ramverket är grunden i frågeformuleringen inför ex 

intervjuer, att ”tratta ner” från teori till datainsamling. Validiteten säkerställs även 

genom jämförelse av resultatet mellan olika datainsamlingsmetoder, vilket i studien 

består av intervjuer, observationer och dokumentstudier. Olika metoder för 

datainsamling är ytterligare en faktor som bidrar till ökad validitet i studien (Patel & 

Davidsson, 2011).  Validitet kan i andra termer beskrivas som att systematiska mätfel 

inte existerar (Skärvad & Lundahl, 2016).  

 

Vid genomförande av en fallstudie, som är en samhällsvetenskaplig metod, finns fyra 

kriterier för att bedöma kvalitet för insamlade empiriska data. Tre av begreppen går 

under kategorin validitet och innefattar begreppsvaliditet, intern- och extern validitet. 

Begreppsvaliditet innebär exempelvis att använda olika källor för att styrka data och 

uttalanden i rapporten. Det är även viktigt med tydlighet kring vad som ska studeras, 

baserat på de frågeställningar som formulerats. 

 

Datainsamlingen är grunden för tillvägagångssättet och skapar tydlighet kring ämnet 

mot målet, att uppnå syftet med arbetet och jämföra mot teori. I fallstudien styrks den 

interna validiteten genom att alla berörda avdelningar är representerade vid 

observationen och kartläggandet av orderprocessen. Dokumenten som studerades 

tillhandahölls med hjälp av anställda på företaget, detta eftersom personerna i fråga 

besitter kompetens och erfarenhet inom området. Nyckelpersoner som intervjuas kan 

bidra med både fakta och egna åsikter inom det studerade området, samt ge tips till 

vidare intervjuer (Yin, 2007), vilket har använts i studien. De som intervjuades var tre 

säljare, en konstruktör, en beredare samt en planerare. 

 

Den externa validiteten visar var resultatet kan appliceras, var beteenden eller 

företeelser kan anses generella. Det resultat som fallstudien visar ska kunna 

sammankopplas med teori kring ämnet för att kunna generaliseras (Yin, 2007). Ett 

exempel från den här studien är att kunna applicera resultatet av ett projekt inom 

företaget till att bli generellt för hela företaget och även för företagets andra bolag 

världen över.  

2.7.2 Reliabilitet 

Innebörden av reliabilitet kan beskrivas som ett bevis på hur studien har utförts för att 

kunna upprepa tillvägagångssättet, i en likvärdig fallstudie, och erhålla samma resultat. 

Reliabiliteten kan även beskrivas som ett mått på hur stor inverkan slumpen har i vår 

studie och vårt tillvägagångssätt (Yin, 2007). Ett tredje sätt att uttrycka reliabilitet är att 

slumpmässiga mätfel, tillfälligheter, inte existerar. Resultatet av studien ska inte 
påverkas av vem som genomför mätningen eller av dess kontext (Skärvad & Lundahl, 

2016). 

 

En noga definition och beskrivning av tillvägagångssättet, i form av dokumentation, är 

av yttersta vikt för att kunna upprepa studien (Yin, 2007). Noggrann dokumentation 

kring tillvägagångssättet har lett fram till god reliabilitet i studien som rapporten bygger 
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på. Metod och genomförande presenteras i rapporten på ett utförligt sätt, kring hur, vad 

och vem för att kunna upprepa datainsamlingen. 

 

I studier, exempelvis observationer och intervjuer, där människor är en del av studien, 

finns faktorer som inte går att påverka. Strukturerade dokumentstudier och förberedda 

intervjuer bidrar till god reliabilitet i rapporten, svaren har även jämförts med varandra. 

Att noga definiera frågor vid intervjuer är ett sätt att undvika misstolkningar och därav 

erhålla felaktiga svar, något som också styrker reliabiliteten i  studien. Reliabiliteten 

ökar i denna studie då två personer deltog vid samma observation- och intervjutillfällen 

(Patel & Davidsson, 2011). 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studiens syfte och frågeställningar 
som formulerats angående att definiera orderprocessens påverkan på utfallet gentemot kund. 
Ett teoretiskt ramverk kring säkerställande av orderflöde från order till produktion vid 
komplexa kundanpassningar, samt hur det kan visualiseras för att skapa en gemensam bild 
hos tillverkande företag har byggts upp i kapitlet. Frågor för avstämning mot empiri 
presenteras även i det teoretiska ramverket. 
 

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

frågeställningar. Litteraturomfånget som presenteras i Figur 5 ger läsaren en bild av de 

teorier som använts och dess kopplingar till de två frågeställningarna. För att säkerställa 

orderflödet vid kundanpassade produkter ansågs litteratur kring orderprocess och dess 

utformning nödvändig. Kundorderpunkten, tillverkningsstrategi och 

produktkonfiguration påverkar flödets utformning samt graden av kundanpassning, det 

blir därför nödvändigt att definiera. Allt grundar sig i någon form av informationsflöde, 

vilket skapar relevans i att beakta området. För att säkerställa orderflödet ansågs kvalitet 

och förbättringar bidra till att skapa effektivitet och hållbarhet. För att skapa samsyn 

och underlätta den gemensamma bilden av orderflödet ansågs visualisering, exempelvis 

flödesschema, som ett relevant hjälpmedel. Teorin som presenteras är ämnen som alla 

påverkar flödet av en kundorder och vikten av att delge information är central. Dessa 

teorier ligger till grund för hur ett tillverkande företags orderprocess kan vara utformad 

och dess koppling till varandra. Visualisering och flödesschema knyter ihop den 

litterära teorin till en gemensam bild av orderflödet och hur det är uppbyggt, 

information kring detta måste därför klargöras först. 

  

 
Figur 5 - Koppling mellan frågeställningar och teori 
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För att skapa en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur säkerställs 

orderflödet från order till produktion vid komplexa kundanpassningar?” beskrivs 

följande områden i det teoretiska ramverket: Vad en orderprocess är, hur definitionen 

av kundanpassning beskrivs, vad kvalitet inom orderprocessen innebär samt vad ett 

informationsflöde innebär och bör innefatta. Samtliga delar behandlas för att ge en 

grundlig bild av vad det är som sker inom det avgränsade området och hur dessa faktorer 

påverkar ett tillverkande företags prestanda i form av output. 

 

För att skapa en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan orderflödet 

visualiseras för att skapa en gemensam bild i ett tillverkande företag?” beskrivs vad ett 

flödesschema är och hur det kan utformas. Teori kring detta behandlas för att få en 

inblick i hur orderflödet kan visualiseras med dess beståndsdelar i processen, mellan 

inkommande kundorder och utgående tillverkningsorder. Fel! Hittar inte  

referenskälla. visar kopplingen mellan de båda frågeställningarna då teori från 

frågeställning 1 används för att besvara frågeställning 2.   

3.2 Säkerställande av orderflöde från order till produktion vid komplexa 
kundanpassningar 

Inom en organisation finns processer. En organisation beskrivs av Rawson, Kannan, & 

Furman (2015), som ett nätverk av ömsesidigt beroende processer och människor som 

i samspel med varandra arbetar för att uppnå uppsatta mål. Jonsson & Mattsson (2011) 

definierar en process som aktiviteter i en logisk och sammanhängande följd. 

Aktiviteterna har en tydlig början och ett tydligt slut och de upprepas med syftet att 

tillfredsställa kunden med så liten resursåtgång som möjligt. För att kunna förbättra en 

process krävs att man tar ett första steg som baseras på syftet, för att sedan kunna arbeta 

vidare. Insikten om att det krävs tid och resurser är central (Rawson, Kannan, & 

Furman, 2015).   

Med ökad konkurrens hos tillverkande företag strävar man efter att tillhandahålla 

anpassade produkter på kort tid (Yang, Haisen, Song, Pan, & Wei, 2017) Företag tävlar 

idag om bland annat pris, anpassningsförmåga och att tillhandahålla olika produkter. 

Det som är gemensamt är att alla drivs av att uppnå hög kundtillfredsställelse. För att 

kunna uppnå hög kundtillfredsställelse krävs det analys kring vilka aspekter som är 

viktiga för kunden (Chen & Wang, 2008).  

 

Kundorder är det åtagande som levereras till företaget med önskan från kund om att 

tillhandahålla en viss produkt vid en viss tidpunkt. Är det en kundanpassad produkt som 

efterfrågas är det viktigt att tillsammans med kund specificera vad som efterfrågas innan 

ordern godkänns av båda parter för att sedan registreras (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.2.1 Orderprocess 

En orderhanteringsprocess kan beskrivas som tvåfaldig, vilket kan förklaras med att det 

finns en kund som gör en orderläggning och en leverantör som levererar enligt kundens 

order och överenskommelser. Processen börjar med att en orderförfrågan anländer till 

företaget med syfte att uppfylla ett behov hos kunden. Processen avslutas med att 

kundens behov tillfredsställs enligt överenskommelse i godkännande av order. 

Aktiviteter som sker i processen mellan start och slut i ett tillverkande företag är 

exempelvis orderbekräftelse, schemaläggning i produktion och interna transporter. 



 

17 
 

Orderprocessen är central för företags operativa logistikflöde och därav en kritisk faktor 

i förmågan att uppnå kundtillfredsställelse och konkurrensfördelar (Forslund, 2006).   
 
Orderhantering 

Orderhantering är en nyckelprocess i att hantera och leda genom hela 

försörjningskedjan. Att förstå att orderhanteringen påverkar hela försörjningskedjan 

och samtliga processer och nätverk är centralt. Det berör inte bara de personer som 

hanterar och tar emot nya order, det handlar om att skapa ett nätverk med processer och 

aktiviteter som möter kundens efterfrågan. Orderhantering kan beskrivas som samtliga 

aktiviteter som behövs från att definiera kundens önskan till utformandet av processen 

för att säkerställa och tillgodose ordern. På så sätt kan man minska de totala kostnaderna 

och samtidigt reducera antalet felaktiga order. Croxton (2003) beskriver 

orderhanteringen som tvåsidig, en strategisk aspekt och en operativ. Den strategiska 

beskriver det långsiktiga inom förändringsarbete och att leda och hantera det. De n 

operativa beskriver det dagliga arbetet och dess processer. Figur 6 och Figur 7 visar vilka 

aktiviteter och steg de två aspekterna innehåller. Viktigt i båda fallen är att 

orderhanteringen baseras på kundens förfrågning och önskemål, men inom ramen för 

företagets egna strategier och begränsningar. 

 

 
Figur 6 - Strategisk orderprocess 

Anpassad från: (Croxton, 2003) 
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Figur 7 - Operativ orderprocess 

Anpassad från: (Croxton, 2003) 

 

Utifrån teori presenteras en generell flödesbild i Figur 8: 

 
Figur 8 - Generell flödesbild 

Att misslyckas med hanteringen av mottagen order kan bli kostsamt för företag. Ett 

exempel som kan användas för att reducera fel i den direkta kontakten med kunden är 

att använda någon form av tekniskt system. Effektivare processer med minskade fel är 

exempel på utfall hos företag som låtit kunden själv lägga in order direkt i företagets 

system. Ytterligare en viktig aspekt i orderhanteringen är information och aktiviteter 

som inkluderas vid hantering av en order. Korrekt och komplett information vid 
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överlämning av order till avdelningen för tillverkning är en viktig del i 

orderhanteringsprocessen. 

  

Att inkludera samtliga avdelningar på ett företag är nödvändigt för att uppnå det resultat 

som eftersträvas. Orderhanteringsprocessen är inte enbart en logistisk aktivitet, även 

marknadsföring-, ekonomi-, inköp- och produktionsavdelningen bör vara en del i 

processen. Detta resulterar i att orderhanteringsprocessen lyfts från det enskilda 

företagets perspektiv till ett helhetsperspektiv där hela försörjningskedjan och dess 

processer är inkluderade (Croxton, 2003). 

3.2.2 Tillverkningsstrategier 

Sharmans (1984) sätt att se på tillverkande företag med stora penseldrag är att de är 

system uppbyggda och designade för att producera och leverera till kund. Ett mer 

detaljerat fokus visar att det däremellan sker en uppsjö av aktiviteter inom det 

tillverkande företaget.  

 

De fyra vanligaste sätten att styra produktion på, vilka visas i Figur 9, är: tillverka mot 

lager (MTS), montera mot order (ATO), tillverka mot order (MTO) och konstruera mot 

order (ETO). Dessa beskriver var i tillverkningsprocessen kundorderpunkten finns. 

Kundorderpunkten är den position där en produkt är knuten till en specifik kundorder. 

Ur ett företagsperspektiv kan kundorderpunkten ligga uppströms, exempelvis vid inköp 

av komponenter hos underleverantören. Likväl kan kundorderpunkten ligga nedströms, 

efter den egna produktionen. Allt beror på när produkten är kundorderstyrd och 

anpassas till kund (Olhager, 2010). 

 
Figur 9 – Tillverkningsstrategier 

Anpassad från: (Ohlager, 2003) 

 

Valet av var man placerar kundorderpunkten menar Ohlager (2003) är strategiskt då det 

påverkar kundservice, produktionseffektivitet och lagernivå. En kundservicefaktor är 

ledtid, hur lång tid det tar att leverera det kunden efterfrågar. Detta beror i sin tur på 

vad det är för produkter som erbjuds och om det är hög inkonsekvens på beställning av 

någon produkt. Om så är fallet kan det vara svårt att tillverka mot prognos eftersom 

efterfrågan skiljer sig från fall till fall och ett vanligt förekommande mönster går inte 

att urskilja. Istället krävs produktion mot kundorder vilket medför att kundorderpunkten 

flyttats uppströms i flödet vilket leder till längre ledtider gentemot kund. Hur faktorerna 

påverkar och står i relation till varandra visualiseras i Figur 10. Hur kravet ser ut 
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beträffande kundanpassning är också en beståndsdel som påverkar hur tillverkning kan 

ske (Ohlager, 2003).   

 

 
Figur 10 - Faktorer som påverkar kundorderpunkten 

Anpassad från: (Ohlager, 2003) 
 
 

Tillverka mot lager (MTS) 

Det första av de vanligaste sätten att styra produktion på är MTS, vilket innebär att 

tillverkning av produkter sker på prognos. Produkter lagerhålls efter tillverkning utan 

att vara låsta till en specifik kundorder. Tillgängligheten ökar mot kund eftersom man 

inte reserverar alla produkter som lagerhålls (Wikner & Johansson, 2015). Vanligtvis 

ligger fokus på priset, vilket är en typisk ordervinnare för det säljande företaget 

(Ohlager, 2003). Eftersom de värdeadderande aktiviteterna i tillverkningen redan är 

utförda hamnar kundorderpunkten långt nedströms. Detta innebär att när en kundorder 

inkommer kan det säljande företaget leverera de tillgängliga produkterna snabbare än 

vid en tillverkning baserad på kundorder.    

 
Montera mot order (ATO) 

Den andra strategin att styra produktion på är ATO. ATO innebär att montering sker 

mot kundorder. I praktiken blir utfallet att tillverkning i produktion sker på prognos 

eller spekulation. Moduler med olika utföranden tillverkas och monteras sedan ihop till 

olika produkter beroende vad kunden efterfrågar. Denna modell är en kombination av 

MTS och MTO, produktion av ingående komponenter sker på prognos och 

slutmonteringen av produkten utförs på fastlagd order (Wikner & Johansson, 2015).  

 
Tillverka mot order (MTO) 

Den tredje av de grundläggande produktionssätten är MTO. MTO innebär att 

produktionen är kundorderstyrd i stället för prognosstyrd. När en kundorder är mottagen 

av det säljande företaget börjar tillverkning av det som är specificerat i ordern, kunden 

får därför vänta tills produkten är färdigtillverkad och kan levereras (Wikner & 

Johansson, 2015) 
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Konstruera mot order (ETO) 

Den sista av de fyra vanligaste produktionssätten är ETO. ETO används vanligen vid 

komplexa och skräddarsydda produkter. Produkten konstrueras utifrån dialog mellan 

kund och det tillverkande företaget. Metoden sker därför alltid med ett känt kundbehov 

och aldrig på spekulation (Vaagen, Kaut, & Wallace, 2017). Typiska egenskaper som 

värdesätts högt för att vinna en order inom ETO är leveranshastighet, flexibilitet och 

design (Ohlager, 2003). ETO är en tidskrävande metod då produkten ska specificeras 

och konstrueras innan den börjar tillverkas. Fördelen är att det blir ett projekt där kund 

i dialog med det säljande företaget får vara med i skapandet av produkten, bestämma 

exakta specifikationer och skräddarsy vad som tillverkas baserat på behov. 

Förhållningssättet är flexibelt och det är inte ovanligt förekommande att sena ändringar 

i specifikationen görs även efter konstruktions- och designfasen, när ordern har 

överlämnats till produktion (Vaagen, Kaut, & Wallace, 2017).  

3.2.3 Produktkonfiguration 

En produktkonfiguration innebär specialiserade designaktiviteter, som utförs för att 

uppnå en förändring av en befintlig produkt. Det finns olika anledningar till varför en 

produktkonfiguration måste genomföras, det kan dels vara av funktionella skäl, men 

även av estetiska och designmässiga skäl. Anledningarna kan dels bero på det säljande 

företagets produktutveckling, men även på kundens efterfrågan (Zhang, 2014). 

För att kunna utveckla praktiska lösningar inom produktkonfiguration menar Zhang 

(2014) att det behövs en överskådlig bild av de begrepp, problem och definitioner som 

ligger till grund för konfigureringen. Detta behövs även för att skapa en effektiv design 

och utveckling av produktkonfiguration i praktiken (Zhang, 2014). Ovan presenterad 

teori ligger i linje med vad de flesta vetenskapliga studier styrker inom konfiguration 

enligt Aldanondo & Vareilles (2008), att produktkonfiguration motsvarar bill-of-

material (BOM). BOM innebär att produkten endast kan beaktas som en uppsättning av 

komponenter i en fysisk vy. Vid komplext anpassade produkter behöver det säljande 

företaget sköta styrningen från inkommande kundorder till färdigställd produkt 

(Aldanondo & Vareilles, 2008).  

   

Viktiga tekniska utmaningar för kundanpassningar inom produktkonfiguration vid ETO 

är enligt Kristianto, Helo, & Jiao (2012): 

• Kundens medverkan i anpassningsdesignen 

Inom ETO byggs ofta produkter utefter att en produktplattform skapats och delats upp 

i moduler som tillåter anpassning. Kunden har olika behov av kapacitet och utformning 

av produkter och därför erbjuds kunden att vara med i anpassningsprocessen. 

Delaktigheten innebär ofta låg effektivitet eftersom att kunden är involverad i 

designaktiviteter. Kundens medverkan kan utlösa en potentiell konflikt mellan 

tillverkande företag i att definiera de optimala designparametrarna för den 

konfigurerade produkten. Produkten är ofta indelad i olika moduler och det är viktigt 

att differentiera vad som är standard och vad som är anpassningsbara moduler. 

 

• Integrerad produkt- och processanpassning 

För att förenkla vid kundanpassning bör man ha en integrerad syn på produkt- och 

processanpassning, eftersom kännedom av detta ger en tydlig bild av vad som är värt 

att göra och inte. I praktiken kan detta innebära att det behövs nya maskiner och verktyg 

för att kunna åstadkomma en ny produkt. Är det värt att ändra i sina processer för detta 

eller hur kan man tekniskt på bästa sätt tillgodose kundens anpassningar? Eftersom en 
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ETO-order vanligen involverar låga volymer är det nödvändigt att produktanpassning 

överensstämmer med befintliga processplattformar genom att konfigurera om följden 

av operationer. 

 

• Gemensam plattformskonfiguration och skalning 

Anpassning och förändring av produktens utformande baseras i allmänhet på 

produktplattformar och innefattar vanligen två steg. Det ena steget är modul- eller 

konfigurationsbasering av produktfamiljsdesignen, vars mål är att utveckla en modul i 

produktplattformen. En modul är en av flera beståndsdelar som bygger upp produkten. 

Det andra steget kallas för skalbar produktfamiljsdesign, vilket innebär att det finns 

möjlighet att öka eller minska produktplattformen för att tillgodose kundens behov. 

  

Utifrån teori kring orderflöde har följande frågor identifierats som viktiga att ha i 

beaktning vid analys av flödet: 

 

• Hur ser orderprocessen ut? 

• Hur ser kopplingen mellan strategisk- och operativ orderhantering ut? 

• Vilken typ av tillverkningsstrategi används? 

• Hur påverkar typ av tillverkningsstrategi orderprocessen och dess hantering? 

• Var i flödet befinner sig kundorderpunkten? 

 

3.2.4 Informationsflöde 

Att leverantör blir kund vid mottagandet av en order är ett faktum. Vid 

informationsutbyte inom ett företag är det viktigt att det är korrekt information som 

delges, vilket är en nyckel till framgång, men även en stor utmaning (Forslund, 2007). 

Att korrekt, relevant och tillräcklig information finns tillgänglig är en grundläggande 

förutsättning för att kunna fatta ändamålsenliga beslut. Vidare bidrar detta till 

förutsättningar att kunna fördela resurser och styra industriella verksamheter på ett  

effektivt sätt (Jonsson & Mattsson, 2011). Hanteras informationsflödet på ett optimalt 

sätt ur ett företagsperspektiv, kan stora vinningar i leverans och kundtillfredsställelse 

uppnås. Orderprocessen, vilket inkluderar mottagande av order, orderbehandling, 

orderuppfyllelse och leverans, kan tydligt kopplas till ett stort informationsflöde. Att 

uppnå god kvalitet och effektivitet i informationsflödet vid hantering av en order 

inkluderar aspekter som tid, precision, tillgänglighet och pålitlighet. För att kunna 

hantera en order på ett så bra sätt som möjligt behöver det säljande företaget fullständig 

information från kund angående innehåll, kvantiteter, pris, leveransvillkor och 

betalningsvillkor (Forslund, 2007). Croxton (2003) uppmuntrar företag till att involvera 

kunden i orderhanteringsprocessen. Kundens delaktighet underlättar tillgängligheten av 

information, vilket i sin tur kan bidra till att risk för fel i produktionen reduceras. 

  

Informationsflödet är en viktig del i företagets logistikflöde och att lägga vikt vid att 

uppnå god kvalitet är därför eftersträvansvärt. Att tillhandahålla aktuell information kan 

anses som kritiskt för företag som erbjuder kundanpassade produkter och som använder 

sig av tillverkningsstrategierna MTO eller ETO. Informationsflödet kan betraktas som 

både internt och externt (Forslund, 2007). Ett stabilt och fungerande informationsflöde, 

både internt och externt, är en nödvändighet för att uppnå ett effektivt materialflöde 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 
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Företag är beroende av att kunden lägger en order samtidigt som denna information ska 

kommuniceras inom företagets olika enheter. Att kunden gör sena ändringar leder till 

förlängda ledtider och det är därför viktigt att rätt, tydlig och överenskommen 

information klarlagts från start. Det kan krävas justeringar i en order, utförda av det 

säljande företaget, för att anpassa eller klargöra kundens efterfrågan, detta för att 

tydliggöra och minska risken att fel produkt levereras (Forslund, 2007). Slutligen 

konstaterar Forslund (2007) att det finns tydliga kopplingar mellan informationsflödet 

och orderhanteringsprocessen hos ett tillverkande företag. 

3.2.5 Kvalitet 

Med dagens teknik och de möjligheter till förbättringar i tillverkande företags processer 

detta kan skapa, ökar fokus på god kvalitet. Varje system är utformat för att ge de 

resultat som är möjliga, men om andra resultat önskas måste systemet förändras.  Olika 

strategier och verktyg är vanligt inom tillverkningsindustrin för att förbättra processer, 

vilka använts i tiotal och i vissa fall hundratals år (Rawson, Kannan, & Furman, 2015). 

Några av de arbetssätt som Rawson, Kannan, & Furman (2015) tar upp i sin rapport 

beskriver verktyg för kvalitet och finns presenterade nedan. Fredholm (2013) menar på 

att genom att använda sig av dessa arbetssätt kan både kostnaderna bli lägre, då 

exempelvis lager försvinner, och ledtiderna minska. Det finns dock inte ett färdigt 

koncept eller ”bästa sätt” för företag att applicera, utan varje verksamhet bör utforma 

ett eget koncept som passar just den.  

 
Lean 

Lean presenteras som ett förbättringsverktyg och en företagskultur som har till syfte att 

eliminera slöseri och icke- värdeskapande aktiviteter i exempelvis en process. Genom 

att arbeta med Lean vill värde skapas för kunden och förmågan hos systemet och dess 

processer att enbart innehålla värdeadderande aktiviteter. Att respektera och acceptera 

människors olikheter är ytterligare en aspekt inom Lean. Figur 11 visar steg som 

tillverkning inom Lean bygger på för att skapa en effektivare organisation där onödiga 

aktiviteter inte existerar. Inom Lean beskrivs delarna Kaizen och standardisering, vilka 

presenteras mer ingående nedan (Rawson, Kannan, & Furman, 2015).  

 
Figur 11 - Arbetsprocess inom Lean  

Anpassad från: (Rawson, Kannan, & Furman, 2015) 
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Kaizen 

Kaizen är ett ord med japanskt ursprung med innebörden att ständigt förbättra genom 

små förändringar. Genom fortsatt ansträngning kommer de små förändringarna som ett 

resultat av dessa ansträngningar (Wittenberg, 1994). Rawson, Kannan, & Furman 

(2015) beskriver Kaizen som att studera en process på djupet för att eliminera onödiga 

aktiviteter.  

 

Oavsett om det är produktivitet, orderhantering, automation, kvalitetskontroll eller 

leveransprecision som ska förbättras är Kaizen applicerbart, alla aktiviteter och 

produkter har potential att förbättras. Utifrån denna beskrivning kan man förklara att  

Kaizen går hand i hand med kvalitet. En väsentlig del i begreppet är standardisering. 

Standarder kan beskrivas som regler/bestämmelser/arbetssätt som upprättats av 

ledningen för att de anställda ska kunna utföra sina uppgifter. Att hitta ett 

standardkoncept för företaget, hålla fast vid det och sedan fortsätta förbättras anses som 

ett vinnande koncept. Filosofin kring Kaizen är inget engångskoncept, utan något 

hållbart och kontinuerligt som är applicerbart på alla typer av företag (Wittenberg, 

1994). 

 
Standardisering 

Rawson, Kannan, & Furman (2015) använder sig av Kotters beskrivning av varför 

projekt misslyckas. En av anledningarna är att förändringen inte förankras i företaget 

och bland alla anställda. Trots att många lyckas med förändringsarbetet till att skapa 

något bättre för företaget bevaras det inte och de anställda faller in i gamla vanor. Vid 

nyanställningar lär man inte upp enligt de nya principerna. Att etablera och motivera 

ett standardiserat arbetssätt innebär att alla vet hur, vem och varför i processen, samt de 

olika aktiviteterna som inkluderas i varje steg. Att sakna ett standardiserat arbetssätt 

kan bidra till att flödet och dess processer inte utnyttjas optimalt. Onödigt slöseri finns 

som hade kunnat reduceras för att bidra till det bättre, både för kund och säljande 

företag. Att upprätthålla det önskade arbetsflödet är centralt i ett standardiserat 

arbetssätt (Rawson, Kannan, & Furman, 2015). 

 

Att använda sig av en checklista är en väg att gå vid valet att bedriva ett mer 

standardiserat arbetssätt. En checklista blir till ett hjälpmedel och det är ett enkelt 

verktyg att använda för att förstå och bedriva ett arbete i en process. Att veta och minnas 

allt som ska utföras i en process är en omöjlighet även för den mest erfarna och 

rutinerade. Att ha tillgång till en checklista reducerar möjligheten till att fel eller steg 

som borde utföras inte utförs (Rawson, Kannan, & Furman, 2015). 
 

 

Utifrån teori kring orderflöde har följande frågor identifierats som viktiga att ha i 

beaktning vid visualisering och kvalitetssäkring av flödet: 

 

• Hur hanteras flödet av information? 

• Vilka problemområden kan identifieras för att förbättra orderflödet? 

• Hur ser kvalitetsarbetet ut? 

• Hur visualiseras flödet av en order? 
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3.3 Visualisering av orderflödet för att skapa en gemensam bild hos 
tillverkande företag 

Att kombinera idémässig och konstruerad kunskap med sinnlig inriktning måste 

återupptas i dagens samhälle. Det visuella gör att vi uppfattar verkligheten på ett annat 

sätt än att endast läsa det litterära. Det visuella skapar ett djup och en förståelse jämfört 

med begränsningar till den bokstavliga känslan. Att skapa en visuell bild kan beskrivas 

som att göra något verkligt (Norton Wise, 2006). Bilder, skisser, scheman och kartor 

ger en bild av den redan existerande teorin som finns kring ämnet som studeras. För att 

skapa tydlighet, enkelhet och uttrycksfullhet är bilder baserade på teori ett bra 

hjälpmedel. Att skapa en interaktion mellan det verbala och det visuella är att föredra 

(Swedberg, 2016). 
 

3.3.1 Flödesschema 

Ett flödesschema ger en visuell bild av arbetsflödet och de process som innefattas. 

Flödesschemat visar även de steg och beslutsgrenar som processen och de olika stegen 

innehåller. Att kartlägga en process, genom att identifiera steg, samt att skapa en 

ordningsföljd visualiseras sedan i flödesschemat. Vidare kan detta utvecklas genom att 

varje steg bryts ner i delsteg, innehållande aktiviteter och beslut som ska vara utförda 

innan nästa steg i processen (Rawson, Kannan, & Furman, 2015). Innan ett företag kan 

effektivisera sin verksamhet och de processer den innehåller krävs en klar och tydlig 

bild av nuläget. Att veta vilka processer, roller och aktiviteter som existerar är grunden 

för att kunna utveckla och förbättra. Att skapa en bild av hur processerna är 

sammankopplande är viktigt för helhetsbilden, då det kan saknas personer som besitter 

ett helhetsperspektiv över företaget (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

En typ av flödesschema är en värdeflödeskarta över en process, vilken används för att 

skapa en bild av nuläget och för att identifiera var potential till förbättring finns. Genom 

att göra en värdeflödeskarta skapas en visuell bild, vilket Swedberg (2016) och Norton 

Wise (2006) beskriver som positivt, av hur organisationen och dess processer hänger 

samman. Jonsson & Mattsson (2011) beskriver flödesschemat som en hjälp till att skapa 

en bild och förståelse för aktiviteter, ordningsföljd och vem som utför dem. Figur 12 

visar ett exempel av Jonsson & Mattsson (2011) på ett flödesschema där olika 

avdelningar, aktiviteter och kopplingen mellan dessa presenteras. 

 
Figur 12 – Flödesschema 

Anpassad från: (Jonsson & Mattsson, 2011) 
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Förbättringar har en tydlig koppling till orderprocessen eftersom det är kunden som 

bedömer företagets förmåga att tillfredsställa de behov och krav som finns. Att ständigt 

förbättra och ha en gemensam bild av vad som ska presteras bör genomsyra ett 

tillverkande företags orderflöde för att kunna effektivisera. Sammanfattningsvis 

presenterar det teoretiska ramverket: 

 

• Vikten av att definiera processen 

• Hur en orderprocess kan definieras, strategiskt och operativt  

• Vikten av att definiera kundorderpunkten i processen, olika 

tillverkningsstrategier används beroende på typ av verksamhet 

• För att uppnå en förändring av en befintlig produkt krävs produktkonfiguration 

Att definiera produktkonfigurationspunkten, när slutlig produktkonfiguration 

bestämts, är viktigt 

• Vikten av att arbeta med ständiga förbättringar genom små förändringar 

• Vikten av att standardisera och visualisera, med hjälp av ett flödesschema, för 

att få en bild av vem, hur och varför i en process 

• Betydelsen av informationsflödet i ett företags logistikflöde, god kvalitet är 

eftersträvansvärt 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med att ge läsaren en bild av fallföretaget som varit utgångspunkten för 
studien, samt avstämning mot frågorna utifrån det teoretiska ramverket. För att besvara de 
två frågeställningarna presenteras sedan empiri som inhämtats genom intervjuer, 
dokumentstudier och observationer. Empirin berör området för studiens omfång och 
avgränsning i orderprocessen samt problemområden i orderprocessen. 

 

För att skapa en förståelse för fallföretaget och deras orderprocess ansågs en 

introduktion till verksamheten och hur orderprocessen är utformad som nödvändig. 

Sälj- och konstruktionsprocessen ingår i studiens fokusområde och redovisas därför 

mer ingående baserat på de intervjuer, observation och dokumentstudier som 

genomförts. För att säkerställa orderflödet för att sedan visualisera till en gemensam 

bild ansågs problemområden relevanta att identifiera för att kunna effektivisera och 

förbättra. Det empiriska materialet tar sin utgångspunkt i fallstudien som genomförts. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
1942 startade ett av Sveriges idag ledande företag inom tillverkning och försäljning av 

granuleringskvarnar, vilka används för att minska produktionsspill vid 

plastbearbetning. Företaget är världsledande exportörer inom sin bransch, 

plaståtervinningsindustrin, och hade år 2017 en omsättning som uppgick till 40 M euro. 

Huvudkontoret är beläget i Sverige och runt om i världen finns sju dotterbolag 

utplacerade. Kundsegment för företaget är formsprutning, formblåsning, extrudering, 

film- & plattextrudering och thermoformning. 

  

Företagets affärsstrategi är att de ska vara det självklara valet för kunden vid anlitandet 

av leverantörer av granuleringskvarnar. Affärsstrategin uppnås genom optimala, 

kundanpassade lösningar där kundens behov är i fokus och där rätt teknik matchas med 

varje specifik applikation. 

  

Med hög standard, stort fokus på säkerhet och god kvalitet på produkterna ligger 

företaget ständigt i framkant. Med bidrag till minskad miljöpåverkan genom 

återvinning och återanvändning av plastavfall samt bra resursutnyttjande, skapas en god 

miljövård. Det faktum att hela processen, från order till färdig produkt, sker på samma 

företag bidrar till kvalitet och kontroll på produktspecifikationer. Detta är viktigt då ca 

90% av tillverkningen sker mot kundorder, vilket gör att merparten av de kvarnar som 

produceras är unika och konstrueras utefter specifik kundorder. 

 

Utifrån dokument av säljarnas tidigare utförda kundorder och orderprocessen kunde 

följande orderprocess, från förfrågan av kund till skapande av tillverkningsorder för 

produktion, identifieras. En order genomgår avdelningarna sälj, beredning och 

konstruktion och de aktiviteter som ingår samt ordningsföljd visualiseras i Figur 13 som 

ger en övergripande bild av företagets orderprocess. 
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Figur 13 – Orderprocess 

Utifrån inledande dokumentstudier och samtal genomfördes intervjuer för att förstå 

orderprocessens olika delar på ett djupare plan. 
 

4.2 Säljprocessen 
Processen inleds med att kund kontaktar företaget direkt, via agent eller distributör. En 

agent kan liknas vid en mäklare/mellanhand som har kontakt med både köpare och 

säljare, och distributörer ses som kund/köpare. Det säljande företaget har ett långsiktigt 

perspektiv i sina relationer till affärspartners. Den långsiktiga relationen skapar och 

bygger upp kunskap hos agenten, som lättare kan identifiera kundens behov i relation 

till vad företaget kan erbjuda. Baserat på uppgifter från agenten skapas en förståelse för 

vad det är för kund och vilka behov som finns. 

 

Fallföretaget identifierar vilken produkt som passar kunden och kommunicerar en mer 

detaljerad beskrivning av projektet. Dialog förs mellan säljare och köpare för att 

kontinuerligt komma vidare i processen och uppdatera budgetkalkyl och budgetoffert 

baserat på de ändringar som uppkommer. Kommunikationen mellan de båda parterna 

kan bli en långdragen process om produkten är komplex med många 

anpassningar/konfigurationer. Därefter inhämtar säljaren information angående frakt 

och transport samt skapar en offert på detta. Med informationen som underlag skapar 

säljaren en förkalkyl till kund. I vissa fall, när marginalerna är små och prispress är ett 

faktum, skapas även en tillverkningskalkyl för att noggrant kontrollera om det är värt 

att gå vidare med affären eller inte.   

 

Förkalkylen innehåller: pris nedbrutet i mer detaljerade poster; valuta, kund, produkt, 

kvantitet, ansvarig säljare och tilldelad provision anges även vid användning av agent. 

Utifrån den förkalkyl som agenten skickar till kund kan frågetecken eller ändringar 

uppstå. Detta medför att kontinuerlig dialog förs för att tillmötesgå kunden. När båda 

parter är nöjda skapar säljaren en offert som innehåller: uppgifter om offertlämnare & 

mottagare, handläggarens/säljarens namn, offertnummer, leveransadress, 

leveransvillkor, leveranstid, transportsätt, produktspecifikationer av vad offerten avser, 
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tilläggsprodukter, pris per enhet & totalpris, valuta, betalsätt, datum & giltighetsdatum 

på offerten samt garantier & allmänna villkor. 

 

Vidare skickar kunden en inköpsbekräftelse på offerten, det säljande företaget skickar 

en faktura med förskottsbetalning, alternativt baserat på andra betalningsvillkor, och 

säljaren skapar ordern i affärssystemet. Det är först när förskottsbetalningen är 

inkommen som ordern kan godkännas. Vid fall där kunden är känd sedan tidigare 

behövs ingen förskottsbetalning, utan öppen betalning på kredit tillämpas. Slutligen 

skickas en orderbekräftelse till kunden och överlämnandet till beredningen innan 

produktion sker. Figur 14 visar säljprocessen, beskriven av en säljare på företaget, som 

fyra huvudsteg. 

 

 
Figur 14 – Säljprocess 

4.3 Konstruktionsprocessen 

Efter att säljavdelningen har identifierat kundens behov är det beredningens uppgift att 

bygga ihop en komplett order utifrån information i form av säljarens offert, en teknisk 

orderspecifikation. Beredningen använder moduler och komponenter som finns att 

tillgå i en databas. Vid komplexa fall där ritning saknas, kallar beredningen till möte 

med konstruktionsavdelningen och berörd säljare för att tillsammans specificera och 

göra modulval som tillgodoser kundens behov. Närvarande vid mötena är mekaniska- 

och elkonstruktörer, berörd säljare och i vissa fall även planerare, inköpare eller andra 

nyckelpersoner. Under mötet förs anteckningar av konstruktören för att använda som 

underlag vid skapandet av den nya modulen/ritningen, detta för att undvika 

felkonstruktion. Efter konstruktionsgenomgång skapar beredaren en ny komplett 

materiallista och nya ritningar skapas av konstruktionsavdelningen. 

 

Efter att beredningen behandlat ärendet kopplas säljaren åter in för att skapa en order i 

affärssystemet. Därefter får planeringen ordern och planerar in den utefter tillgänglig 

kapacitet samt möjlighet till anskaffning av material. Sedermera kontaktar planeringen 

konstruktionsavdelningen för tidsangivelse av leveransdatum till kund. När detta är 

angivet kommunicerar planeringen till säljaren och ordererkännande med fastställt 

leveransdatum skickas till kund. 

 

Beredningen består i dagsläget av en person, vilket gör detta till en sårbar position i 

företaget, exempelvis, om personen inte är på plats överlämnas inga order till 

produktionsavdelningen. Personen besitter stor kunskap och erfarenhet inom området, 

vilket gör att positionen i företaget är individberoende. Sammanfattningsvis beskriver 

beredaren sin arbetsuppgift som ”att omsätta säljarens specifikationer till materiallista 

och tillverkningsorder för produktionsavdelningen”. Figur 15 visar 

konstruktionsprocessen som fyra huvudsteg. 
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Figur 15 – Konstruktionsprocess 

4.4 Problem i orderprocessen  

Hos fallföretaget finns, av de anställda definierade, problem i orderprocessen. Dessa 

utgörs av bland annat:   

·         Långa leveranstider 

·         Svårighet att bekräfta order – lång orderprocesstid 

·         Svårighet att möta deadlines 

·         Många revideringar 

 

Kommunikation- och informationsflödet är ett stort problem. Alla arbetar och 

kommunicerar på olika sätt utifrån sitt eget synsätt på vad som fungerar bäst och vad 

som anses vara viktig information. Detta kan till exempel innebära frågor som: Vad 

behöver vi veta? Var ligger nivån, är det noga att vara exakt vid prisangivelse eller kan 

säljaren ”chansa” ibland för att snabbt svara kunden? En säljare uttrycker sig:  

 

”Ibland kan det löna sig att chansa för att minska sin egen arbetsbörda, det finns inte 

alltid tid att avsätta tre timmar för att jämföra kostnader. Man kan inte lära sig 

genom att bara göra rätt, våga göra misstag.” 

 

Kontakten mellan sälj och konstruktion är ett exempel där informationsöverlämningen 

saknar struktur och standarder. Det uppstår diskrepanser där säljaren kan anse att 

kompletta underlag har lämnats till en konstruktör och konstruktören anser att det finns 

oklarheter och ofullständighet i underlaget som erhållits. Beredaren upplever att det 

uppstår problem i samband med specifikationen från säljarna, det saknas information. 

Samtidigt poängteras att vissa är administratörer och vissa inte, nivåerna på 

specifikationerna är olika. Även planeraren upplever brist på information i de 

specifikationer som anländer från säljarna. Mer tydliga och fullständiga utformande 

skulle underlätta för planeringen. Det finns i dagsläget en checklista med information 

om vad som behövs vid upprättandet av en kundorder, men den följs inte av alla. Det 

kan även saknas steg i dokumentet, men framför allt används den inte i tillräcklig 

utsträckning. Ett annat exempel när informationsflödet inte fungerar optimalt är vid 

kontakt mellan kund - agent /distributör-leverantör. Det finns risk att man tappar 

information eftersom att man använder sig av mellanhänder (agent), det blir en 

sekundärkälla.  

 

Kontrollbehov är ytterligare ett problemområde. Säljare känner inte att de kan lämna 

ifrån sig saker, de vill skapa en helhet och ha kontroll över hela processen. Anställda 

engagerar sig i andras frågor och tar på sig för mycket ansvar, uppgiften kanske 

egentligen tillhör en annan avdelning. Inköp är underbemannade och kompetens är i 

vissa avseenden bristfällig. Vid komplexa order där det behövs göras inköp av 

komponenter, utförs det ofta av säljavdelningen på grund av att de har kompetens. 
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Konstruktionsavdelningen har begränsad applikationskunskap i allmänhet och generell 

erfarenhet i synnerhet. Processen ”order till orderbekräftelse” är, när det gäller ”gula 

projekt”, inte styrd utan körs i stora drag på en individuell basis. Ett gult projekt innebär 

att ordern måste behandlas av beredaren eftersom produkten innehåller 

kundanpassningar som inte finns i systemet sedan tidigare. Flera konstruktörer utför 

konstruktionsgenomgång för samma projekt vilket gör att projekten inte hanteras 

effektivt, tid tappas. Konstruktionsavdelningen tar lång tid på sig, sena ritningar 

kommer in, vilket skapar problem i produktionen och bidrar till att orderbekräftelse inte 

kan skickas. Om nya ritningar behövs beställs inte övriga komponenter förrän alla 

ritningar är klara, detta är tidskrävande och måste vara klart innan 

produktionsplaneringen kan genomföras 

  

Det förekommer att kund önskar att göra ändringar av detaljer man inte är nöjd med. 

Säljaren gör en avvägning kring eventuella tilläggskostnader för ändringar, exempel: 

Vad är värdet på ordern? Vem är kunden? Vad är det för omfattning? Det finns inga 

tydliga gränser eller riktlinjer kring kostnader för eventuella tillägg/ändringar. Det som 

är generellt och återkommande för samtliga kunder är att de vill veta storlek och 

kapacitet på produkten, oavsett vad de lägger order på. Revideringar kan bero på olika 

faktorer; säljare, kund eller beredningen som missuppfattar och förmedlar bristande 

eller felaktig information. Revideringar och sena ändringar från kund eller säljare 

påverkar produktion och möjligheten att tillgodose leveranskrav. Planeraren upplever 

även att säljare lovar kunder ändringar utan att stämma av med eller informera 

avdelningar som berörs av dessa. Felaktigheter och sent agerande i orderläggningen 

genererar stora kostnader, ineffektiv produktion med omprioriteringar, missnöjda 

kunder etc. 
 

Nedan presenteras det empiriska underlaget som inhämtats baserat på viktiga frågor att 

ha i beaktning vid analys av orderflödet: 
 

• Hur ser orderprocessen ut? 

På fallföretaget genomfördes dokumentstudier och observation gällande deras 

orderprocess. Utifrån observationen identifierades orderflödet och i jämförelse 

med dokumentstudier kunde det konstateras att de hade en dokumenterad 

arbetsprocess för sin orderhantering. Orderprocessen presenteras i Figur 13 och 

är en tolkning av den orderprocess som finns på fallföretaget. 

• Hur ser kopplingen mellan strategisk- och operativ orderhantering ut? 

Utifrån intervjuer kunde den operativa orderhanteringen tydligt identifieras på 

fallföretaget baserat på Figur 13, vilken beskriver det dagliga arbetet och dess 

processer. En övergripande operativ orderprocess fanns dokumenterad, dock 

saknade den detaljnivå och användning av de anställda. Den operativa kan ses 

som en del i den strategiska då att granska orderprocessen är en del i det 

långsiktiga förändringsarbetet som upplevs vara bristfälligt enligt 

intervjupersonerna. Utifrån insamlad empiri kunde ingen dokumenterad 

strategisk orderprocess identifieras. 

• Var i flödet befinner sig kundorderpunkten? 

Genom intervjuer och dokumentstudier konstaterades att fallföretaget bedriver 

kundorderdriven tillverkning, ej prognosdriven, därav befinner sig 

kundorderpunkten längst uppströms i flödet. 

• Vilken typ av tillverkningsstrategi används? 
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Då kundorderpunkten har identifierats längst uppströms i flödet, kan det 

konstateras att ETO används som tillverkningsstrategi eftersom konstruktion 

sker mot order. 

• Hur påverkar typ av tillverkningsstrategi orderprocessen och dess hantering? 

Tillverkningsstrategin påverkar orderprocessen avsevärt. Ett känt kundbehov 

anländer, därefter skapas order- och konstruktionsunderlag för tillverkningen 

baserat på kundens efterfrågan. Höga krav ställs på flexibilitet och korrekt 

informationsutbyte mellan inblandade parter. Kunden får befogenheter att 

bestämma exakta utformande av produkten då kundorderpunkten befinner sig i 

designstadiet.   

• Hur hanteras flödet av information? 

Orderprocessen i Figur 13 kan betraktas som en informationsprocess inom 

fallföretaget. Då kundorderdriven tillverkning bedrivs hanteras order fallunika 

och utbytet av information måste ske mellan avdelningar för att få tillgång till 

både intern och extern information. Den information som delges baseras till stor 

del på personlig grund snarare än utefter standarder. 

• Vilka problemområden kan identifieras för att förbättra orderflödet? 

Utifrån intervjuerna som genomförts kan det konstateras att företaget arbetar 

med kvalitet genom viljan att skapa ett standardiserat och gemensamt arbetssätt. 

Intervjupersonerna är medvetna om att det i dagsläget saknas gemensamma 

strukturer och möjlighet till kvalitetsförbättringar inom orderprocessen finns då 

den i nuläget bidrar till följande problem:  

o Långa leveranstider 

o Svårighet att bekräfta order – lång orderprocesstid 

o Svårighet att möta deadlines 

o Många revideringar, standarder för hur dessa ska hanteras saknas 

o Kommunikation och informationsflöde saknar standarder 

• Hur ser kvalitetsarbetet ut? 

Företaget har för avsikt att arbeta utefter leans principer, men har inte någon 

struktur över hur dessa ska appliceras på samtliga avdelningar. 

Förbättringsarbeten sker snarare i projektform än som en del i den dagliga 

styrningen. Detta leder till att projekt inte blir utförda och resultat från slutförda 

projekt träder inte i kraft vid implementering i verksamheten. Det operativa 

fokuset tar över i stället för att låta det strategiska forma det dagliga arbetet.   

• Hur visualiseras flödet av en order? 

I Figur 13 visualiseras den gemensamma synen på orderflödet som finns hos 

fallföretaget utifrån tolkning av intervjuer och dokumentstudierFigur 13.   
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5 Analys 
Kapitlet som följer innehåller separata analyser av frågeställningarna i studien. En 
mönsterjämförelse mellan insamlad teori och data presenteras till första frågeställningen. 
Resultatet av mönsterjämförelsen i frågeställning 1 lägger grunden till analys av 
frågeställning 2.  
 

5.1 Säkerställande av orderflödet från order till produktion vid 
komplexa kundanpassningar 

5.1.1 Orderprocess 

Empirin beskriver likt teorin att processen inleds med att kund kontaktar företaget och 

avslutas med ett ordererkännande. En orderprocess enligt teorin inleds, likt empirin, 

med förfrågan från kund och avslutas med en överenskommelse i form av godkänd 

order. Orderprocessen är central för företags operativa logistikflöde och därav en kritisk 

faktor i förmågan att uppnå kundtillfredsställelse och konkurrensfördelar (Forslund, 

2006). Även Croxton (2003) poängterar att orderhanteringen är en nyckelprocess i 

försörjningskedjan. En slutsats som kan dras utifrån överensstämmelse mellan empiri 

och teori är att styrkan i generaliserbarheten i studien ökar. 

 

Utifrån tillfrågade säljare beskrivs att man identifierar kundens behov och ett första steg 

kan ses som en intressekoll. Teori menar på att tillverkande företag strävar efter att 

tillhandahålla anpassade produkter på kort tid (Yang, Haisen, Song, Pan, & Wei, 2017). 

Samtidigt menar Rawson, Kannan, & Furman (2015) att det krävs tid och resurser för 

att kunna förbättra en process. En gemensam faktor för förbättring av processer är ökad 

kundtillfredsställelse och analys av viktiga aspekter för kunden (Chen & Wang, 2008).  

De logistiska aktiviteterna konstateras vara kritiska för att uppnå en överenskommelse 

mellan säljande part och kund. Dessa aktiviteter är grunden och underlaget som krävs 

för att tillgodose de behov som kunden har. Inledningen av orderprocessen blir därför 

en kritisk fas för det operativa logistikflödet, att lova något och kunna hålla det för att 

säkerställa orderflödet.   

 

Säljprocessen kan vara tidskrävande när kunden efterfrågar komplexa anpassningar och 

behovet är svårt att identifiera. Kontinuerlig dialog förs mellan säljare och köpare tills 

båda parter är nöjda och offert kan skapas. Att specificera vad kunden efterfrågar innan 

ordern godkänns är även något som Jonsson & Mattsson (2011) pekar på som viktigt 

vid kundanpassad produktion. Att skapa en förståelse utifrån kund för att kunna 

upprätta en mer detaljerad beskrivning av projektet. Förslag till förbättring finns i att 

tydligare dokumentera processen, detta för att synliggöra för berörda personer. En mer 

utpräglad dokumenterad process bidrar även till struktur och förtydligande av 

information. 

 

Det finns en överensstämmelse mellan empiri och teori gällande att tid och kundbehov 

är viktiga faktorer vid kundanpassning. Teorin pekar på reducering av ledtid, något som 

även anställda på företaget strävar efter, samtidigt som empirin pekar på att 

säljprocessen kan vara tidskrävande för att förstå kundens behov. Det bildas en 

diskrepans mellan säljande företag och marknadsmässiga krav. En förklaring till 

diskrepansen kan vara att företag väljer att fokusera på antingen snabb och mindre 

detaljerad orderhantering eller mer tidskrävande och kundanpassad orderprocess. Vid 

fallspecifika kundanpassningar går det inte att förutspå information och därmed är det 
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omöjligt att skapa fullständigt underlag för hur hanteringen av en order ska ske. Att 

standardisera i största möjliga utsträckning kan göra hanteringen mer tidseffektiv och 

minska diskrepanser mot marknadens krav. 
 

5.1.2 Orderhantering 

Ett effektivare och säkrare sätt att identifiera kundbehov är att låta kunden själv lägga 

in order direkt i ett företags system. Detta kan reducera fel och onödiga kostnader för 

företaget (Croxton, 2003). Empirin motsätter här teorin eftersom fallföretagets säljare 

alltid lägger in order själva i affärssystemet. Detta grundar sig i att komplexa 

kundanpassningar utförs och mycket intern kommunikation mellan avdelningar krävs 

för att kunna tillmötesgå kundbehov. Kompetens och kunskap om produkterna finns 

hos fallföretaget och inte hos kunden, därför krävs det att all styrning utförs i omvänd 

ordning mot vad Croxton (2003) presenterar.  

 

Den insamlade empirin förklarar de operativa processerna inom sälj- och 

konstruktionsavdelningen. Dessa byggs upp av den strategiska orderprocessen som har 

ett långsiktigt perspektiv där struktur och standarder idag är bristfälliga. En förklaring 

till att standarder och strukturer är bristfälliga skulle kunna grunda sig i att fallföretaget 

till stor del styrs operativt på individuell basis, i stället för strategiskt och på ett uniformt 

sätt. I teorin beskrivs att den operativa orderprocessen påverkar det dagliga arbetet, 

medan den strategiska orderprocessen påverkar ett långsiktigt förändringsarbete  

(Croxton, 2003). Teorin beskriver även att orderhanteringen inte bara berör personer 

som hanterar och tar emot nya order, utan kan ses som en del i ett nätverk med processer 

för att definiera och tillmötesgå kundens efterfrågan. Genom detta synsätt kan man 

minska de totala kostnaderna och samtidigt reducera antalet felaktiga order (Croxton, 

2003).  

 

Sammanfattningsvis visar empirin på ett stort operativt fokus medan teorin stödjer ett 

strategiskt och operativt förhållningssätt. Förslagsvis finns förbättring i att tydligare 

skilja på den operativa och strategiska processen. Att skapa tydligare gränser och 

utrymme för det strategiska arbetet kan lägga grunden för en mer utvecklande miljö där 

förbättringsarbete är i fokus. Viktigt är dock, oavsett operativ- eller strategisk 

orderprocess, att orderhanteringen baseras på kundens förfrågning och önskemål. 

5.1.3 Tillverkningsstrategier 

Empirin beskriver fallföretagets tillverkningsstrategi som att merparten av de produkter 

som produceras är unika och konstrueras utefter specifik kundorder. Teorin beskriver 

de fyra vanligaste sätten att styra produktion på, vilka visas i Figur 9 (Olhager, 2010). 

Även Vaagen, Kaut, & Wallace (2017) beskriver att ETO innebär konstruktion av 

produkten utifrån dialog mellan kund och tillverkande företag. Vid komplext anpassade 

produkter behöver det säljande företaget sköta styrning och konfiguration av produkter, 

från inkommande kundorder till färdigställd produkt (Aldanondo & Vareilles, 2008). I 

jämförelse med teorin kan MTO och ETO identifieras hos fallföretaget. Utifrån detta 

kan konstateras att olika tillverkningsstrategier kan användas inom samma företag 

beroende på marknad, produkt och produktion.  

 

Empirin beskriver att företag som tillverkar skrymmande, komplexa och dyra produkter 

erhåller långa leveranstider och svårigheter att möta deadlines. Det är en ohållbar 

situation om tillverkare av kundanpassade produkter skulle bedriva verksamheten på 

spekulation och bygga upp lager, trots att leveranstiden hade kunnat reduceras. Valet 
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av var man placerar kundorderpunkten menar Ohlager (2003) är strategiskt då det 

påverkar kundservice, produktionseffektivitet och lagernivå. 

 

En kundservicefaktor är ledtid, hur lång tid det tar att leverera det kunden efterfrågar. 

Leveranstiden påverkas i sin tur av marknads- och produktkaraktär, detta visualiseras i 

Figur 10. ETO används vanligen vid komplexa och skräddarsydda produkter (Vaagen, 

Kaut, & Wallace, 2017). Teorin beskriver att leveranshastighet är en viktig aspekt för 

att vinna en order inom ETO (Ohlager, 2003). Valet av tillverkningsstrategi påverkar 

kundorderpunkten och därmed orderprocessens utformning och komplexitet. Å ena 

sidan är leveranshastighet en konkurrensfaktor inom ETO, å andra sidan ställer 

kundanpassade produkter mer krav på orderhanteringen och informationsflödet, vilket 

är mer tidskrävande än vid produktion mot lager.  

 

Sammanfattningsvis bedöms tillverkningsstrategin ETO som relevant och mest lämpad 

med hänsyn till den verksamhet som bedrivs. Eftersom fallföretaget har 

marknadsinriktning på kundanpassade, komplexa och dyra produkter kan övriga 

tillverkningsstrategier anses mindre lämpade. Att överväga en annan 

tillverkningsstrategi skulle innebära förändring av hela företagsstrukturen, kunder och 

marknadssegment, det skulle krävas mer än vad det hade genererat.  

5.1.4 Produktkonfiguration 

I det empiriska underlaget beskrivs hur beredningen bygger ihop en komplett order 

utifrån information i form av säljarens offert, en teknisk orderspecifikation. 

Konstruktionsprocessen byggs upp av kommunikation mellan berörda avdelningar i 

den utsträcknings som krävs för att kunna ge ett ordererkännande med fastställt 

leveransdatum till kund. Beredningen använder moduler och komponenter som finns 

att tillgå i en databas för att tillgodose kundens behov. Vid saknandet av moduler skapas 

nya av konstruktionsavdelningen. Teorin lyfter att en viktig aspekt inom 

orderhanteringen är informationen och aktiviteterna som inkluderas vid hantering av 

ordern. Korrekt och komplett information vid överlämning av order till avdelningen för 

tillverkning är en viktig del i orderhanteringsprocessen (Croxton, 2003). Inom ETO 

finns enligt Kristianto, Helo, & Jiao (2012) tekniska utmaningar vid kundanpassningar 

inom produktkonfiguration, vilka beskrivs som: kundens medverkan i 

anpassningsdesignen, integrerad produkt- & processanpassning samt gemensam 

plattformskonfiguration & skalning.  

 

Sammanfattningsvis lyfter teorin tre tekniska utmaningar, medan empirin endast 

identifierar första och tredje. Ett förslag för att kvalitetssäkra den information som 

berörda parter bör delges är att skapa en standard baserat på vilken information som är 

viktig att kommunicera. Utökad kapacitet och kunskap inom beredningen skulle kunna 

reducera sårbarhet i företaget och minska risk för stopp i orderflödet, något som ej 

behandlas i teorin. 

5.1.5 Informationsflöde 

Empirin lyfter att kommunikation- och informationsflödet internt är ett stort problem, 

alla kommunicerar på olika sätt. Informationsöverlämning saknar struktur och 

standarder, informationsunderlag saknas för mottagande part. Empirin visar även på att 

det finns externa informationsbrister som leder till svårighet att bekräfta order. Struktur 

över vilken information som behövs från kund för att upprätta order upplevs delvis 

bristfällig. Utifrån teorin är informationsutbyte en nyckel till framgång men även en 
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stor utmaning (Forslund, 2007). Även Jonsson & Mattsson (2011) lyfter att korrekt, 

relevant och tillräcklig information krävs för att styra industriella verksamheter på ett 

effektivt sätt. Faktorer som påverkar informationsflödet är tid, precision, tillgänglighet 

och pålitlighet (Forslund, 2007). Empirin överensstämmer inte med det teoretiska i 

termer av relevans, fullständighet och tillgänglighet, det finns ett glapp och en 

oförståelse i vad som är tillräcklig information för mottagaren, potential till 

förbättringsarbete finns. Det kan konstateras att det finns problem vid överlämnande av 

information mellan avdelningar. Tydligare identifiering av viktiga informationspunkter 

i processen skulle skapa mer vaksamhet och förstålse för vad och hur kommikation ska 

förmedlas.  

 

Den strategiska orderprocessen kan ses som en del i det långsiktiga förändringsarbetet 

för en mer effektiv orderhantering. Grundstenarna som presenteras som generella 

baserade på Croxton (2003), Figur 8, angående operativ orderhantering liknar empirin i 

följd och innehåll. Empirin visar dock på svårigheter att bekräfta och kommunicera 

order, då kompetensen och arbetsupplägg är olika på olika avdelningar. Wittenberg 

(1994) och Rawson, Kannan, & Furman (2015) belyser vikten av att skapa ett 

standardiserat arbetsupplägg. Att tydligt och korrekt informera alla parter för att skapa 

förståelse och en gemensam bild över vad som efterfrågas externt av kund och internt 

mellan avdelningar är viktigt.  

 

Utifrån detta konstateras att den strategiska orderprocessen är grunden för styrning av 

förändring och förbättring i det operativa arbetet. De tillfrågade menar att det 

förekommer att kund önskar ändringar, men tydliga gränser och riktlinjer för hur dessa 

ska hanteras saknas. Revideringar och sena ändringar påverkar produktionsavdelningen 

och möjligheten att tillgodose leveranskrav. Teorin redogör för att sena ändringar kan 

leda till förlängda ledtider och det är därför viktigt att rätt, tydlig och överenskommen 

information klarlagts från start. Det kan krävas justeringar i en order, utförda av det 

säljande företaget, för att anpassa eller klargöra kundens efterfrågan, detta för att 

tydliggöra och minska risken att fel produkt levereras (Forslund, 2007). Även Vaagen, 

Kaut, & Wallace (2017) menar på att det är vanligt förekommande med att sena 

ändringar i specifikationen görs, även efter konstruktions- och designfasen, när ordern 

har överlämnats till produktion.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att empiri saknar standarder och struktur för hantering 

av revideringar. Utifrån teori kan brister i att hantera sena ändringar reduceras genom 

tydlig och korrekt information som kommuniceras på ett uniformt sätt. Ett regelverk för 

sena ändringar och hur dessa ska kommunicera bör upprättas för att klargöra mot kund 

och reducera onödigt arbete.    

 

5.1.6 Kvalitet 

Empiri visar på att det i dagsläget används en checklista för generella aktiviteter i 

orderprocessen, dock på individuell basis utifrån egna synsätt. Att struktur och 

standarder saknas poängteras av flera intervjupersoner, checklistan är inte komplett 

enligt dessa. Att uppdatera checklistan skulle inte kräva stora förändringar, det är en 

enkel åtgärd att vidta. I teorin presenteras olika sätt att hantera problem. Wittenberg 

(1994) presenterar Kaizen, som innebär att ständigt förbättra genom små förändringar. 

Kaizen beskrivs även av Rawson, Kannan, & Furman (2015) som en process i att 

eliminera onödiga aktiviteter. Definitionen av förbättringsverktyget Lean är samsynt 
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med Kaizen då kunden är i fokus och eliminering av icke värdeskapande aktiviteter vill 

uppnås.  

 

Att hitta ett standardiserat koncept bidrar till att processerna och dess resurser utnyttjas 

optimalt. Exempelvis kan en checklista användas för att reducera under eller överarbete 

(Rawson, Kannan, & Furman, 2015). Även Wittenberg (1994) belyser standardisering 

som ett vinnande koncept. Utifrån empiri och teori kan det konstateras att ett mer 

standardiserat arbetssätt med gemensamma riktlinjer är att eftersträva. Att tillsammans 

utveckla standarder, då merparten av de inblandade upplever brister i  den gemensamma 

strukturen, är ett steg i rätt riktning. Den befintliga checklistan bör korrigeras och 

implementeras på nytt för att, precis som teorin presenterar och empirin eftersträvar, 

skapa effektivitet och ett standardiserat koncept genom små förändringar av det 

befintliga.  

 

Enligt empirin sker förbättringsarbeten i projektform snarare än som en del i den 

dagliga styrningen. Detta leder till att projekt inte blir utförda och resultat från slutförda 

projekt träder inte i kraft vid implementering i verksamheten. Rawson, Kannan, & 

Furman (2015) menar på att en av anledningarna till att projekt misslyckas är för att 

förändringen inte förankras i företaget och bland alla anställda. Trots att många lyckas 

med förändringsarbetet till att skapa något bättre för företaget bevaras det inte och de 

anställda faller in i gamla vanor. Empirin visar på att anställda arbetar på individuell 

basis, beslut tas på egna erfarenheter. Inom teorin beskrivs kvalitet som skapandet av 

rutiner och standarder (Wittenberg, 1994) samt förankring och samsyn hos de anställda 

(Rawson, Kannan, & Furman, 2015). Det konstateras att det operativa fokuset tar över 

i stället för att låta det strategiska forma det dagliga arbetet. Teorin menar på att 

förändringsarbete är strategiskt vid orderhantering (Croxton, 2003). Det finns brister i 

dagsläget då det strategiska har vag påverkan på hur det operativa arbetet bedrivs. 

 

Sammanfattningsvis kan följande förslag till kvalitetsförbättringar anses stärka 

processen: 

• Att inledningsvis identifiera värde för interna och externa kunder för att 

minimera icke-värdeadderande aktiviteter 

• Standardisera arbetssätt för att skapa en stabil grund att luta sig mot 

• Involvera samtliga berörda parter vid förbättring av arbetsprocessen 

• Visualisera flödet och skapa en transparens där alla kan se och förstå, både 

helheten och dess ingående delar 

• Att ständigt reflektera och förbättra genererar kunskap och insikt i hur 

effektivare processer kan uppnås 

• Förbättringsarbete bör vara kontinuerligt och sakna slutpunkt 

 

5.2 Visualisering av orderflödet för att skapa en gemensam bild i ett 
tillverkande företag 

5.2.1 Visualisering 

Empirin pekar på befintlig checklista och vikten av att använda denna för att underlätta 

orderhanteringen och skapa underlag för fullständigt informationsutbyte. Teorin 

belyser flera sätt att visualisera på och empirin belyser bara ett sätt, vilket innebär att 

dessa inte är helt samstämmiga. Teorin presenterar även att upprättandet av en visuell 

bild skapar verklighetsförankring och en djupare förståelse (Norton Wise, 2006). 
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Likaså belyser Swedberg (2016) att en interaktion mellan det verbala och det visuella 

är att föredra. Visualisering kan skapas genom bilder, scheman, kartor eller diagram.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att visualisera i större utsträckning hade bidragit till en 

likvärdig bild och reducerat olikheter vid hantering av processer i orderflödet. Det 

skapas en bild av vilken information som ska förmedlas mellan kund och säljare, men 

även hur information ska förmedlas internt.  

5.2.2 Flödesschema 

Empirin visar genom tolkning enligt Figur 13 att en visuell bild av den övergripande 

orderprocessen finns. Utifrån empirin beskrivs att säljare tar på sig för mycket ansvar 

och uppgifter som egentligen tillhör en annan avdelning. En form av visualisering av 

arbetsflödet och dess processer beskrivs i teorin som att utforma ett flödesschema. 

Flödesschemat presenterar processer, steg, aktiviteter och ordningsföljd (Rawson, 

Kannan, & Furman, 2015). Jonsson & Mattsson (2011) styrker möjligheterna att skapa 

ett helhetsperspektiv med hjälp av ett flödesschema. När processer, roller och aktiviteter 

är definierade kan en värdeflödeskarta utformas för att skapa en gemensam visuell bild 

och förståelse. Den visuella bilden beskriver både Swedberg (2016) & Norton Wise 

(2006) som positiv.  Empiri presenterar en övergripande orderprocess, samtidigt pekar 

teorin på att det är bristfälligt att inte ha en detaljerad bild av processen, dess steg, 

aktiviteter och roller.  

Sammanfattningsvis belyser teorin en mer detaljerad visuell bild än vad som 

presenteras i empirin.  

 

Baserat på flödesschema enligt Jonsson & Mattsson (2011) och empiriska data 

visualiseras orderflödet enligt Figur 16. Flödesschemat ligger till grund för en 

standardiserad arbetsgång och en gemensam bild av orderflödet. Teorin styrker analys 

av det empiriska genom: operativ orderprocess (Croxton, 2003), informationsutbyte 

(Forslund, 2007), kvalitet (Rawson, Kannan, & Furman, 2015) samt visualisering 

(Norton Wise, 2006; Swedberg, 2016).   

 

 
 
Figur 16 - Flödesschema 



 

39 
 

Alla företag är unika och därför kan slutsatser kring de kritiska punkter som identifierats 

i studien inte anses som generella. De kritiska punkterna presenteras i Figur 17 och är: 

• Att definiera vilken information som behövs från kund 

• Skapa rutiner för att få bekräftelse på offert från kund 

• Avsaknad av standarder för informationsutbyte internt 

• Tydliga instruktioner för hur revideringar ska hanteras 

• Tidskrävande konstruktionsgenomgångar 

 

De kritiska punkterna kan även ses som kontrollpunkter eftersom de kräver reflektion 

för att säkerställa att fullständiga uppgifter har erhållits utifrån standarder, samt att de 

kommuniceras vidare. 

 

 
Figur 17 - Flödesschema med kritiska punkter 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat genom att besvara de två 
frågeställningarna. Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar. 
Fortsättningsvis beskrivs studiens slutsatser & rekommendationer och kapitlet avslutas med 
förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte har varit att analysera och visualisera flödet av information från att en 

komplex kundorder anländer, till dess att kompletta tekniska underlag överlämnas till 

produktion. För att uppfylla syftet har utgångspunkten i resultatet varit frågeställning 1 

där säkerställande av orderflöde har varit i fokus och skapat ett underlag för att besvara 

frågeställning 2. Det utvecklade resultatet är fallspecifikt, men är generellt applicerbart 

hos tillverkande företag vid hantering av orderflöde vid kundanpassad produktion.  
 

6.1.1 Hur säkerställs orderflödet från order till produktion vid komplexa 
kundanpassningar? 

Studien visar hur orderflödet kan säkerställas från order till produktion hos tillverkande 

företag som bedriver kundanpassad produktion. Resultatet av hur orderprocessen och 

dess informationsflöde kan bedrivas på ett effektivt och säkert sätt sammanfattas enligt 

följande:  

 

1. Skapa standarder och struktur 

Att skapa struktur och standarder ligger till grund för att kunna hantera orderflödet på 

ett effektivt och gemensamt sätt. Standarder är underlag för samtlig kommunikation i 

flödets alla delar. Standarder skapar en möjlighet till att korrekt och komplett 

information delges. Upprättande av standarder utifrån verksamheten och dess processer 

bidrar till effektivitet och eliminering av slöseri. Om standarder följs minskar olikheter 

i utfallet av det som åstadkoms, både internt och externt.  
 

2. Identifiera och analysera kundens behov 

Kontinuerlig dialog mellan säljande och köpande part är en förutsättning för att 

tillgodose kundens behov. En analys av viktiga aspekter för kund är centralt i 

inledningen av orderflödet.  Vid kundanpassad tillverkning är en tydlig definition av 

vad kunden efterfrågar viktig då anpassning sker baserat på kundens önskan och inte 

på befintliga erbjudanden. Kompetens finns hos det säljande företaget, men information 

finns hos kund och kommunikation är därför A och O. 
 

3. Specificera grunddata 

Efter identifiering och analys av kundens behov bör specificering av vad kunden 

efterfrågar genomföras. Vidare presenteras data mer grundligt för att undvika 

missförstånd eller avsaknad av information. Utifrån detta används ett standardiserat 

arbetsupplägg för att kvalitetssäkra och skapa en effektiv struktur.   
 

4. Skapa intern offert 

För att skapa en offert innehållande korrekt och tillräcklig information baserat på 

kundens behov krävs att ovanstående punkter uppfylls. Delarna och informationen som 

bygger upp offerten ligger till grund för efterföljande processer i flödet, för att rätt 

produkt tillverkas.  
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5. Genomföra konstruktionsgenomgång och produktkonfiguration  

För att uppnå effektiva konstruktionsgenomgångar är det viktigt att komplett och 

korrekt information har samlats in och kan förmedlas. Att kommunikationen grundar 

sig på struktur och standarder skapar underlag för att säkerställa att information inte 

faller mellan stolarna eller undanhålls. Informationen ska vara tillräcklig för att kunna 

konstruera ny produkt och standarder är ett sätt att kvalitetssäkra på.  
 

6. Skapa teknisk specifikation 

Utifrån säljarens offert bygger beredningen ihop komplett order. Den information som 

kommuniceras baseras på underlag från kund och är tillförlitlig då standarder för ett 

uniformt arbetssätt använts.  
 

7. Skapa extern offert 

Den externa offerten skiljer sig från den interna då denna skickas ut till kund och baseras 

på information från ovanstående punkter. För att undvika onödigt arbete utan 

bekräftelse på att köpare finns, måste en inköpsbekräftelse från kund erhållas. Att 

invänta godkännande från kund medför även att revideringar reduceras senare i flödet 

då bekräftat underlag finns. 
 

8. Skapa order 

Utifrån mottag av inköpsbekräftelse från kund skapas en order i affärssystemet. 

Planeringsavdelningen, som sätter leveransdatum, utgår från ordern, vilket ställer krav 

på att standarder, struktur och informationsutbyte genomsyrar och följs genom hela 

flödet. Att ställa dessa krav är en viktig del i orderflödet då leveransdatum och 

orderbekräftelse skickas till kund.   
 

9. Upprätta tillverkningsorder 

Utifrån order och den information som finns konstrueras en tillverkningsorder till 

produktionsavdelningen. Det är kritiskt att inget har utelämnats och vikten av att 

standarder har följts är en förutsättning för att bedriva effektiv produktion utan 

revideringar, bristande underlag och misslyckande med att uppfylla det som lovats 

kund. 

 

De nio stegen är ett underlag för att säkerställa orderflödet, vilket illustreras i Figur 18. 

Steg ett till tre definieras som den inledande och mest kritiska fasen där kunden är i 

fokus. Steg fyra till sex berör den interna kommunikationen mellan olika avdelningar 

för att behandla och bygga en korrekt order. Sista fasen inkluderar steg sju till nio och 

beskriver uppfyllande av order inför produktion. 
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Figur 18 - Underlag för att säkerställa order 

 

6.1.2 Hur kan orderflödet visualiseras för att skapa en gemensam bild i ett 
tillverkande företag? 

 

Grunden för att visualisera och skapa en gemensam bild av orderflödet i ett tillverkande 

företag påverkas av resultatet av frågeställning ett. Studien visar på att orderflödet kan 

visualiseras genom upprättande av ett flödesschema över aktiviteterna i orderflödet. 

Utformandet är beroende av sin kontext och hur aktiviteterna i orderprocessen 

genomförs. Utifrån detta är principen för upprättande av en visuell bild generell, men 

med detaljer som anses fallspecifika.  

6.2 Implikationer 
Studien bidrar teoretiskt utifrån ett generellt sammanhang kring hur analys och 

visualisering av information inom orderflödet kan hanteras. Studien blir en 

referenspunkt för säkerställande av orderflödet, då den bygger på tidigare forskning 

kopplat till rapportens områden.  

 

Studien bidrar praktiskt med ett underlag för att säkerställa orderflödet hos tillverkande 

företag. Det kan leda till effektivare orderhantering, minskade ledtider, minskade 

kostnader, mer strukturerade processer, ökad konkurrenskraftighet och fler 

tillfredsställda kunder. I ett större perspektiv bidrar en effektiv orderhantering till ökad 

tillväxt eftersom god prestanda och tillfredsställda kunder skapar ringar på vattnet.   
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6.3 Begränsningar 

6.3.1 Metod 

Studien grundar sig i en enfallsstudie i specifik kontext, vilket bidrar till att 

säkerställande av generaliserbarhet påverkas. Styrkan i enfallsstudie ligger i 

möjligheten att fördjupa sig i det specifika fallet. För att öka möjligheten till att 

generalisera resultatet av studien kompenseras detta med att fallföretaget och 

fenomenet representerar tillverkande företag av kundanpassade produkter. Ytterligare 

bidrag till ökad generaliserbarhet erhålls genom mösterjämförelsen i studien. Det 

empiriska har jämförts med det teoretiska vilket enligt Yin (2007) skapar möjlighet till 

generalisering av resultatet.   

 

Intervjuerna genomfördes var för sig vilket inte skapade möjlighet till diskussion 

mellan berörda anställda på fallföretaget. Konstruktionsavdelningen representerades 

endast av en person, vilket kan anses som en ensidig bild av situationen.  Att utföra en 

fokusgrupp är något som i efterhand anses gynnsam för att identifiera och analysera 

problem i orderhanteringen. De genomförda intervjuerna dokumenterades fullständigt 

i efterhand vilket kan påverka utfallet och hur situationen uppfattades av intervjuarna. 

Att använda sig av inspelning skulle styrka dokumentationen av intervjuerna, dock kan 

intervjupersonen påverkas. Resultatet vid en inspelning skulle då inte uppfattas som 

helt sann eftersom vetskapen om inspelningen kan bidra till undanhållande av 

information. Utifrån detta togs beslutet att inte spela in något material. 

 

Validiteten i studien styrks genom att olika metoder använts och flera personer har 

deltagit. Skärvad & Lundahl (2016) beskriver detta som triangulering, vilket bidrar till 

en fullständig och balanserad undersökning med högre sanningshalt än vid enstaka 

insamlingsobjekt.  

 

Studiens reliabilitet påverkas negativt av att endast en fallstudie har genomförts, flera 

hade styrkt trovärdigheten i resultatet. Att genomföra flera fallstudier låg dock utanför 

ramen för examensarbetet. För att styrka reliabiliteten har en tydlig struktur och 

tillvägagångssätt av metod presenterats för att skapa möjlighet till att upprepa studien 

och erhålla samma resultat. Trovärdigheten i det teoretiska ramverket skulle öka om 

fler källor som styrker varandra hade använts vid litteraturstudien. 

6.3.2 Resultat 

Begränsningar som kopplas till resultatet av frågeställning 1 är att allmän teori har 

erhållits vid litteraturstudierna, men att den empiriska data är fallunik. Genom detta 

skapas svårighet att generalisera, dock kompenseras detta genom att resultatet 

presenteras med hänsyn till att tillverkande företag ska kunna applicera och dra nytta 

av kontentan studien. Med hjälp av studiens resultat kan förenkling kring 

säkerställandet av orderhanteringen erhållas snarare än att lösa specifika problem i 

flödet.  

 

Den fallunika kontext som presenteras ovan skapar begränsningar för frågeställning 2. 

Eftersom alla verksamheter och orderflöden är unika går det inte att förutsäga hur 

visualiseringen kommer att se ut. Upplägget som presenteras i resultatet är ett förslag 

till utgångspunkt genom att utforma ett flödesschema för att skapa en gemensam bild 

av situationen. Flödesschema är den enda visuella bilden som presenteras i rapporten, 

vilket skapa låsning till detta sätt att presentera en gemensam bild. För att skapa ett 
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bredare perspektiv och möjlighet till jämförelse mellan teorier och praktiska hjälpmedel 

kunde mer teori inhämtats.  

 

Fastän begränsningar presenterats anses en analys av situationen och att säkerställa 

orderflödet som viktigt och resultatet av studien anses skapa värde för företag vid 

tillverkning av kundanpassade produkter.  
 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna av studien är att hur orderflödet säkerställs är beroende av kontext och 

företag. Utifrån detta blir även den visuella bilden unik för verksamheten och den 

gemensamma bilden av orderprocessen. Det är fördelaktigt att analysera och visualisera 

flödet av information kopplat till en kundorder för att identifiera problemområden och 

effektivisera hanteringsprocessen. Rekommendationerna utifrån studiens resultat är 

skapade för tillverkande företag.  

 

Det är viktigt att presentera en definierad och dokumenterad orderprocess för att 

förenkla och förtydliga, samt skapa en entydig bild över arbetets gång. Den strategiska 

orderprocessen innebär förbättringsarbete och ska bygga upp för hur den operativa 

orderprocessen bedrivs. Orderprocessen är ett nätverk av aktiviteter där kunden ska vara 

i fokus, de värdeadderande aktiviteterna ökar genom detta förhållningssätt. Valet av 

tillverkningsmetod påverkar var i flödet kundorderpunkten befinner sig. Beroende på 

var i flödet produktkonfiguration sker är det viktigt att kundens information tydligt har 

identifierats och kommunicerats. Definiera och hitta kritiska informationspunkter i 

processen är fortsättningsvis viktigt för att stämma av att komplett underlag finns. 

Slutligen bör flödet visualiseras innehållande kontrollpunkter för att säkerställa 

hanteringen av en kundorder.  
 

6.5 Vidare forskning 
Studiens utgångspunkt har varit att analysera och visualisera flödet av information 

kopplat till hantering av kundorder. Fokus har grundat sig i att säkerställa orderflödet 

vid kundanpassning med fokus på sälj- och konstruktionsavdelningen. Vidare forskning 

finns i att utföra studien hos fler företag av samma karaktär för att jämföra och 

identifiera likheter, skillnader och fler kritiska delar vid hantering av en kundorder.  

 

Det teoretiska materialet grundar sig i enskilda forskares slutsatser. För att skapa en mer 

robust grund och tillförlitlighet till studien finns möjlighet till vidare forskning inom att 

hitta mer teoretiskt underlag.  

 

Studiens förhållande till visualisering har varit att det bidrar till en gemensam bild. För 

att inte isolera sig till detta antagande finns potential till vidare forskning i att undersöka 

hur visualiseringen påverkar det verkliga utfallet.   
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Frågeformulär Säljare: 

Vad har du för arbetsuppgift/arbetsroll på företaget? 

Stämmer din yrkesroll och arbetsuppgifter överens med hur vi har tolkat utifrån våra 

dokumentstudier? 

Vilka problem ser du i orderprocessen? 

Hur kan dessa problem lösas? 

Hur hanteras problem idag(kvalitetsarbete)? 

  

Frågeformulär Beredning: 

Vad innebär din tjänst och vilken är din roll i företaget? 

Vad är första steget för dig? 

Vad är steget efter dig? 

Hur skulle din arbetssituation kunna förbättras? 

Vilka problem stöter du på i dina arbetsuppgifter? 

Hur skulle en optimal orderhantering se ut för dig? 

  

Frågeformulär Planering: 

Vad innebär din tjänst och vilken är din roll i företaget? 

Vad är första steget för dig? 

Vad är steget efter dig? 

Hur skulle din arbetssituation kunna förbättras? 

Vilka problem stöter du på i dina arbetsuppgifter? 

Hur ser situationen ut med sena ändringar och revideringar av order? 

Hur skulle en optimal orderhantering kopplat till nyckelpersoner se ut för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


