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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of the study was to investigate the internal interaction of a small, 
manufacturing ETO-business's customer order process, as well as how boundary objects 
facilitate its boundary-crossing interaction. In order to fulfill the purpose of the study the 
following questions will be answered: 

1. What characterizes boundary-crossing interaction in a small, manufacturing ETO-
business's customer ordering process? 
 

2. How can boundary objects facilitate boundary-crossing interaction in a small, 
manufacturing ETO-business? 

Method – To fulfil the purpose of the study, a case study has been conducted at Premould AB. 
Through interviews and document studies, their customer order process has been investigated 
and interaction objects in the process been identified. The collected data then formed a base for 
the establishment of the theoretical framework. With the empirical collection and the 
theoretical framework, an analysis has been conducted which, in turn, generated the results of 
the study. 
Findings – By examining the customer ordering process, in an ETO-business, different 
characteristics of boundary-crossing interaction has been identified. Interaction objects, which 
are used according to the principles of boundary objects, have been identified in the process. 
Boundary objects can facilitate internal interaction if used at the proper level of complexity of 
knowledge sharing found in the interfaces. 
Implications – The result that boundary objects facilitate boundary-crossing interaction 
provides a practical contribution to small, manufacturing ETO-business. Through the choice of 
boundary object used, it is possible to simplify knowledge sharing and make more effective work 
processes. There is also a theoretical contribution to further research on boundary objects in 
ETO-contexts. 
Limitations – One of the limitations of the study is that it can be difficult to generalize from 
the result, due to the use of a single-case design. Moreover, boundary-crossing interaction is 
complex to investigate with structural methods, and it was therefore difficult to closely 
investigate the identified objects. 
Keywords – Engineer to order (ETO), boundary-crossing interaction, knowledge boundaries, 
boundary object.
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Sammanfattning 
Syfte – Studien syftade till att undersöka den interna interaktionen i en liten, tillverkande ETO-
verksamhets kundorderprocess samt hur boundary object underlättar dess gränsöverskridande 
interaktion. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

1. Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande 
ETO-verksamhets kundorderprocess? 
 

2. Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande interaktionen i en 
liten, tillverkande ETO-verksamhet? 

Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts hos Premould AB. Via 
intervjuer och dokumentstudier har deras kundorderprocess undersökts och interaktionsobjekt 
i processen identifierats. Insamlad data låg sedan till grund för hur det teoretiska ramverket 
upprättades. Med hjälp av den empiriska insamlingen och det teoretiska ramverket har en 
analys genomförts som i sin tur genererat studiens resultat. 

Resultat – Genom att undersöka kundorderprocessen, i en ETO-verksamhet, har olika 
kännetecken för den gränsöverskridande interaktionen kunnat urskiljas. Interaktionsobjekt, 
som belyses som boundary object, har identifierats i processen. Boundary object kan underlätta 
den interna interaktionen om de används utefter den nivå av komplexitet av kunskapsridning 
som finns i gränssnitten mellan funktioner. 
Implikationer – Resultatet att boundary object underlättar den gränsöverskridande 
interaktionen ger ett praktiskt bidrag till små, tillverkande ETO-verksamheter. Genom valet av 
boundary object ska det gå att förenkla kunskapsspridning och genom det effektivisera 
arbetsprocesser. Det ges även ett teoretiskt bidrag till vidare forskning om boundary object i 
ETO-kontexter. 
Begränsningar – En av begränsningarna i studien är att det kan vara svårt att generalisera 
utifrån resultatet eftersom studien var av enfallsdesign. Gränsöverskridande interaktion är 
dessutom komplext att undersöka med strukturella metoder och det saknades därför möjlighet 
att djupt undersöka de identifierade interaktionsobjekten. 

Nyckelord – Engineer to order (ETO), gränsöverskridande interaktion, kunskapsgränser, 
kunskapsspridning, boundary object. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde 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 och problembeskrivning 
Hög konkurrens på marknaden ställer höga krav på verksamheter i näringslivet. För att kunna 
differentiera sig på marknaden behöver leverantörer vara lyhörda och anpassningsbara mot 
den föränderliga omgivningen (Lampel & Mintzberg, 1996). Lampel och Mintzberg (1996) 
beskriver att kundanpassning är en strategi för att möta varierande efterfrågan från kund. 
Engineer to order (ETO) är en kundanpassningsstrategi där produkter utvecklas, konstrueras 
och tillverkas efter att order kommit in. Här sker en produktutvecklingsprocess där varje 
produkt är unik utefter kundens specifika önskan (Hicks, McGovern, & Earl, 2000). 
Leverantörer behöver således vara lyhörda för varje enskild kunds önskemål. Valet av ETO som 
kundanpassningsstrategi påverkar sedan den interna interaktionen eftersom 
informationsflödet och behovet av interaktion mellan funktioner ökar i takt med ökad 
kundanpassning (Forza & Salvador, 2002). 

Produktutvecklingen i ETO-verksamheter genomförs ofta i projektform där expertiskompetens 
samlas för att bilda effektiva team med kompletterande kunskaper. Tvärfunktionella team är 
en benämning på projektgrupper som är sammansatta med individer från olika funktioner med 
olika ämnesspecifika kunskaper (Holland, Gaston, & Gomes, 2000). Genom att funktioner 
interagerar med varandra över gränser i utvecklingsprocessen kan kunskap delas (Carlile & 
Rebentisch, 2003) och en förståelse för varandras funktioner skapas (Hong, Doll, Nahm, & Li, 
2004). Den gränsöverskridande interaktionen, som kan liknas vid kunskapsspridning, kan 
sedan medföra både värde till organisationen och skapa fördelar mot konkurrenterna. Det finns 
dock utmaningar med att arbeta över gränser då ämnesspecifik kunskap kan vara komplext att 
dela och kunskapsgränser mellan funktioner kan uppstå (Kotlarsky, van den Hooff, & Houtma, 
2015). 
Inom framförallt små företag1 ställs det krav på att rätt information och kunskap om kundens 
specifika krav följer med i kundorderprocessen. Det innefattar att individer inom 
organisationen behöver dela sin kunskap till övriga funktioner i kundorderprocessen (Carlile & 
Rebentisch, 2003). För att dela kunskap och information mellan funktioner använder sig 
företag av till exempel databaser, standarder, ritningar eller processkartor. Dessa kan betraktas 
som interaktionsobjekt som syftar till att sprida kunskap vidare (Carlile P. R., 2002). I sin tur 
medför detta utmaningar till att sprida just ämnesspecifik kunskap eftersom individer har olika 
syften och mål i sina roller. Kunskapen behöver delas på ett vis som är mottagligt för andra 
individer inom den egna organisationen, där ämnesspecifik kunskap därför behöver delas över 
gränssnitt på ett ännu tydligare vis än vad allmän kunskap behöver (Canary & McPhee, 2011). 

Carlile (2002) beskriver att ju fler nya situationer organisationen möter desto mer komplext 
blir det att dela kunskap. Ett boundary object är ett interaktionsobjekt som kan skapa en 
gemensam kontext för funktioner med olika ämnesspecifika kunskaper. Ett effektivt boundary 
object ger struktur till arbetet och om det är anpassat efter organisationens förmåga att möta 
de nya situationerna underlättar det kunskapsspridning. Ett ineffektivt boundary object kan 
istället påverka kunskapsspridning i oönskad riktning och i sin tur påverka processer med 
produktutveckling negativt. 
Sammanfattningsvis framgår det att ETO-verksamheters kundorderprocesser ständigt ställer 
organisationen inför nya situationer. Detta utmanar den interna interaktionen och möjligheten 
att sprida kunskap mellan funktioner. Det utmanar även individer inom organisationen då de 
behöver förstå både innebörden och kontexten i gränssnittet för att ha möjlighet att göra sin 
ämnesspecifika kunskap allmän. Interaktionsobjekt kan ses som ett redskap för individer att 
sprida kunskap via och med teorin om boundary object går det att undersöka hur effektiva dessa 
interaktionsobjekt är. Genom att förstå hur boundary object underlättar gränsöverskridande 

                                                             
1 För att klassificeras som ett litet företag ska företaget sysselsätta färre än 50 personer och ha en 
årsomsättning eller balansomslutning som understiger 10 miljoner euro (Europeiska kommissionen, 
2015). 
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interaktion kan verksamheter hitta sätt att vara effektiva i sina arbetsprocesser och skapa värde 
för sina kunder. Att använda effektiva boundary object kan i sin tur vara avgörande för hur 
konkurrenskraftig verksamheten är på marknaden och hur effektivt de möter kundens krav. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utefter det som framgår i bakgrund och problembeskrivning är syftet med denna studie: 

Att undersöka den interna interaktionen i en liten, tillverkande ETO-
verksamhets kundorderprocess samt hur boundary object underlättar dess 
gränsöverskridande interaktion. 

För att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. ETO som 
kundanpassningsstrategi utmanar den gränsöverskridande interaktionen. Genom att 
undersöka kundorderprocessen går det att identifiera kännetecken i interaktionen mellan 
funktioner. Därmed är studiens första frågeställning: 

1. Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, 
tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess? 

För att besvara studiens andra frågeställning behöver interaktionsobjekt i en liten, tillverkande 
verksamhet identifieras. Detta för att ha möjlighet att sedan undersöka hur de som boundary 
object underlättar den gränsöverskridande interaktionen. Därmed är studiens andra 
frågeställning: 

2. Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande interaktionen 
i en liten, tillverkande ETO-verksamhet? 

För att besvara frågeställningarna, och därmed uppfylla syftet, har en fallstudie i en liten, 
tillverkande ETO-verksamhet genomförts. Flertalet metoder användes för att samla in både 
empiri och teori till problemområdet. En förhoppning är att andra, tillverkande ETO-
verksamheter ska kunna applicera studiens resultat och dra lärdom av det som presenterats. 

1.3 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar en undersökning av gränsöverskridande interaktion kopplat till 
kundorderprocessen i en liten, tillverkande ETO-verksamhet. En avgränsning har därför 
dragits för övrig gränsöverskridande interaktion. Studiens omfång och djup begränsades även 
av den uppsatta tidsramen. Studien omfattar både den icke-fysiska och fysiska delen av 
kundorderprocessen men avgränsas vidare av leverantörer och kunders påverkan. 
Kundorderprocessen har studerats i dåtid och respondenters skildringar av den. 
Interaktionsobjekt som identifierats har därför befunnit sig i kundorderprocessen. Studien 
omfattar individers uppfattning om dessa interaktionsobjekt. Skildringen har därför legat som 
utgångspunkt medan de fysiska interaktionsobjekten inte undersökts på djupet.  
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1.4 Disposition 
För att skapa en tydlig struktur presenteras en inledning av varje kapitel. Dispositionstexterna 
presenteras i kronologisk ordning. 
Kapitel 1: Bakgrund och problembeskrivning ger en beskrivning om vilka 
bakomliggande utmaningar som ligger till grund för den komplexa interna interaktionen som 
sker i en ETO-process. Sedan presenteras studiens syfte och problemfrågor samt en beskrivning 
av studiens omfång och avgränsningar. 

Kapitel 2: Metod och genomförande beskriver studiens metodval och ansats kopplad till 
studiens arbetsprocess. Det ger läsaren insyn i valet av tillvägagångsätt för att besvara 
frågeställningarna. 

Kapitel 3: Empirin beskriver den specifika kontexten och det fallföretag som undersökts. 
Den insamlade empirin presenteras i kronologisk ordning utefter den identifierade 
kundorderprocessen hos fallföretaget. 

Kapitel 4: Teoretiskt ramverk utgör en beskrivning av studiens litteraturomfång. 
Ramverket kan ses som en sammanställning av existerande teorier som har setts av betydelse 
för att beskriva kontexten som frågeställningarna vill belysa. 
Kapitel 5: Analysen utgör en jämförelse mellan den empiriska datainsamlingen med det 
uppsatta teoretiska ramverket. Analysen är strukturerad utefter studiens syfte och de två 
uppsatta frågeställningarna. 
Kapitel 6: Diskussion och slutsats presenterar resultatet av studien genom att besvara 
syftet och de två uppsatta frågeställningarna. Detta genom en diskussion av resultat och metod 
men även genom implikationer, slutsatser och förslag på vidare studier.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar har en litteraturgenomgång, 
intervjuer och dokumentstudier utförts som metoder. Figur 1 beskriver kopplingen mellan 
studiens frågeställningar och använda metoder. Val av metod och datainsamlingsteknik, samt 
dataanalys, redogörs och motiveras vidare i enskilda avsnitt. 

 

Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen för undersökningen har skett i olika faser, de presenteras i kronologisk 
ordning efter respektive starttid vilket tydliggörs i Figur 2. Studien startades i december 2017 
och pågick fram till och med maj 2018. 

 
Figur 2 Studiens arbetsprocess 

Inledningsfasens syfte var att identifiera problemområdet hos fallföretaget för att belysa 
problemområdet i praktiken. Även en litteraturöversikt genomfördes. 
Litteraturgenomgångsfasen låg framförallt till grund för den teoretiska referensramen 
men även som utgångspunkt för problemområdet. Litteratursökningen började därför tidigt i 
arbetsprocessen och fortlöpte parallellt med andra faser. 
Planeringsfasens syfte var att ge en bakgrund till problemområdet samt att arbeta fram syfte 
och problemfrågor. Delmål och slutmål fastställdes för att färdigställa arbetet inom den 
uppsatta tidsramen. 
I fallstudiefasen samlades empiriska data in från fallföretaget. Empirin samlades in genom 
olika metoder; två olika typer av intervjuer och en dokumentstudie. 
I dataanalysfasen matchades det teoretiska ramverket med den insamlade empirin och 
genom detta kunde resultat analyseras. 

I sammanställningsfasen färdigställdes rapporten. 
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2.3 Ansats och design 
För att få en heltäckande beskrivning av den gränsöverskridande interaktionen i ett tillverkande 
företag har en undersökning av kvalitativ karaktär utförts. En studie med kvalitativ ansats 
kännetecknas bland annat av att studien utförs via undersökningar av individer, eller grupper 
av individer, där syftet är att tolka och beskriva fenomen (Skärvad & Lundahl, 2016). 
För att få en tydlig och målande bild av fenomenet som problematiserats har en fallstudie 
använts som tillvägagångssätt. Fallstudien användes för att studera fenomenet i sin specifika 
kontext och tillsammans med den framtagna teorin möjliggöra för generalisering utifrån 
insamlad data. 
En fallstudie lämpar sig till undersökningar där helheten av det specifika fallet undersöks och 
där uniciteten i fallet ligger i fokus (Simons, 2009). När det specifika i fallet belyses är det 
möjligt att vidare generalisera till andra kontexter som har liknande särdrag. I en fallstudie 
samlas data in från olika empiriska källor (Yin, 2006) och kommer i denna undersökning från 
ett företag, det som benämnts som fallföretag. På grund av de unika företeelserna som kan 
uppstå i en ETO-process är denna typ av metod lämplig. Studien tar ett holistiskt perspektiv, 
med en enfallsdesign, då det endast är ett fallföretag och en analysenhet som studerats (Yin, 
2006). Analysenheten blir i detta fall den gränsöverskridande interaktionen i hela 
kundorderprocessen. 

Utifrån problemfrågornas formulering blir fallstudien en teoriutvecklande studie. En sådan 
studie innebär att det utifrån insamlade data ska gå att vidareutveckla de teorier som finns i 
dagsläget. Därmed är det en induktiv kvalitativ studie som genomförts (Skärvad & Lundahl, 
2016). 

2.4 Litteraturgenomgång 
För att skapa en större förståelse av det problematiserade fenomenet har en 
litteraturgenomgång utförts. Genom att använda en strategi som bygger på tre huvudtaktiker: 
rekommendationer, databassökning och snowballing, har en djupare förståelse över den 
interna processen och problemområdet erhållits. Innehållet i den databassökningen som valdes 
användes för att ta del av, och presentera, kunskap från tidigare undersökningar. Sökord som 
använts är till exempel communication, knowledge sharing, ETO, boundary object och cross-
functional teams. De vetenskapliga artiklarna från databassökningen har även använts som 
underlag för att hitta liknande artiklar relevanta till problemområdet – även kallat snowballing. 
Kunskapen användes sedan för att förklara och för att ge analysunderlag till specifika företeelser 
inom problemområdet. Litteraturen ger möjlighet att vetenskapligt lyfta studien och för att öka 
möjligheten att generalisera utifrån resultatet (Patel & Davidson, 2011). 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av insamling av empiriska data från intervjuer, i två olika 
former, samt av dokumentstudier. 

2.5.1 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts som en av de huvudsakliga datainsamlingsmetoderna och 
genomfördes i enskilda intervjuer och fokusgrupp. De båda typerna var semistrukturerade 
vilket innebar att frågor med olika grad av standardisering ställdes. Barlow (2012) beskriver att 
semistrukturerade intervjuer är lämpligt att använda när målet är att förstå den enskilda 
individens unika uppfattning samtidigt som det ska vara möjligt att jämföra respondenternas 
svar med varandra. 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade ställdes frågorna olika beroende på vem 
respondenten var och hur intervjun fortlöpte. Skärvad och Lundahl (2016) och Barlow (2012)  
beskriver att standardiserade och informationssökande frågor används för att förtydliga och 
säkra information. De frågorna ansågs därför nödvändiga för att samla in tillräcklig och lämplig 
information som underlag till analys. De frågor som istället hade lägre grad av standardisering 
var av dialogutvecklande karaktär där det gavs möjlighet att ställa följdfrågor. Denna typ av 
intervjuform möjliggör att information om specifika områden erhålls samt att det finns 
möjlighet för respondenterna att själva utveckla sina svar (Patel & Davidson, 2011; Travers, 



Metod och genomförande 

7 

2001). I Bilaga 1 presenteras den intervjuguide som användes till båda intervjuformerna. 
Intervjuguiden användes som verktyg för att hålla intervjuerna inom ramen för 
problemområdet. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobilapplikationer för att kunna ha fokus på dialogen 
med respondenten. Ljudfilerna transkriberades och användes vid bearbetning av det insamlade 
materialet. 

Enskilda intervjuer 
De enskilda intervjuerna syftade till att få en övergripande bild av kundorderprocessen på 
fallföretaget. Kriterier för gruppen av respondenter var därför att de skulle ingå i 
kundorderprocessen och ha övergripande syn på den gränsöverskridande interaktionen. 
Projektledarna på fallföretaget var de som uppfyllde dessa kriterier och var också de som 
rekommenderades av kontaktpersonen på fallföretaget. Då fallföretaget klassas som ett litet 
företag ansågs det tillräckligt att intervjua två individer som uppfyllde kriterierna för att 
åskådliggöra problemområdet. De genomförda enskilda intervjuerna sammanställs i Tabell 1. 

Tabell 1 Genomförda enskilda intervjuer 

 

Fokusgrupper 
Syftet med fokusgrupperna var att djupgående åskådliggöra den gränsöverskridande 
interaktionen i kundorderprocessen. Fokusgrupper användes för att samla in data i en 
avslappnad miljö för respondenterna. Kreuger och Casey (2009) beskriver att detta kan nås 
genom att intervjua respondenter tillsammans i grupp och frågeställarna agerar som 
moderatorer och lyssnare. I denna undersökning var det tre olika fokusgrupper där 
respondenterna representerade olika funktioner. Hela kunderorderprocessen blev 
representerad och genom sammansättningarna var det möjligt att skapa dialog kring 
utmaningar och interaktion i kundorderprocessen. Projektledaren var densamma i alla tre 
fokusgrupper. Genom detta kunde projektledaren då hjälpa att länka de olika diskussionerna 
med varandra för att ge ett mer holistiskt perspektiv på problemområdet. 
Fallföretaget är ett litet företag och därför sattes storleken på grupperna till max tre 
respondenter i varje grupp. På detta vis var det möjligt att gå djupare i diskussionerna med 
varje grupp och belysa utmaningar kopplat till olika funktioner. Kriterier vid val av 
respondenter var därför att deltagarna skulle tillhöra en funktion i kundorderprocessen, ha god 
kännedom om den specifika processen i funktionen och på daglig basis interagera med andra 
funktioner. Urvalet skedde i samråd med projektledarna och en kontaktperson på fallföretaget. 
De genomförda intervjuerna i fokusgrupp sammanställs i Tabell 2. 

Tabell 2 Genomförda intervjuer i fokusgrupp 

 
 

Datum Respondent Typ av intervju Metod Tid

2018-03-15 Projektledare A Enskild intervju Semistrukturerad 60 min
2018-03-20 Projektledare B Enskild intervju Semistrukturerad 60 min

Datum Respondent Typ av intervju Metod Tid

2018-03-20
Projektledare, 

Konstruktör, NC-
beredare

Fokusgrupp Semistrukturerad 40 min

2018-03-20
Projektledare, 
Fräsavdelning, 

Verktygsmakare
Fokusgrupp Semistrukturerad 40 min

2018-03-20
Projektledare, 
Formsprutare

Fokusgrupp Semistrukturerad 30 min
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I denna typ av forum finns det chans att olika respondenter har olika syn på de specifika 
situationerna och fokusområdet, vilket innebar att diskussionerna gav en mer detaljerad bild 
av problemet än vad som hade varit möjligt vid enbart enskilda intervjuer. Värdefulla insikter 
som annars inte skulle åskådliggöras kunde alltså med denna metod komma till ytan. Det finns 
dock kritik riktat mot fokusgrupper och dess användningsområden, bland annat att det kan ge 
uppfodring till förvrängda resultat på grund av att det sker i just grupp. Det finns risk för att 
respondenterna inte vill dela med sig av känslor och tankar till övriga i gruppen, i rädsla för att 
gruppen skulle reagera negativt på dessa. Det finns även risk för att dominanta individer tar 
över samtalet och deras åsikter blir de enda som blir hörda (Krueger & Casey, 2009). För att 
bemöta denna eventuella problematik ansågs begränsningen av antalet respondenter även här 
som en fördel. 

2.5.2 Dokumentstudier 
Dokument har använts som hjälp för att förstå, tolka och beskriva den specifika kontext som 
fallstudien rör sig i. I den här studien användes material från det utvalda fallföretaget. 
Administrativa dokument och bild-dokument, till exempel projektspecifika dokument och 
bilder på fallföretagets processkartor, gav en djupare förståelse av fallföretagets processer. Att 
använda dokument stärker analysmöjligheterna eftersom det är stabilt och kan undersökas 
flera gånger, men även precist då specifika saker som exempelvis datum, namn och tidpunkter 
ofta är noterade (Yin, 2006). I den här studien ansågs dokumentstudier nödvändigt för att 
uppfylla syftet och frågeställningarna, samt för att kunna identifiera interaktionsobjekt som 
ligger i fallföretagets gränssnitt mellan funktioner. 

2.6 Dataanalys 
För att förstå problemområdet gjordes först en fallstudie som gav empiriskt underlag. 
Empiriska data har framförallt utgjort grunden till val av lämpligt teoretiskt ramverk i och med 
den induktiva ansatsen, dock har bearbetning av empiriska data och teori i viss mån 
kontinuerligt analyserats och jämförts. I dataanalysen möt empiri och teori och en mer 
djupgående jämförelse genomfördes. Yin (2006) benämner detta som en mönsterjämförelse. I 
Figur 3 illustreras tillvägagångssättet. 

 
Figur 3 Tillvägagångssätt för dataanalys 

För att metodiskt bearbeta den insamlade empirin användes tematisk analys. En tematisk 
analys är en metod som lämpar sig för kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011). Intervjuerna 
transkriberades och kodades. Kodningen skedde utefter den tematiska analysen genom att 
kategorisera det insamlade materialet utefter återkommande teman, lokala termer, likheter och 
skillnader. Genom det kunde kopplingar till det teoretiska ramverket ske. Den framtagna 
litteraturen användes även för att stärka insamlad empiri, vilket sedan genom 
mönsterjämförelsen gav analysunderlag för problemområdet. 

2.7 Tillförlitlighet 
Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera användes som 
kriterier för att bedöma tillförlitligheten i studien (Bryman, 2011). Dessa kriterier presenteras 
nedan. 

2.7.1 Trovärdighet 
Intern validitet innebär att studien mäter det den syftar till att mäta. I den här studien innebar 
det att intervjufrågorna var formulerade för att svara till syftet och ge möjlighet till en så kallad 
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mönsterjämförelse. Mönsterjämförelsen är ett verktyg för att uppmärksamma och undersöka 
tillfälliga samband, vilket stärker den inre validiteten (Yin, 2006). Genom de respondenter som 
deltagits stärks den inre validiteten ytterligare eftersom varje funktion i kundorderprocessen 
blev representerad. Detta synliggjorde hela den kundorderprocess som var syftad till att 
undersöka. 
För att öka trovärdigheten och validiteten ytterligare i studien har triangulering använts. Evers 
och van Staa (2012) beskriver att trianguleringen kan ge resultat som både kan styrka varandra 
och ge underlag till analys. Genom att använda flera olika metoder för att samla in data kunde 
resultaten i respektive datainsamling ge en mer allsidig och sanningsenlig bild av 
problematiseringen. 

2.7.2 Överförbarhet 
Överförbarhet och yttre validitet avser hur generaliserbart resultatet av studien är (Yin, 2006). 
Den här undersökningen hade för avsikt att undersöka ett specifikt fall, vilket ställer krav på att 
kontexten är väl beskriven. Beskrivningen ska ge en djupare förståelse för den unika miljön och 
genom det ska det sedan gå att generalisera till liknande sammanhang. 

2.7.3 Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att resultatet av undersökningen ska bli lika oavsett vem som utför den och 
att slumpmässiga händelser ej ska kunna påverka resultatet. För att skapa förutsättningar för 
detta har metod- och genomförandeavsnittet detaljerat beskrivit undersökningens 
tillvägagångssätt. Genom att synliggöra arbetsmetoden ska undersökningen gå att upprepa och 
eventuella skevheter ha undanröjts. För att öka reliabiliteten i undersökningen spelades 
intervjuerna in. Detta var för att kunna ”lagra” verkligheten och då ha underlag till bearbetning 
av insamlade data. Genom att spela in intervjuerna kan tillförlitligheten öka och risken för 
missförstånd minska eftersom det finns möjlighet att återkomma till respondenternas svar 
(Patel & Davidson, 2011). 

2.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det finns risk för att personliga värderingar hos intervjuarna färgar resultatet (Bryman, 2011) 
och för att öka möjligheten att styrka och konfirmera närvarade det därför två intervjuare vid 
varje tillfälle. Två intervjuare användes även för att fånga upp de icke-verbala händelserna. I en 
kvalitativ undersökning läggs vikt vid att tolka och förstå fenomen. Det kroppsspråk och tonläge 
som respondenten använder blir då extra viktigt. Vid processen av transkribering försvinner 
det icke-verbala ur intervjun och det finns risk för att forskaren själv drar slutsatser om vad 
respondenten kan ha menat. Att ha två intervjuare stärker möjligheten till att uppmärksamma 
dessa icke-verbala parametrar i undersökningar och risken för skevhet minskar (Patel & 
Davidson, 2011; Bryman, 2011).
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Ramverket har upprättats utifrån vad insamlad empiri 
belyser och kan ses som en sammanställning av existerande teorier. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande avsnitt beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 4 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och vald teori. 

 

Figur 4 Kopplingar mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: Engineer to order och Gränsöverskridande interaktion. Engineer to order 
behandlas för att ge en förståelse för den unika kontexten fallföretaget befinner sig i och vilka 
utmaningar som uppstår i en kundorderprocess av den karaktären. Gränsöverskridande 
interaktion behandlas genom teorier om tvärfunktionella team och kunskapsspridning. Det för 
att belysa utmaningar som kan uppstå i denna kontext kopplat till tvärfunktionalitet. Därtill 
beskrivs boundary object för att skapa en förståelse för interaktionsobjekt och hur 
interaktionsobjekt kan underlätta gränsöverskridande interaktion. 

3.2 Engineer to order som kundanpassningsstrategi  
Lampel och Mintzberg (1996) beskriver att standardiserings- och kundanpassningsprocesser 
kan ses som motpoler till varandra. För att hantera den varierande efterfrågan på marknaden 
måste verksamheter välja den strategi som är bäst lämpad för dem. Det finns en rad olika 
produktionsstrategier för kundanpassning. Produktionsstrategierna särskiljs från varandra 
genom att se till vilka aktiviteter som drivs av prognos och vilka som drivs av kundorder. Baserat 
på kundorderpunktens placering är de olika strategierna: Make to stock (MTS), Assamble to 
order (ATO), Make to order (MTO) och Engineer to order (ETO) (Jacobs, Berry, Whybark, & 
Vollmann, 2011). I Figur 5 visualiseras dessa och kundorderpunkterna är placerade efter 
respektive strategi. ETO-strategins kundorderpunkt är även markerad. 

 

Figur 5 Kundorderpunktens placering 
Baserat på resonemang från Jacobs et al. (2011, ss. 35-38) 
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Kundorderpunkten är den punkt där efterfrågan går från att vara oberoende till att vara 
beroende, vilket innebär att efter denna punkt vet verksamheter vad kunden vill ha och hur lång 
ledtiden blir. Om kundorderpunkten befinner sig nära kund arbetar verksamheter efter 
prognos och tillverkar färdiga produkter till lager. Om kundorderpunkten istället är placerad 
nära leverantör och råmaterial kan inga produkter tillverkas efter prognos. Produktutveckling 
sker istället utefter kundens unika krav och processen blir mer komplicerad vilket leder till att 
efterfrågan därför är svår att förutse (Jacobs et al., 2011). Inom produktutveckling ryms även 
aktiviteter så som design och konstruktion. 

3.2.1 Karaktärsdrag för en ETO-process 
Kundorderpunktens placering ställer höga krav på att verksamheter tar tillvara på kundens 
specifika information och krav på produkten. Organisationer som har kundorderpunkten 
placerad nära kund skapar sig konkurrensfördelar genom att förstå, översätta och integrera 
dessa specifika krav till den egna verksamheten (McGovern, Hicks, & Earl, 1999). Således sprids 
den insamlade informationen vidare i verksamheten och används till att anpassa processerna 
för att ta fram de kundanpassade produkterna (Jacobs et al., 2011). Informationen som 
hanteras förflyttas ofta flera gånger mellan olika parter. Hanteras utbytet av produkt- eller 
processinformation bristfälligt kan det leda till förvirring. Det är därför en utmaning för 
organisationer i denna miljö att på ett effektivt vis ta till vara på information kopplat till 
produkten (Dallasega, Rauch, & Matt, 2015). 
Det finns olika typer av ETO-verksamheter och de skiljs åt av; komplexitet av produkter, nivåer 
av kundanpassning på produkter, utformning av produktionsprocesser samt av konkurrentens 
och marknadens karaktärsdrag (Bertrand & Muntslag, 1993). Ett övergripande kännetecken för 
ETO-verksamheter är att flertalet kundorderprocesser kan pågå samtidigt och 
produktframtagning sker därför ofta i projektform (Grabenstetter & Usher, 2013). Genom att 
arbeta i projektform kan ett nätverk av överlappande aktiviteter ske vilket möjliggör att olika 
funktioner inom organisationen samarbetar (McGovern et al., 1999). Att integrera flera 
funktioner i samma process kan minska den interna ledtiden och den interna kapaciteten tas 
då tillvara på bästa sätt (Hicks et al., 2000). 
ETO-processen går att dela upp i icke-fysisk och fysisk del, där den icke-fysiska delen består av 
tillverkningsdesign och planeringsaktiviteter och den fysiska delen består av tillverkning. Den 
icke-fysiska delen hanterar planering av den fysiska delen. Detta genom produktutveckling och 
omvandling av information från kund så att den kan hanteras av den egna verksamheten. Oftast 
är det den icke-fysiska delen i processen som tar längst tid och kan därför ses som en flaskhals 
(McGovern et al., 1999). Denna del är komplicerad då det är svårt att förutse eller standardisera 
arbetssätt i ETO-processer. På grund av detta kan bristfällig planering eller missuppfattningar 
som uppkommit i den icke-fysiska delen få stora konsekvenser på den fysiska delen 
(Grabenstetter & Usher, 2013). 
Vad som framgår ovan är att ETO-verksamheters processer är komplicerade och kräver en 
taktik för att hantera de svårigheter som följer. När det inte går att förutse efterfrågan och de 
ständigt utvecklar nya produkter utmanas den interna interaktionen mellan funktioner 
involverade i kundorderprocessen. 
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3.3 Gränsöverskridande interaktion 
ETO-verksamheters processer är komplicerade i och med att de hanterar kundspecifika 
produkter (Jacobs et al., 2011). Arbete med överlappande aktiviteter, som ofta sker i 
projektform, utmanar den gränsöverskridande interaktionen (McGovern et al., 1999). 
Projektgruppens sammansättning och kunskapsspridning blir komplexa faktorer att ta hänsyn 
till när verksamheter kundanpassar sina processer (Kotlarsky et al., 2015). 

3.3.1 Tvärfunktionella team 
I verksamheter som tillverkar produkter efter inkommen kundorder är det viktigt att bilda team 
som kan sprida och dela kunskap. Det är också viktigt att individer som ingår i teamet förstår 
vikten av den egna och andras kunskap för att kunna utveckla nya produkter utefter kundernas 
olika krav. I produktutvecklingsprojekt stöter organisationer på hinder och utmaningar som 
bör tas hänsyn till när organisationer bildar team (Holland et al., 2000). Cohen och Baileys 
(1997) definition av ett team är följande: 

”En samling individer är beroende av gemensamma uppgifter, delar 
ansvar för resultat, som ser sig själva och ses av andra som en intakt social 
enhet inbäddad i ett eller flera större sociala system och som hanterar 
relationer över organisationsgränser.” 

I organisationer går det att dela upp team i olika kategorier beroende på vad de är ämnade för. 
De fem kategorierna är arbetslag, parallella team, ledningsgrupper, projektgrupper och 
tvärfunktionella team (Cohen & Bailey, 1997). Beskrivning av dessa återfinns i Tabell 3. 

Tabell 3 Typer av team och dess kännetecken 
Anpassad från Cohen & Bailey (1997, ss. 239-290) och Holland et al. (2000, ss. 231-259) 

 
 
Att arbeta i tvärfunktionella team har länge setts som en fördel när det kommer till att utveckla 
nya produkter till marknaden tack vare att olika kompetenser förenas. För att säkerställa de 
gemensamma organisationsmålen går det att använda tvärfunktionella team. Dessa team är en 
grupp individer som är ömsesidigt beroende av varandra och som tillämpar olika kunskaper för 
att utveckla nya produkter (Holland et al., 2000). 

Tvärfunktionella team särskiljer sig ifrån arbetslag, och därmed också team, genom tre 
specifika egenskaper. Den första specifika egenskapen är att individer ingår i specifika 
funktioner och tenderar också att identifiera sig med den. Eftersom individer identifierar sig 
med sin specifika funktion, både socialt och psykiskt, kan konflikter uppstå mellan 
funktionerna. Identifieringen kan å andra sidan leda till en förståelse för hur andra funktioner 
hanterar och ser på situationer. Den andra specifika egenskapen är att dessa tvärfunktionella 
team är temporära och har en tydlig start och mål. Medlemmarna hamnar då under stor press 

Typ av team Kännetecken

Arbetslag
En grupp individer inom organisationen som tillhör en specifik funktion och 
kännetecknas av stabila och en väldefinierad miljö. Här sker det vardagliga 
arbetet inom organisationen.

Parallella team
Individer inom organisationen drar åt samma håll och dessa team används 
vanligtvis för problemlösningar och förbättringsarbete.

Ledningsgrupper
Har ansvar över den övergripande utvecklingen av organisationen och består 
vanligtvis utav chefer.

Projektgrupper
Är tidsbegränsade och uppgiftsorienterade med fokus på att utveckla en ny 
produkt eller tjänst. Individer som ingår i projektteam har oftast en 
expertkompetens inom ett visst område.

Tvärfunktionella team
En typ av projektgrupp. Expertkompetenser inom olika områden och från olika 
arbetslag samlas och deras specifika kunskap kan användas för att 
tillsammans utveckla en framgångsrik produkt eller tjänst.



Teoretiskt ramverk 

14 

för att hinna nå delmål och mål. Den tredje specifika egenskapen är att dessa tvärfunktionella 
team ofta förväntas högprestera för att nå de uppsatta förväntningarna (Holland et al., 2000). 
Tvärfunktionella team kan effektivt utveckla nya framgångsrika produkter och tjänster. Det 
finns dock risk att teamet inte når det förväntade resultatet om de saknar rätt resurser, om 
personliga mål hamnar i konflikt med projektets mål eller om samarbete inom organisationen 
är bristfälligt (Smart & Barnum, 2000). Genom att effektivt hantera gränssnittet mellan olika 
funktioner går det att skapa framgångsrika team där interaktionen och samarbetet mellan 
funktioner blir framgångsfaktorer. Interaktion uppstår till exempel vid möten, via e-mail eller 
via rapporter. För att nå effektivitet behövs det förutom ett forum även samarbete mellan 
funktionerna (Hong et al., 2004). Ett sådant samarbete uppstår genom att ha gemensamma 
mål och visioner samt genom att ha ömsesidig förståelse för varandra och uppgiften (Holland 
et al., 2000). 

Tvärfunktionella team är mer effektiva om individerna i teamet känner att de har möjlighet att 
påverka beslut och ha makt att fatta beslut som påverkar utfallet. Genom att känna makt kan 
individer uppleva mer flexibilitet och frihet att hitta mer effektiva sätt att arbeta (Holland et al., 
2000). En styrka för dessa team är att de kompletterande förstår organisationens interna 
styrkor och svagheter. En indikation på att tvärfunktionella team arbetar effektivt tillsammans 
är när teamet identifierar problem som kan uppstå senare i processen. Uppmärksammas dessa 
problem möjliggör det att teamet kan koordinera aktiviteter för att undvika problemet. Genom 
koordinering av de interna processerna går det att möta kundens olika krav på bästa vis (Hong 
et al., 2004). 

3.3.2 Kunskapsspridning 
Att dela kunskap och skapa ny kunskap är en kärnutmaning för verksamheter. Genom att 
integrera kunskap från olika källor inom organisationen kan både problem lösas och nya 
produkter utvecklas. Kunskapsspridning, från en plats till en annan, är därför en central del av 
interaktionen mellan funktionerna inom organisationer (Carlile & Rebentisch, 2003). Individer 
i tvärfunktionella team kommer från olika funktioner och besitter olika ämnesspecifika 
kunskaper och erfarenheter. I ett tvärfunktionellt team kan det därför vara mer komplext att 
sprida ämnesspecifika kunskaper än i en grupp som har en mer homogen kunskapsbank. 
Eftersom den ämnesspecifika kunskapen i många fall är kopplad till respektive funktion och 
kan den i funktionen ses som allmän kunskap. När individer med olika ämnesspecifika 
kunskaper samlas i grupp, och saknar liknande metoder, kan det därmed uppstå 
kunskapsgränser. Den kunskap som var allmän i funktionen är inte längre allmän i den 
tvärfunktionella gruppen (Kotlarsky et al., 2015). 
För att hantera kunskapsspridning över gränser i organisationer kan komplexiteten i 
gränssnittet därför definieras utifrån olika nivåer. Utifrån de olika nivåerna går det sedan att 
upptäcka lämpliga boundary object, dessa objekt är placerade i gränssnittet och kan skapa en 
gemensam kontext för de berörda parterna i organisationen samt möjliggör ett enklare 
kunskapsspridande (Kotlarsky et al., 2015). Vidare går det att utläsa hur dessa objekt påverkar 
den kunskapsspridning som finns inom produktutvecklingsprocesser. 

Nivåer av komplexitet i kunskapsspridning 
Komplexiteten av kunskapsspridning som finns i gränssnitten går att definiera utifrån tre 
nivåer: syntaktisk, semantisk och pragmatisk. Vidare är det möjligt att koppla den process, det 
tillvägagångssätt, av kunskapsspridning som behövs för att nå över gränserna. Processerna 
definieras som: överföra, översätta eller omvandla. Komplexiteten i gränssnittet och 
kunskapsspridningen ökar i takt med antalet nya skeenden eller miljöer, se Figur 6. Ju oftare 
organisationen utsätts för nya situationer, i både stort som smått, desto mer komplext blir det 
att dela kunskap över gränssnittet och desto mer komplexa processer för kunskapsspridning 
krävs (Carlile P. R., 2004). 
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Figur 6 Nivåer av komplexitet i kunskapsspridning 
Anpassad från Carlile P. R. ( 2004, s. 558) 

Den syntaktiska nivån kännetecknas av möjligheten att säkra korrekt kommunikation mellan 
sändare och mottagare eftersom de har en delad syntax, ett gemensamt sätt att använda 
språket, som kunskapen förmedlas genom. På detta vis är det enkelt för sändaren att överföra 
information och för mottagaren att processa den (Carlile & Rebentisch, 2003). När 
organisationen möter något nytt vid gränserna, som ligger utanför den nuvarande syntaxen, 
skapas nya behov och ger utrymme för tolkning. Den semantiska nivån belyser att det sker olika 
individuella tolkningar av information och kunskap när den förs över gränser. Den tidigare 
delade syntaxen är nu ineffektiv och för att kunna sprida kunskap över gränsen krävs det att 
den översätts. Detta går att bemöta genom att lära sig om skillnaderna mellan gränserna och 
att göra den implicita (den tysta) kunskapen explicit (uttrycklig) över gränssnittet. Eftersom 
antaganden, den implicita kunskapen, som individerna gör har ursprung i den egna kunskapen 
och de egna erfarenheterna (Kotlarsky et al., 2015). När kunskapsspridningen istället behöver 
omvandlas är det på den pragmatiska nivån. Den pragmatiska nivån lyfter att olika funktioner 
av organisationen har olika intressen även om de i det stora hela är beroende av varandra. 
Processen av att omvandla kunskapen behöver därför adresseras individerna i varje funktion. 
De behöver vara villiga att ändra sin egen kunskap men även vara kapabla att influera eller 
transformera den egna kunskapen till andra funktioner (Carlile P. R., 2002; Kotlarsky et al., 
2015). 

Boundary object 
Ett boundary object är som tidigare nämnt placerat i gränssnittet mellan till exempel två 
funktioner i en organisation. Det ”sitter i mitten” och skapar en kontext och en syntax i 
gränssnittet (Kotlarsky et al., 2015). Carlile (2002) ger exempel på vad objektet kan göra och 
vad det kan vara: 

- Objektet kan tillhandahålla delade definitioner och värden för att lösa problem 
genom t.ex. databaser eller part libraries. 

- Objektet kan tillhandahålla ett gemensamt format genom t.ex. standarder för att 
lösa problem eller problemlösningsmetoder såsom FMEA. 

- Objektet kan möjliggöra enkla eller komplexa presentationer som går att visa i 
olika funktioner genom t.ex. ritningar, prototyper eller simulationer. 

- Objektet kan representera det beroende som finns mellan grupper/funktioner i 
verksamheten genom t.ex. Gantt-scheman eller processkartor. 
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Vad som anses vara ett lämpligt och effektivt boundary object är beroende av hur komplex 
processen av kunskapsspridning är vid gränsen, alltså vilken nivå den ligger på. Alla boundary 
object är inte effektiva i alla gränssnitt. Ett boundary object kan vara effektivt för att dela 
kunskap och information i en kontext likväl som det kan vara hindrande om den används i en 
annan kontext. Ett boundary object kan i produktutveckling ge en struktur till arbetet och 
underlätta kunskapsspridning mellan de involverade. Om objektet inte är tillräckligt effektivt 
påverkas kunskapsspridningen i gränssnitten mellan funktioner negativt, vilket i sin tur 
påverkar utvecklingen av produkter negativt (Carlile P. R., 2002). 
Ett effektivt boundary object ur ett syntaktiskt perspektiv och på en syntaktisk nivå innebär att 
objektet i sig skapar en delad syntax för individer att kunna dela sin kunskap genom. Alla de 
funktioner eller parter som är beroende av varandra ska även kunna känna igen och ha nytta av 
objektet. När organisationen stöter på många nya situationer når nivån en syntaktisk 
begränsning och andra tillvägagångssätt behövs för att istället behandla det ur ett semantiskt 
perspektiv (Carlile P. R., 2002). 
På den semantiska nivån är ett effektivt boundary object ett redskap för att i detalj kunna 
uppmärksamma och lära sig om de skillnader som finns mellan funktionerna. Objektet, 
speciellt om det är konkretiserat i en prototyp eller liknande, möjliggör för medarbetare att ge 
åsikter kring specifika detaljer och därmed uttryck för sin annars tysta kunskap. Objektet i 
gränssnittet översätter kunskap mellan de funktioner som är kopplat till det  (Carlile P. R., 
2002). 
På den pragmatiska nivån behöver ett effektivt boundary object främja de processer som gör 
att alla individer kopplat till gränssnittet tillsammans ska kunna transformera den kunskap 
som befinner sig i gränssnittet. När organisationen stöter på många nya situationer, och den 
semantiska nivån inte längre räcker till, ger det negativa konsekvenser på prestationen och 
möjligheterna att interagera mellan individer. På en pragmatisk nivå kan individerna behöva 
förhandla med varandra om vad objektet ska vara, hur det ska användas och vilken information 
det behöver ge för att individerna kopplat till snittet ska kunna förstå varandra. Funktionerna 
kopplat till gränssnittet kan ha olika intressen och därav blir förhandling nödvändig. Om 
individen kan övertyga de övriga funktionerna om hur den funktionens problem behöver 
representeras finns stora möjligheter att till exempel påverka produktutvecklingen i egen 
önskad riktning (Carlile P. R., 2002). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska data som ligger till grund för denna 
studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning av fallföretag 
Studien har genomförts i samarbete med Premould AB. Fallföretaget är en liten, tillverkande 
verksamhet som framställer verktyg och prototypverktyg av aluminium. Verktyg tillverkas som 
en form för att formspruta plastdetaljer i. Ibland genomför fallföretaget även 
prototypframtagning och lågvolymsproduktion av plastdetaljer i det framtagna verktyget. De 
tar fram cirka ett nytt verktyg varje dag. Prototypframtagningen sker i syfte att ta fram detaljer 
i rätt plastkvalitet för att ha möjlighet att utveckla funktion och konstruktion av kundens detalj. 
Lågvolymstillverkning sker i den egna maskinparken där mycket av tillverkningen sker via 
automation.  
Under 2017 omsatte fallföretaget 36,7 miljoner SEK. De klassas därför som ett litet företag då 
de idag är 28 anställda, där både tjänstemän och arbetare som arbetar i den direkta 
verksamheten är inkluderade. Premould är placerat utanför Huskvarna i egna lokaler. Både 
tjänstemän och arbetare är lokaliserade i samma byggnad men uppdelade på olika våningsplan. 
Majoriteten av de anställda har ansenlig erfarenhet och sakkunnighet inom respektive område. 

4.1.1 Kundorderprocessen på fallföretaget  
Vid framtagning av verktyg utgår Premould från kundens detalj som ska kunna tillverkas i 
verktyget. Kundorderprocesserna blir därför unika och anpassas utefter varje specifik kunds 
detalj och krav. Idag är ledtiden från att kundorder kommit in tills det finns ett färdigt verktyg 
eller formsprutad plastdetalj satt till tre veckor. Kundorderprocessen utmärker sig med att 
variera mellan olika projekt men det går ändå att identifiera återkommande steg. För att ge en 
tydligare bild presenteras och beskrivs processen utifrån dessa steg, vilket även går att se i Figur 
7. Alternativa vägar kan presenteras men tas inte upp med någon djupare beskrivning. Vidare 
har avgränsning för undersökningen dragits vid leverantörernas interaktion med fallföretaget. 
Ytterligare avgränsning har också dragits vid slutet av processen, där lågproduktion utesluts ur 
undersökningen, på grund av att det inte påverkar kundorderprocessen i samma utsträckning 
som övriga delar. Fokus ligger istället på verktyg, prototypverktyg och protypframtagning av 
plastdetaljer. 

 
Figur 7 Kundorderprocessen 

Arbetet hos Premould sker i projektform men det är ingen bestämd projektgrupp som för 
processen framåt utan det är upp till varje funktion att se till att projektet förs vidare. Vissa 
funktioner har möjlighet att påbörja sitt arbete innan föregående funktion är helt klar vilket 
vidare beskrivs i avsnittet för Gränsöverskridande interaktion i kundorderprocessen. 
Kundorderprocessen börjar med en inledande kontakt mellan Premould och kund. I kundmötet 
ingår vanligtvis kund, projektledare och tekniker. Om Premould anser att projektet är komplext 
kan projektledaren välja att bjuda in ytterligare funktioner. När information om kundens unika 
krav är insamlat tar konstruktionsavdelningen vid. Konstruktion konstruerar verktyget utefter 
kundens underlag i ett CAD-program (Computer Aided Design) som är speciellt inriktat mot 
verktygstillverkning. När verktyget är färdigkonstruerad i 3D görs en översiktsritning, som 
medarbetarna i tillverkningsprocessen har användning av, och sedan förs filerna över till NC-
beredningen så de kan starta sin del i processen. NC-beredningen analyserar 3D-filen av 
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verktyget, som konstruktion tagit fram, med hjälp av ett CAM-program (Computer Aided 
Manufacturing) och räknar sedan ut en metod för hur verktyget ska bearbetas i den NC-styrda 
fräsen. Detta resulterar i ytterligare en 3D-fil som bland annat beskriver dessa fräsbanor. 
Nästa steg i processen är fräsning. Här sågas och riggas komponenter av verktyget ut i den NC-
styrda fräsen, för att efter det lämna över till nästa steg i processen – verktygsmakeriet. 
Verktygsmakaren tar emot komponenter från fräsen som monterar ihop dessa till ett slutgiltigt 
och fulländat verktyg. Sista steget i processen är formsprutning. Formsprutaren provkör och 
laborerar med verktyget och plasten för att på detta vis optimera processen och detaljens 
egenskaper. 

4.2 Gränsöverskridande interaktion i kundorderprocessen 
Projekten Premould arbetar med är unika till följd av att kunderna har unika önskemål. De 
interna processerna anpassas efter dessa uniciteter. I detta avsnitt beskrivs hur de olika 
funktionerna arbetar för att möta detta och interaktionen genom hela kundorderprocessen. 

4.2.1 Framtagningsprocessen 
Framtagningsprocessen som illustreras i Figur 8 är första delen av kundorderprocessen och i 
den inkluderas kundmöte, konstruktion och NC-beredning. I denna fas finns ännu inget fysiskt 
verktyg. Nästkommande fas, tillverkningsprocessen, påverkas av de beslut som fattas och det 
arbete som genomförts här. 

 
Figur 8 Framtagningsprocessen 

Kundmöte 
En kritisk punkt som lägger grund för resten av processen är de första mötena med kund, 
därmed är det den viktigaste delen när det kommer till att samla in information om kundens 
unika krav. Processen startar när kunden lämnar in en förfrågan där det ofta medföljer en 3D-
fil, eller bild, på detaljen. Underlaget kan variera beroende på kund. Informationen samlas in 
genom ett inledande möte där kund, projektledare och tekniker närvarar. Behövs rådgivning 
till kund angående plastens egenskaper eller konstruktionen på detaljen kan formsprutare eller 
konstruktion också bjudas in till detta inledande möte. 
Projektledaren har som främsta uppgift i kundmötet att samla in den information från kund 
som är nödvändig för vidare arbete i framtagningsprocessen av verktyget. Det är viktigt att 
projektledaren förstår de termer och begrepp som kan uppkomma, men även vad funktionerna 
senare i processen behöver för information. Projektledarna i fallföretaget har flertalet projekt 
igång samtidigt och har arbetat en längre tid inom företaget. Erfarenheten har lett till att de har 
god kunskap om dessa återkommande tekniska termer men missförstånd kan trots detta uppstå 
eftersom varje process är unik. 

”Man kan inte allt som projektledare utan man får ta hjälp ifrån alla håll 
så att vi får informationen som behövs … Är projektet komplicerat kör vi 
både hängslen och livrem.” 

(Projektledare) 
Ju mer komplex detalj desto större är behovet att tekniker och konstruktion deltar i kundmötet. 
De kan då ge specialistråd och feedback på detaljen för att gemensamt hitta en lösning. Utifrån 
detta kan Premould ta fram ett lämpligt verktyg. Genom att en person från 
konstruktionsavdelningen deltar i mötet med kund kan denne tidigt skapa sig en förståelse om 
vilka komponenter i kundens detalj som är extra viktiga och kan då, på ett mer effektivt sätt, 
föra detta vidare till nästa funktion i ledet. 

Kund Kundmöte Konstruktion NC-beredning

Framtagningsprocessen
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”Allra bäst hade varit om alla hade kunnat alla poster, då skulle 
konstruktion se om det fungerar i formsprutningsmaskinen eller inte. Men 
nu är det ju inte riktigt så och det kommer nog aldrig kunna bli så heller.” 

(Verktygsmakare) 

Den information som projektledaren samlat in om kundens unika krav sammanställs i ett 
standardiserat dokument – förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget fylls i med 
information om kundens detalj, såsom storlek, vikt, materialtyp och så vidare. När tillräckligt 
underlag är insamlat skickas en offert till kund och det spelas in en så kallad offertfilm. 
Offertfilmen är en animering av kundens detalj och där viktiga komponenter, funktionsmått 
och yt-krav märks ut. Detta för att på ett enkelt vis förklara för övriga involverade om de krav 
som ställs på kundens detalj. 
När order kommit in konverteras förfrågningsunderlaget till ett dokument med 
projektinformation, vidare benämnt proj-info. Proj-infon följer sedan med i processen och ger 
information till funktionerna om hur de ska tillverka verktyget eller kundens prototyp. Proj-
infon uppdateras löpande av funktionerna i hela kundorderprocessen. En uppdatering av 
offertfilmen spelas in om stora förändringar har skett sedan den först spelades in och ersätter i 
sådana fall offertfilmen. Offertfilmen och den uppdaterade filmen används på lika vis senare i 
processen och benämns vidare som filmen. 

”Filmen följer genom hela flödet. Den ligger kopplad till verktyget ihop 
med proj-infon.” 

(Projektledare) 

Avslutningsvis i aktiviteten kundmöte avrapporterar projektledaren i affärssystemet. Projektet 
blir grönmarkerat hos nästa funktion, konstruktion, för att signalera att den funktionen kan 
påbörja sitt arbete. 

Konstruktion och NC-beredning 
När konstruktion påbörjar sitt arbete används informationen som samlats in i kundmötet till 
att konstruera verktyget i CAD-programmet. Både proj-infon och filmen används som underlag. 
Ibland är proj-infon mer uppdaterad än vad filmen är då proj-infon uppdateras kontinuerligt. 
Konstruktionsavdelningen kan då inte förlita sig på enbart en av dem. De behöver se på både 
filmen, för att skapa sig en förståelse för kundens detalj, och läsa proj-infon, för att få den 
senaste uppdateringen. Här kan missförstånd uppstå på grund av att informationen mellan de 
två filerna inte överensstämmer. Mycket kan ha förändrats från det att filmen gjordes till dess 
att proj-infon färdigställdes.  

”Det görs ingen ny film, men det kan ju komma in mer information från 
antingen projektledare eller någon annan. Det gäller att ha koll på proj-
infon också.” 

(NC-beredning) 

När konstruktion gjort avrapportering i affärssystemet, och det där blivit grönmarkerat, förs 
3D-filerna över till NC-beredningen. NC-beredningen analyserar 3D-filen av verktyget med 
hjälp av CAM-programmet. När filerna förs över från konstruktion kan brister i filen uppdagas 
hos NC-beredningen. Brister i filen kan till exempel uppstå om kunden ritat sin detalj med för 
stora toleransgränser. Konstruktion har med andra ord konstruerat verktyget utefter bristfälligt 
underlag, med avseende på den initiala 3D-filen från kund. Detta märks inte hos 
konstruktionsavdelningen utan uppdagas först hos NC-beredningen då deras program har 
känsligare toleransgränser. Brister kan även uppdagas vid tekniska problem, så som 
konverteringsfel från ett system till ett annat, där information om ytor eller dylikt på verktyget 
inte följt med i överföringen. De brister som uppstår kan orsaka att projektet stannar upp och 
leda till förseningar. Bristerna måste utredas innan projektet kan fortlöpa. Vad som dock 
framkommer av intervjuerna är att om brister uppdagas i filen är det enkelt för NC-beredningen 
att, med konstruktion eller projektledare, diskutera dessa brister då avdelningarna befinner sig 
i närheten av varandra. 
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”Vi sitter i samma rum så vi har inte någon omväg för att ställa frågor.” 

(NC-beredning) 
När brister är utredda använder NC-beredningen CAM-programmet för att räkna ut en metod 
för hur verktyget ska bearbetas i den NC-styrda fräsen. NC-beredningen hämtar nödvändig 
information från den 3D-fil konstruktion skapat av verktyget, proj-infon och filmen. 3D-filen 
används som underlag, medan proj-infon och framförallt filmen används för att skapa en 
förståelse om kundens unika detalj. 

”Filmen är nog bättre, den säger nog mer än proj-infon faktiskt.” 
(NC-beredning) 

NC-beredarna arbetar i ett eget IT-system där arbetet är uppdelat i olika steg för att ta fram 
olika komponenter av verktyget. Flera individer från NC-beredningen kan därför arbeta med 
samma verktyg samtidigt. NC-beredarnas arbete resulterar i ytterligare 3D-filer. Filerna 
beskriver hur komponenterna av verktyget ska tillverkas. Framtagningsprocessen avslutas med 
avrapportering i affärssystemet och tillverkningsprocessen av verktyget kan därefter påbörjas 
hos fräsavdelningen. 

4.2.2 Gränssnittet mellan framtagnings- och tillverkningsprocessen 
Kontaktytan mellan NC-beredningen och fräsavdelningen ses också som en kritisk punkt för 
hela kundorderprocessen. I fräsen övergår verktyget till att ta form rent fysiskt med hjälp av de 
framtagna 3D-filerna från NC-beredningen. Processen övergår då samtidigt från att vara en 
framtagningsprocess till att bli en tillverkningsprocess. Gränssnittet illustreras i Figur 9. 

 
Figur 9 Gränssnittet mellan framtagnings- och tillverkningsprocessen 

NC-beredningen och fräsavdelningen arbetar i samma IT-system. Systemet används för att 
visualisera arbetet genom att bland annat synliggöra vilken fas det befinner sig i. Det möjliggör 
att hela verktyget därför inte behöver vara färdigbearbetat hos NC-beredningen för att 
fräsavdelningen ska kunna påbörja sin del i processen. Tillverkning av komponenter av 
verktyget kan med andra ord påbörjas i olika skeden. 

När fräsavdelningen påbörjar sitt arbete med komponenterna hämtas information om kundens 
unika detalj från både proj-infon och filmen. Instruktioner om tillverkning, bland annat 
fräsbanor, hämtas i 3D-filen de fått från NC-beredningen. Det arbete som skett i digitala system 
visar sig nu rent fysiskt. Det framgår av intervjuerna att det här steget är förknippat med tydliga 
avvikelser just på grund av skiftet. 

”Det är ju väldigt lätt att sitta vid en skärm men man har inte 
riktigt känslan för hur utfallet är fysiskt. Så ibland blir det inte riktigt rätt.” 

(NC-beredning) 
För att ha möjlighet att hantera avvikelserna sker ett dagligt morgonmöte mellan funktionerna 
där de tillsammans går igenom aktuella projekt och har möjlighet att tillsammans upptäcka 
avvikelser. Mötena är av kort karaktär och syftar till att ta reda på varför avvikelsen med 
verktyget har uppstått. Exempel på avvikelser är om ett hål är felaktigt placerat eller om ett hål 
”saknas” – inte är markerat överhuvudtaget. Om ett hål saknas är det svårt att upptäcka det i 
denna del av processen men framkommer då istället hos verktygsmakaren. Upptäckta 
avvikelser orsakar tillfälliga stopp eller omarbetning i processen. Avvikelserna ska 
sammanställas i ett dokument och när liknande avvikelse noterats flera gånger ska standarden 
ses över och omarbetas. Målet är att undvika att likande avvikelser uppstår igen. På grund av 
tidsbrist gås dokumentet sällan igenom då avvikelsehanteringen bortprioriteras av mer aktuella 
uppdrag. Det orsakar att liknande avvikelse kan uppstå flera gånger trots att noteringar har 
gjorts. 

Konstruktion NC-beredning Fräs

Framtagningsprocessen
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”Vi kollar på de bitar som kommit ur maskinen och får ju då feedback på 
om det blivit bra eller om något blivit fel. Vi har sagt att vi ska hitta felen 
innan de kommer in till verktygsmakaren.” 

(NC-beredning) 

Små avvikelser som upptäcks av fräsavdelningen dokumenteras sällan. De små avvikelserna 
kan fräsavdelningen själva korrigera men ibland behöver små förändringar i 3D-filen göras och 
NC-beredningen kontaktas. Det framgår i intervjuerna att funktionerna har olika syn på 
avvikelser av denna karaktär. 

”Vi har lite olika uppfattning … Om vi på fräsavdelningen behöver ändra 
något så anses det inte vara en avvikelse, utan då ska det bara ändras 
eftersom verktyget är ju inte färdigt än … Men saker som har dykt 
upp återkommande måste ju ändå lyftas.” 

(Fräsavdelning) 
Avvikelser orsakar stopp hos fräsavdelningen och det dagliga arbetet kan då behövas planeras 
om, dock påverkar det sällan projektet i helhet. 

4.2.3 Tillverkningsprocessen 
Tillverkningsprocessen består av två delar, se Figur 10. I den första delen, 
verktygstillverkningen, tas komponenter av verktyget fram i fräsavdelningen för att sedan 
sammanföras av en verktygsmakare. I processens andra del, detaljtillverkningen, laboreras 
istället kundens detalj fram i verktyget genom formsprutning. 

 

Figur 10 Tillverkningsprocessen 

Verktygtillverkningsprocessen 
Eftersom fräsavdelningen kan påbörja sitt arbete i olika skeden har det effektiviserat arbetet 
och genererat mer tid för de två efterföljande funktionerna. Detta arbetssätt har till exempel 
avlastat området kring verktygsmakaren då det lyckats skapa ett jämnare flöde av komponenter 
till den funktionen. Verktygsmakaren sammanställer komponenterna till ett enhetligt verktyg. 
Om fräsavdelningen behövt göra små korrigeringar på verktyget förmedlas detta muntligt eller 
via lappar till verktygsmakaren. Det är sådant som kan påverka monteringen och som inte ska 
kräva mer än mindre handpåläggningar. I detta fall blir inte alltid 3D-filen av verktyget eller 
proj-infon uppdaterad. Verktygsmakaren behöver då själv hålla reda på vilket projekt 
komponenterna tillhör och komma ihåg den uppdaterade informationen. Det finns ingen 
produktionsledare i tillverkningsprocessen som kan ansvara för att sådan här information förs 
vidare i de sista delarna av processen. Vilket innebär, som framgått från intervjuerna, att det 
ligger mycket eget ansvar hos de enskilda individerna i de olika funktionerna. 

”När jag kommer ut med bitar så brukar jag försöka tala om vad som har 
gjorts eller om det är något speciellt med dem, till exempel om någonting 
har missats eller om det är lite knas på biten. Då förklarar jag vad de ska 
göra och det är ju ingenting vi skriver utan det sker muntligt.” 

(Fräsavdelning) 
Även om tät dialog sker mellan fräsavdelningen och verktygsmakaren kan det ändå uppdagas 
avvikelser som tidigare inte upptäckts. De mindre avvikelserna kan verktygsmakaren själv 
korrigera men ibland behövs hjälp från tidigare funktioner. Till exempel om ett hål saknas på 
en komponent kommer verktygets delar inte vara kompatibla med varandra och verktyget kan 

NC-beredning Fräs Verktyg Formsprutning

Framtagningsprocessen Tillverkningsprocessen

DetaljtillverkningVerktygstillverkningsprocessen
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i sin tur inte monteras ihop. Om detta händer behöver verktyget omarbetas hos fräsen, eller 
redan i framtagningsprocessen, återigen. Eftersom fräsavdelningen arbetar med komponenter 
är det inte förrän hos verktygsmakaren som utfallet av verktyget går att se. 

”Jag kör inte ett verktyg så som de i verktygsavdelningen gör. De ser ju 
hela verktyget men vi kör bara bitar. Så vi har inte riktigt kollen på det 
kompletta verktyget.” 

(Fräsavdelning) 

När verktygets olika komponenter är sammansatta till ett enhetligt verktyg går processen över 
till detaljtillverkning. 

Detaljtillverkningsprocessen 
Detaljtillverkningsprocessens första del, och den som vidare berörs, är det arbete som sker i 
formsprutningsavdelningen. I detta steg testas och provkörs verktyget för att se hur verktyget 
och plasten beter sig. Eftersom plast är ett komplicerat material, som kan uppföra sig på olika 
vis, är det viktigt att ha tät interaktion med verktygstillverkningsprocessen.  

Information från de förgående funktionerna förs vidare muntligt. Det är viktigt för 
formsprutning att veta vilken ordning projekt, och verktyg, kommer i. Detta för att kunna 
planera arbetet och kunna utnyttja maskinerna hos formsprutning till max. Formsprutaren 
behöver information om verktyget och kundens plastdetalj. Kundens unika krav kan hämtas 
framförallt från proj-infon. Eftersom tillverkning av plastdetaljer inte sker förrän i denna 
funktion är det först här som Premould kan se om verktyget och detaljen möter kundens 
uppsatta krav. I Premoulds fall är formsprutaren erfaren inom området och kan med hjälp av 
sin erfarenhet laborera för att få fram en detalj som möter kundens unika krav. 

Formsprutaren följer projektet i affärssystemet och i tillverkningsprocessen. Plasten behöver 
förberedas inför bearbetningen i formsprutningsmaskinen och därför behöver 
formsprutningsavdelningen i god tid få information kopplat till de olika projekten. Tiden är i 
den här delen av kundorderprocessen begränsad eftersom det närmar sig leverans. Det framgår 
i intervjuerna att denna tidsbrist leder till att formsprutaren får prioritera mellan projekt och 
inte alltid hinner titta på all information kopplat till verktyget, så som filmen. 

”Man följer hela tiden var verktyget är nånstans för att kunna förbereda 
då alla plaster behöver torkas och förberedas. Här ska ju nästan alltid 
jobbet göras på ’icke-tid’. Tiden är slut när det kommer till mig så allt 
förarbete måste vara klart. Samtidigt ska man hålla kvalitet.” 

(Formsprutningsavdelning) 
Detaljtillverkningen avslutar kundorderprocessen. Verktyget eller plastdetaljen ska nu till kund 
eller vidare till lågvolymproduktion.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Analys av frågeställning 1 
För att ta reda på vad som kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, 
tillverkande ETO-verksamhet har fallföretagets kundorderprocess studerats. Det har sedan 
analyserats tillsammans med det teoretiska ramverket. Med detta som grund går det att koppla 
fallföretagets processer och hur de interagerar i gränssnitt mellan funktioner till det teorin 
beskriver är karaktärsdrag i liknande processer. Konkretisering av analysen presenteras i 
kursivt efter varje stycke. 

5.1.1 Interaktion sker tvärfunktionellt i projekt 
Kännetecken för den gränsöverskridande interaktionen hos fallföretaget är bland annat att de 
arbetar i projektform där de involverar medarbetare från olika funktioner för att ta fram 
kundspecifika produkter. För fallföretaget innebär projektarbetet att de kan arbeta med flera 
kundorderprocesser simultant och kan med detta utnyttja sina resurser på ett effektivt vis. 
McGovern et al. (1999) beskriver på samma vis att ett nätverk av överlappande aktiviteter kan 
minska den interna ledtiden. 

Arbetar i projekt för att minska den interna ledtiden. 

Enligt teorin ses även tvärfunktionalitet i projektgrupper som en fördel när det kommer till att 
utveckla nya produkter då olika kunskaper förenas och kompletterar varandra (Holland et al., 
2000). Tvärfunktionalitet sker hos fallföretaget även om det inte finns någon satt projektgrupp. 
Bland annat eftersom de involverar respektive funktion när dennes del i processen blir aktuell 
och de befinner sig i närheten av varandra vilket möjliggör att de enkelt kan rådfråga varandra. 

Tvärfunktionalitet är av vikt för produktutveckling och sker i det dagliga 
arbetet trots avsaknad av satta projektgrupper. 

I det dagliga arbetet hos fallföretaget sker tvärfunktionalitet vid överlämning mellan 
funktionerna. Att de arbetar med flera kundorderprocesser samtidigt utmanar 
överlämningarna mellan funktionerna. Ett tydligt sådant exempel hos fallföretaget är 
gränssnittet mellan framtagnings- och tillverkningsprocessen. De har tillsatt ett dagligt möte 
där avvikelser kan diskuteras. Individerna som ingår i mötet har möjlighet att påverka utfallet 
av verktyget och gemensamt hitta en lösning. De båda funktionerna får då en större förståelse 
för varandras arbete och får då tydliga gemensamma mål för hur projektet ska fortlöpa. Att hitta 
gemensamma mål och lösningar skapar, enligt teorin, ett effektivt tvärfunktionellt team 
(Holland et al., 2000). 

Överlämningar mellan funktioner i processen är utmanande. 

Då fallföretaget inte har någon tillsatt projektgrupp eller produktionsledare som för projektet 
vidare i kundorderprocessen är det upp till varje individ inom funktionen att istället göra det. 
Detta leder till att individer behöver ta eget ansvar för att föra projektet framåt och sprida 
information. Det framgår tydligt i empirin att funktionerna i tillverkningsprocessen arbetar tätt 
tillsammans och muntligt sprider kunskap och information om projektet. När individer känner 
att de kan påverka utfallet har de större möjlighet att vara flexibla i sitt egna arbete. Ett 
arbetssätt som skapar frihet för individer kan därmed effektivisera hela arbetsprocessen 
eftersom individerna då tar ansvar (Holland et al., 2000). 

Individer tar eget ansvar för att sprida information. 

5.1.2 Det uppstår kunskapsgränser i interaktionen 
Svårigheter med att arbeta tvärfunktionellt i projekt är att kunskapsgränser kan uppstå, bland 
annat för att funktioner har olika mål och syften men även eftersom individer har olika 
ämnesspecifika kunskaper. Konstruktionsavdelningen på fallföretaget har som mål och syfte 
att konstruera hur verktyget ska se ut och fungera, medan NC-beredningen har som mål och 
syfte att räkna ut en metod för hur verktyget ska tillverkas. Mål och syften kan ställa sig i 
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konflikt med varandra eftersom individerna ofta identifierar sig med sin egen funktion 
(Holland et al., 2000). Om konflikt uppstår kan det leda till kunskapsgränser mellan dessa 
funktioner. Det kan då bli svårt för individen att se vilken information nästkommande funktion 
behöver för att uppnå sitt mål och syfte i det specifika projektet. 

Olika mål och syften skapar kunskapsgränser. 

Den ämnesspecifika kunskapen är nödvändigt för att lyckas uppfylla kundens unika krav med 
kundorderprocessen. Däremot innebär det en utmaning för individer i processen att sprida 
ämnesspecifik kunskap eller information över gränssnitt till andra funktioner (Kotlarsky et al., 
2015; Canary & McPhee, 2011). För fallföretaget är det viktigt att individerna förstår både vad 
föregående funktion kommit fram till och vad nästkommande funktion behöver. I gränssnitten 
behöver det därför vara allmän kunskap som delas, dock kan allmän kunskap se olika ut i olika 
gränssnitt. Till exempel är allmän kunskap mellan konstruktion och NC-beredning inte säkert 
allmän kunskap mellan konstruktion och fräsavdelning. Därför kan det vara mer komplicerat 
att dela ämnesspecifik kunskap i processer som utgår från kundens unika krav. Det eftersom 
varje process är unik och utmanar den allmänna kunskapen. 

Ämnesspecifik kunskap kan vara utmanade att dela i gränssnitt mellan 
funktioner. 

En kritisk punkt hos fallföretaget, där det finns tydliga kunskapsgränser, är gränssnittet mellan 
projektledaren och resten av kundorderprocessen. Projektledaren har inte den ämnesspecifika 
kunskapen om alla funktioner inom kundorderprocessen. Den erfarenhet projektledarna 
besitter är inte heller alltid tillräcklig för att ha full inblick i alla delar i projekten. Med detta i 
åtanke är det en utmaning för projektledarna att veta vad för information gällande kundens 
unika krav som varje funktion anser nödvändig i de unika projekten. Kundmötet hos 
fallföretaget är tvärfunktionellt för att möta denna utmaning och minimera kunskapsgränser. 
På så vis kan projektledaren, med hjälp av de närvarande funktionerna med ämnesspecifik 
kunskap, få hjälp med att samla in information. Projektledaren kan då även få större förståelse 
för vad som anses nödvändigt i det specifika projektet. Då varje projekt är unikt, i och med att 
varje process anpassas efter varje kund, kommer utmaningen därför kvarstå. 

Projektledaren möter kunskapsgränser. 

En annan kritisk punkt i den gränsöverskridan interaktionen som identifierats hos fallföretaget 
är när processen går från framtagning till tillverkning. Verktyget övergår från att vara icke-
fysiskt till fysiskt. Av empirin framgår det att det kan finnas svårigheter i det icke-fysiska arbetet 
att se hur det fysiska arbetet ska gå till. Det kan leda till avvikelser i utfallet. Teorin benämner 
hur viktig den icke-fysiska delen är eftersom den påverkar hur tillverkningen ska gå till 
(Grabenstetter & Usher, 2013). Mötet fallföretaget tillsatt är för att de tillsammans ska 
motverka avvikelserna eftersom de då har möjlighet att få feedback på utfallet av verktyget. 
Finns det ingen förståelse för hur de andra funktionerna arbetar, och vad de behöver för 
information, är det mer utmanande att göra den ämnesspecifika kunskapen allmän (Carlile P. 
R., 2002). Med hjälp av tvärfunktionalitet i mötet kan ämnesspecifik kunskap bli allmän i 
gränssnittet och leda till att missförstånd och avvikelser minskas till framtida projekt. 

Kunskapsgränser i gränssnittet mellan framtagnings- och 
tillverkningsprocessen är betydande. 

5.1.3 Utmaning med informationshantering 
Det finns utmaningar med att sprida information och olika funktioner möter olika utmaningar 
med detta. Ett exempel är mellan konstruktion och NC-beredning där det trots ett tätt 
samarbete kan uppstå tekniska problem. Problemen kan leda till att information antingen 
försvinner eller förvrängs. Det har uppmärksammats att det ibland uppstår 
konverteringsproblem när filerna går mellan funktionerna eftersom de arbetar i olika system 
(CAD och CAM). Brister som uppstår är tecken på att information antingen har förvrängts eller 
försvunnit i processen. För att NC-beredningen ska kunna upptäcka dessa brister krävs det att 
de har stor kunskap om föregående funktion. Kotlarsky et al. (2015) beskriver att kunskap som 
delas i gränssnittet mellan funktioner behöver vara allmän för att de enklare ska förstå 
varandra. Om NC-beredningen inte har förståelse och kunskap om konstruktions arbete kan 
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det vara svårt att uppmärksamma dessa brister vilket kan leda till problem senare i 
kundorderprocessen. 

Det behövs allmän kunskap för att hantera information i gränssnitt 
mellan funktioner. 

Information går oftast flera gånger mellan både verksamheten och kunden men också mellan 
funktioner inom verksamheten. Det kan skapa förvirring i verksamheten om information inte 
hanteras på ett effektivt vis (Dallasega et al., 2015). Fallföretaget utvecklar nya produkter och 
behöver i och med detta ha ett underlag som ständigt går att uppdatera. Konstruktion belyser 
att de inte går att enbart förlita sig på en av informationskällorna i affärssystemet. Proj-infon 
och filmen kan nämligen innehålla olika uppdaterad information. Proj-infon uppdateras 
kontinuerligt medan filmen görs som mest om två gånger. Det kräver att konstruktion löpande 
tar del av båda informationskällorna för att kunna konstruera verktyg efter kundens unika krav. 
Ges olika typer av information ökar risken för att individer tolkar informationen på olika vis. 
Det kan i sin tur leda till varierad kvalitet. 

Höga krav på uppdaterad information. 

5.2 Analys av frågeställning 2 
För att ta reda på hur boundary object kan underlätta den gränsöverskridande interaktionen 
har interaktionsobjekt i gränssnitt mellan funktioner identifierats. De identifierade 
interaktionsobjekten har sedan analyserat med hjälp av teorin om boundary object. Utifrån 
teorin går det även att analysera hur effektiva dessa boundary object är på att sprida kunskap 
och information mellan funktioner. 

5.2.1 Identifierade interaktionsobjekt 
Utifrån studiens empiriinsamling går det att identifiera olika interaktionsobjekt i fallföretagets 
kundorderprocess. Dessa objekt syftade till att föra information och kunskap om de specifika 
projekten vidare i kundorderprocessen. Flertalet av de identifierade objekten förekommer på 
flera ställen. Några av de identifierade interaktionsobjekten i fallföretaget presenteras nedan: 

- Proj-info 
- Offertfilm 
- Film 
- 3D-fil gjord av konstruktion 
- 3D-fil gjord av NC-beredningen 
- Översiktsritning av verktyg 
- Verktyg 

I fallföretaget kan den gränsöverskridande interaktionen påverkas av dessa interaktionsobjekt 
som kan vara hindrande för interaktionen, underlätta interaktionen eller vara en kombination 
av de tidigare två nämnda. Genom att applicera teorin om boundary object i analysen av de 
identifierade interaktionsobjekten går det att analysera huruvida de i gränssnittet mellan 
funktioner lyckas göra ämnesspecifik kunskap till allmän kunskap. Gör boundary object detta 
kan det leda till att den gränsöverskridande interaktionen underlättas (Carlile P. R., 2002). 

5.2.2 Boundary object i kundmötet 
Kundmötet är en kritisk punkt och lägger grunden för hur processen ska anpassas. När 
produkter utvecklas tillsammans med kund ställs individerna inför nya miljöer (Hicks et al., 
2000). I kundmötet har kunder olika typer av underlag, både i typ av detalj och i kvalitet på 
underlag, och därför behöver fallföretaget anpassa sina processer efter detta. Genom att ta in 
olika ämnesspecifika kunskaper har de möjlighet att samla in rätt information för det specifika 
projektet. Eftersom arbetet i kundmötet har viss tvärfunktionalitet och varierat känd miljö kan 
komplexiteten i kunskapsspridning också variera. Det går därmed att betrakta kundmötet 
utifrån antingen en syntaktisk eller semantisk nivå av komplexitet. 
Från empirin framgår det att om detaljen anses vara okomplicerad bör också verktyget vara 
okomplicerat att ta fram och tillverka. Situationen anses då vara känd för de involverade 
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individerna och det finns en enkelhet i att samla in information om kundens krav. Ur ett 
syntaktiskt perspektiv, där det finns ett gemensamt språk eller delad syntax, räcker det med att 
överföra kunskap mellan funktionerna (Carlile P. R., 2004). Sändaren behöver inte förändra 
informationen utan endast överföra informationen så att mottagaren enkelt förstår den (Carlile 
& Rebentisch, 2003). Proj-infon är ett boundary object som introduceras i kundmötet och 
tillhandahåller ett gemensamt format och standard för att samla in information från kund. Proj-
infon ses därför som ett effektivt boundary object i kundmötet, med förutsättning att kundens 
detalj är okomplicerad för fallföretaget. 
Om kundens detalj istället anses vara mer komplex når kunskapsspridningen en syntaktisk 
begränsning. Fallföretaget möter då fler unika situationer och miljöer som eventuellt är okända 
för dem. Sättet de samlar in information till proj-infon är inte längre tillräcklig då fallföretaget 
i den här situationen behöver komplettera med ämnesspecifik kunskap från andra funktioner. 
När individer med olika ämnesspecifik kunskap möts finns det risk att det tidigare 
gemensamma språket och den delade syntaxen nu är ineffektiv. Ett sätt fallföretaget har bemött 
detta är att involvera fler funktioner i mötet med kund, exempelvis när formsprutaren bjuds in. 
Formsprutaren får då möjlighet att ge sin åsikt och göra tyst kunskap uttrycklig. Carlile (2002) 
beskriver detta som ett sätt att göra den ämnesspecifika kunskapen till allmän kunskap. Ett 
effektivt boundary object har som syfte, på den här nivån, att översätta information och 
kunskap (Carlile P. R., 2002). Om individer bidrar med ämnesspecifik kunskap i kundmötet 
kan proj-infon som boundary object bli effektivt utifrån den här nivån. 

5.2.3 Boundary object i gränssnittet mellan konstruktion och NC-beredning 
Proj-infon är ett interaktionsobjekt som även ligger i gränssnittet mellan konstruktion och 
aktiviteten kundmötet. Proj-infon används för att överföra information vidare i processen. Proj-
infon fungerar som ett effektivt boundary object när situationen är känd vilket medför att 
komplexiteten i kunskapsspridning därför ligger på en syntaktisk nivå. Fallföretaget har dock 
märkt att informationen i proj-infon behöver presenteras på ett tydligare vis för resten av 
processen. Därför har fallföretaget valt att använda ännu ett interaktionsobjekt – filmen. 
Filmen är till för att översätta den information som redan finns i proj-infon. Trots att 
interaktionsobjekten innehåller nästintill samma information behöver den här presenteras på 
två olika vis för att skapa förståelse för kundens detalj. Detta kan ses som ett tecken på att 
gränssnittet, mellan exempelvis konstruktion och kundmötet, befinner sig på en semantisk nivå 
i komplexitet. 
I gränssnittet mellan konstruktion och NC-beredningen går det att identifiera ytterligare ett 
interaktionsobjekt i kundorderprocessen. Miljön gränssnittet befinner sig i är förhållandevis 
känd för de två funktionerna. 3D-filen används som ett interaktionsobjekt men ser dock olika 
ut för varje unikt projekt. Är det ett okomplicerat verktyg som ska tillverkas har NC-
beredningen god kännedom om konstruktionen och kan i 3D-filen lätt se om en brist har 
uppstått. Om verktyget däremot är mer komplicerat blir det svårare för NC-beredningen att 
upptäcka dessa brister. Det på grund av att NC-beredningen då saknar kännedom om hur 
utfallet ska bli. Carlile (2002) beskriver att om komplexiteten i kunskapsspridningen befinner 
sig på en semantisk nivå behöver information och kunskap översättas. För fallföretaget innebär 
det då att det räcker för NC-beredning att ställa kompletterande frågor om 3D-filen för att 
översätta informationen. Om det är ett mer komplicerat verktyg som ska framställas behöver 
de båda funktionerna prata om vad 3D-filen ska innehålla och de kan även behöva förhandla 
om detta. Kotlarsky et al. (2015) beskriver att information och kunskap på den pragmatiska 
nivån behöver omvandlas. Därav går det att koppla förhandlingen mellan konstruktion och NC-
beredningen till den pragmatiska nivån av kunskapsspridning. 

5.2.4 Boundary object i gränssnittet mellan framtagnings- och tillverkningsprocessen 
Som tidigare nämnts uppstår det hos fallföretaget ett tydligt gränssnitt mellan framtagnings- 
och tillverkningsprocessen. Individerna har märkbart olika ämnesspecifika kunskaper och 
funktionerna har också olika mål och syfte. Komplicerade verktyg bidrar till en mer komplex 
kundorderprocess som möter nya situationer. Det tydliga gränssnittet medför därför stor risk 
för att kunskapsspridning kan bli mer komplex och kräva mer avancerade processer för att 
överföra information. Den 3D-fil som NC-beredningen gör, och som överförs till 
fräsavdelningen, kan ses som ett boundary object i gränssnittet. Utfallet av arbetet i 
fräsavdelningen, det verktyg som tillverkats, ger direkt feedback på det NC-beredningen 
tidigare räknat ut. Detta boundary object är inte tillräckligt effektivt då många avvikelser 
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uppmärksammats på fallföretaget och de behövt ta in ett möte för att komplettera med 
ämnesspecifik kunskap. Kännetecken för den pragmatiska nivån är att funktioner inom 
organisationen har olika syften även om båda bidrar med att föra kundorderprocessen vidare. 
Individer behöver både vara mottagliga för andras ämnesspecifika kunskap och kunna dela sin 
egna ämnesspecifika kunskap för att omvandla kunskap i gränssnittet på ett effektivt sätt 
(Carlile P. R., 2002; Kotlarsky et al., 2015). Det dagliga mötet är en metod för att korrigera 
avvikelserna med det specifika verktyget, men också för att undvika att samma avvikelse 
återkommer. Om 3D-filen hade varit ett effektivt boundary object hade mötet varit överflödigt, 
då 3D-filen hade varit tillräcklig för att sprida kunskap vidare. 

5.2.5 Boundary object i tillverkningsprocessen 
Huvudsakliga boundary object som identifierats i tillverkningsprocessen är verktyget och dess 
komponenter. Lappar som skickas mellan funktionerna kan också ses som boundary object. 
Miljön i tillverkningsprocessen är förhållandevis stabil trots de unika processerna. Det går att 
argumentera för att de befinner sig på en syntaktisk nivå eftersom utveckling och ny tillämpning 
av kunskaper inte sker i lika stor uträckning som i framtagningsprocessen eller i gränssnittet 
mellan framtagnings- och tillverkningsprocessen. Vid komplicerade verktyg går det att utläsa 
att okända situationer kan uppstå men den ämnesspecifika kunskapen skiljer sig sällan vidare 
åt. Carlile och Rebentisch (2003) beskriver att effektiva boundary object på en syntaktisk nivå 
ger en delad syntax och det räcker att överföra information och kunskap mellan individer. De 
boundary object som identifierats i tillverkningsprocessen kan därmed ses som förhållandevis 
effektiva då det genom dessa skapas en delad syntax. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
I följande avsnitt diskuteras det som framkommit i studiens analys. Avsnittet är uppdelat i två 
delar där frågeställningarna diskuteras under respektive rubrik. 

6.1.1 Diskussion av frågeställning 1 
Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, 

tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess? 

Några kännetecken för den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-
verksamhet är att interaktion sker tvärfunktionellt i projekt, det uppstår kunskapsgränser i 
interaktionen och det finns utmaningar med informationshantering. Dessa är kännetecken som 
även behöver tas hänsyn till för att nå effektiva arbetsprocesser och skapa värde för sina kunder. 
Att arbeta i tvärfunktionella projekt ses som en fördel men också som en utmaning i en liten, 
tillverkande ETO-verksamhet. Tack vare att funktioner kan samarbeta och överlappande 
aktiviteter ske kan nya produkter utvecklas mer effektivt. Detta kan i sin tur minska den interna 
ledtiden. När olika ämnesspecifika kunskaper förenas går det att nå och överträffa kundens 
unika krav. Det finns dock många utmaningar kopplat till att arbeta tvärfunktionellt i projekt. 
Ämnesspecifika kunskaper gör det svårt för individer inom funktioner att förstå andra 
funktioners arbete. Att funktionerna dessutom har olika syften och mål utmanar spridningen 
av ämnesspecifik kunskap. Detta styrks av både det som empirin och teorin beskriver som 
karaktärsdrag för tvärfunktionellt arbete. 
Kunskapsgränser förekommer i dessa typer av verksamheter och överlämningar mellan 
funktioner är ett exempel på när kunskapsgränser uppstår. Det finns tvärfunktionalitet i alla 
gränssnitt eftersom minst två funktioner möts men interaktionen i gränssnitten ser olika ut 
beroende på vilka funktioner som möts. I vissa överlämningar interagerar funktionerna endast 
via de interaktionsobjekt som identifierats medan i andra fall behöver de mötas i uppsatta 
forum. I forum kan de bidra med sin ämnesspecifika kunskap och belysa vad som är relevant 
information om för den egna funktionen. Där kunskapsgränser är som störst finns det också 
störst behov av ökad förståelse för andra funktioner. En större förståelse för både föregående 
och nästkommande funktions unika mål, syften och ämnesspecifika kunskaper minskar 
kunskapsgränsen. Detta eftersom det då blir lättare att sprida lämplig information och kunskap 
om funktionerna vet vad för behov som finns. 

Genom att individer tar eget ansvar ökar möjligheten att bättre bemöta kunskapsgränserna. 
Visserligen har projektledaren en viktig roll i att samla in och sprida rätt information vidare i 
processen men ett eget ansvar krävs fortfarande hos alla individer. Att involvera individer kan 
göra att dessa får en känsla av eget ansvar och att de mer frekvent tar eget initiativ för att 
ytterligare minska kunskapsgränserna. Däremot kan det i ett litet företag vara svårt att 
involvera alla funktioner i alla steg av processen. Funktionerna är begränsade i antal individer. 
Begränsningen innebär att det finns risk att arbetet i respektive funktion stannar av om 
individerna behöver ägna tid åt andra steg i processen. Storleken på företaget begränsar alltså 
möjligheten till att nå det positiva med tvärfunktionalitet som till exempel att göra den 
ämnesspecifika kunskapen allmän. 
Ett annat kännetecken är att den gränsöverskridande interaktionen kräver redskap för att 
sprida information vilket också kan minska kunskapsgränserna. I ETO-verksamheter går det 
att identifiera interaktionsobjekt som sprider kunskap och kan likställas vid redskap som 
används av funktioner vid gränssnittet. När processerna är föränderliga ställer det höga krav 
på att individerna tar till vara på informationen interaktionsobjekten förmedlar. Om inte 
informationen tas till vara på ett effektivt vis finns det risk att den förvanskas och påverkar då 
arbetsprocessen negativt. Tas informationen istället tillvara kan det bidra till att funktioner 
inom verksamheter samarbetar mer effektivt. 
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Det som presenterats ovan är kännetecken som identifierats som karaktärsdrag för den 
gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess. 
Det kan ses som en fördel att arbeta tvärfunktionellt i projekt men också som en utmaning då 
kunskapsgränser kan uppstå. Verksamheter behöver hantera kunskapsgränser för att 
effektivisera arbetsprocesserna. Ett sätt att hantera kunskapsgränser är att använda 
interaktionsobjekt för att sprida och dela kunskap i gränssnitt mellan funktioner. 

6.1.2 Diskussion av frågeställning 2 
Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande 

interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhet? 

Ur empirin har boundary object i kundorderprocessen identifierats. Dessa boundary object 
underlättar den interna interaktionen och ökar möjligheten för funktioner att interagera med 
varandra. Genom att använda sig av boundary object kan funktioner skapa sig förståelse om 
andra funktioner än sin egen, sprida ämnesspecifik kunskap över gränser och därmed 
effektivisera sina arbetsprocesser. 
Som tidigare nämnts krävs en förståelse för både föregående och nästkommande funktion i 
ETO-verksamheter. Boundary object underlättar denna förståelse genom att, beroende på nivå 
av komplexitet i kunskapsspridning, ge ett gemensamt tillvägagångssätt för att sprida kunskap. 
För att behålla och öka förståelsen för andra funktioner krävs det att det finns effektiva 
boundary object som bemöter komplexiteten i föränderliga miljöer. Dessa boundary object 
skapar också en struktur till arbetet och sättet att dela ämnesspecifik kunskap på. 
I en liten verksamhet kan det ses lättare, än i stora verksamheter, att möta svårigheterna med 
dessa miljöer. En fördel för små verksamheter är att deras funktioner ofta befinner sig i 
närheten av varandra och de blir tack vare det mindre beroende av boundary object anpassade 
efter den pragmatiska nivån. De mest komplexa processerna för att dela kunskap behövs därför 
sällan. Antalet individer som påverkas av den föränderliga processen är också avsevärt färre i 
små verksamheter. Därför kan det vara enklare för dessa små verksamheter att anpassa och 
välja sina boundary object utefter de två andra nivåerna av komplexitet i kunskapsspridning. 
Däremot kan det vara svårt för små verksamheter att avsätta tid för att utveckla och ta fram nya 
boundary object. 
I empirin framgår det att samma boundary object kan återkomma i flertalet gränssnitt i 
kundorderprocessen och i mer än en kundorderprocess. Återkommande boundary object kan 
ses som en fördel i små, tillverkande ETO-verksamheter. Detta eftersom det skapar en stabilitet 
och struktur i hur verksamheten arbetar i en miljö som ställer individer inför nya situationer. 
Hantering av boundary object kan då behöva se olika ut beroende på vilket gränssnitt det 
befinner sig i och vilken information eller kunskap det syftar till att dela. Om organisationer har 
ett återkommande boundary object, som fungerar effektivt på den syntaktiska nivån, är det inte 
säkert att detta boundary object är effektivt i de övriga gränssnitten. I ett komplext projekt kan 
boundary object även behöva översätta eller omvandla information. Ur empirin framgår det till 
exempel att projektledaren aktivt väljer att förändra och anpassa insamlingen av information 
utefter komplexiteten i projektet. För att göra detta boundary object effektivt tar projektledaren 
hjälp av andra funktioner för att översätta kunskap och behov. Ska återkommande boundary 
object vara effektivt i flera gränssnitt och processer behöver det anpassas efter nivån av 
komplexitet av kunskapsspridning. Detta ställer i sin tur krav på enskilda individer att utveckla 
och anpassa boundary object för att återigen göra kunskapen mottaglig för andra funktioner. 

I ETO-verksamheter med unika och föränderliga processer blir gränssnittet tydligt mellan det 
icke-fysiska och fysiska arbetet. Då processen är unik finns det risk att de boundary object som 
går att identifiera inte är tillräckligt effektiva i att föra ämnesspecifik kunskap mellan de tydligt 
åtskilda funktionerna. Att använda samma typ av boundary object i gränssnittet kan underlätta 
för att dela kunskap eftersom individer inom verksamheten känner igen delar av det format 
som används. Ett standardiserat sätt att dela kunskap kan ge individer en stabilitet i den 
befintliga miljön. Dock kan det behövas adderas ytterligare boundary object i detta gränssnitt 
eftersom uniciteten i processerna försvårar möjligheten till att hitta endast ett standardiserat 
sätt att dela kunskap. 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att det är svårt att hitta effektiva boundary object 
som kan användas i ETO-verksamheter. Komplexiteten av kunskapsspridning i dessa 
verksamheter gör att individer inom organisationen måste ha en stor förståelse för andra 
funktioner och deras ämnesspecifika kunskaper. En större förståelse ger individer möjlighet att 
veta vad för information och kunskap andra funktioner behöver i sitt arbete. I ett litet företag 
kan det ses lättare att skapa sig en förståelse för andra funktioner då antalet individer är 
betydligt lägre än i större verksamheter. Tvärfunktionaliteten kan också bidra till en ökad 
förståelse för andra funktioner. Som diskuterats tidigare i avsnittet kan det dock vara svårt för 
små verksamheter att involvera alla funktioner i alla delar av processen. Komplexiteten här 
kräver då mer effektiva boundary object än de som används idag för att dela och sprida kunskap 
i verksamheten. 

6.2 Implikationer 
Studiens resultat styrker den befintliga teorin om svårigheter med gränsöverskridande 
interaktion i ETO-verksamheter. Teorin om boundary object belyser att de är olika effektiva 
beroende på komplexitet av kunskapsspridning som infinner sig och vilken nivå de befinner sig 
på. Studien visar även att identifierade boundary object kan hanteras på mer än ett sätt och då 
vara olika effektiva. Med hjälp av att hitta och införa lämpliga boundary object ska det vara 
möjligt för individer att nå över kunskapsgränser och för verksamheter att nå mer effektiva 
arbetsprocesser. 
Resultatet i studien har även genererat praktiska implikationer för små, tillverkande ETO-
verksamheter. Genom en ökad förståelse för vad interaktionsobjekt är, och hur dessa objekt 
påverkar de interna processerna, kan verksamheter effektivisera sina processer. Om 
verksamheter identifierar de boundary object som anträffas i gränssnitt mellan funktioner kan 
det öka förståelsen av deras påverkan på den interna interaktionen. ETO-verksamheter kan 
behöva analysera sina gränssnitt för att se vilken nivå komplexitet som sker i 
kunskapsspridningen mellan funktionerna. När ETO-verksamheter vet vilken nivå 
komplexiteten ligger på går det att utläsa vilken process som boundary object behöver 
tillhandahålla för att nå effektiv kunskapsspridning. Utifrån detta går det att utveckla och 
använda lämpligt boundary object. Effektiva boundary object, som används efter lämplig nivå 
av komplexitet i kunskapsspridning, kan ge funktioner ömsesidig förståelse för varandras 
behov av information, enklare överlämningar mellan funktioner samt på ett mer effektivt vis nå 
det kunden efterfrågat. 

6.3 Metod- och resultatbegränsningar 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar ansågs kvalitativa undersökningsmetoder 
som lämpliga. Genom det valda arbetssättet, med en fallstudie, gavs det utrymme för att tolka 
och beskriva det specifika fenomenet. Uniciteten med fallet kan begränsa möjligheterna till att 
generalisera utifrån resultatet. En ingående beskrivning av kontexten fallföretaget rör sig i ökar 
möjligheten att generalisera och ger på detta vis även alternativa perspektiv till verksamheter 
som befinner sig i likdanande kontexter. I sin tur medförde detta både ett praktiskt och 
teoretiskt bidrag. 
Studien har genomförts med induktiv ansats där empirin legat till grund för hur det teoretiska 
ramverket utformades. Insamling av data via intervjuerna och dokumentstudien kan därför 
blivit påverkat av ansatsen. Vid en sådan ansats finns det risk att all data som samlats in inte är 
till nytta för studien och kan skapa otydlighet när det ska kopplas samman med senare funna 
teorier. För att möta detta har det teoretiska ramverket löpande uppdaterats för att säkerställa 
högre kvalitet och tillförlitlighet. 
Motivering för utformning av intervjuer redogörs för i avsnittet för Datainsamling. För att 
styrka tillförlitligheten i studien presenteras intervjuunderlaget (se Bilaga 1) men det går att 
konstatera att semistruktureringen försvårade möjligheten att återskapa det faktiska 
utförandet. Följdfrågorna presenteras därför inte. Respondenternas svar i studien utgick från 
deras uppfattning av interaktionsobjekten och tolkades sedan av författarna. Jämförelsen 
mellan de två intervjuformerna, men även med dokumentstudien, gav författarna en möjlighet 
att granska respondenternas svar och uppfattningar vilket ansågs tillräckligt för att öka 
tillförlitligheten. 
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Kritik mot fokusgrupper beskrivs också i avsnittet för Datainsamling. Att låta en projektledare 
vara med som respondent i fokusgruppen kan ha hämmat och påverkat övriga respondenters 
svar. Då antalet respondenter i respektive fokusgrupp var satt till max tre ansåg sig författarna 
ändå ha möjlighet att under kontroll ge alla möjlighet att tala och eventuellt hålla tillbaka 
dominanta respondenter om så behövdes. Genom att låta fallföretaget vara med och välja 
respondenter fanns det risk för att viss relevant data inte uppmärksammats. Författarna ansåg 
dock att fallföretaget känner sin verksamhet väl och detta angreppssätt var därför lämpligt för 
att nå det önskade resultatet. 
Utifrån valet av datainsamlingsmetod har begräsning i resultatet för frågeställning 1 noterats 
att gränsöverskridande interaktion är abstrakt och många gånger osynlig eller underförstådd i 
organisationer. Därmed är det komplext att undersöka med strukturella metoder. Även 
frågeställning 2 kan begränsas av detta, men begränsades även av det faktum att komplexitet i 
kunskapsspridning saknar tydliga skiljelinjer mellan nivåerna. Det induktiva arbetssättet kan 
därmed också ha påverkat begränsningarna i resultatet eftersom empirin undersöktes utan en 
teoretisk grund. En teoretisk grund hade eventuellt kunnat ge undersökningen tydligare 
riktlinjer till problemområdet och hur det skulle kunnat undersökas. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatserna av denna studie är att boundary object är en form av interaktionsobjekt som 
underlättar den gränsöverskridande interaktionen i ETO-verksamheter. Beroende på hur 
boundary object hanteras kan de vara mer eller mindre effektiva för att sprida kunskap. 
Hanteras de på rätt sätt, efter rätt nivå av komplexitet i kunskapsspridning, kan det medföra 
mervärde för effektiviseringen av den egna arbetsprocessen. 
Uniciteten presenteras genomgående som en komplex faktor i ETO-verksamheter. 
Komplikationer och svårigheter med att hantera dessa föränderliga processer behöver därför 
tas hänsyn till. En av svårigheterna är att finna ett lämpligt boundary object som kan vara lika 
effektivt i varje unik kundorderprocess. En slutsats blir därmed att det inte är tillräckligt att 
använda boundary object på lika vis i alla kundorderprocesser eftersom processerna är 
anpassade efter kundens unika krav. En rekommendation är att analysera, och använda, 
nivåerna av komplexitet i kunskapsspridning för att möta denna problematik. 
De kunskapsgränser som uppstår inom ETO-verksamheter går att hantera med boundary 
object. Om individer använder sig av effektiva boundary object kan en ökad förståelse för andra 
funktioner och deras ämnesspecifika kunskap ske. Har individer vetskap om vad föregående 
och nästkommande funktion behöver för information kan det för fallföretaget innebära enklare 
överlämningar mellan funktioner. 
Det tydliga gränssnittet mellan det icke-fysiska och fysiska arbetet skapar ett ännu större behov 
av att anpassa och hantera det boundary object som krävs för att sprida ämnesspecifik kunskap. 
Fallföretaget bör överväga att undersöka detta gränssnitt ytterligare och se ifall det går att hitta 
ett mer lämpligt boundary object än vad som används idag. På grund av de vilt skilda mål och 
syften som finns i gränssnittet är det inte säkert att det räcker med enbart ett boundary object. 
Genom att eventuellt addera ytterligare boundary object kan omarbetning, och behovet av 
förtydliganden, minska vilket kan bidra till en mer effektiv arbetsprocess. En rekommendation 
till fallföretaget är att skapa forum där individer, kopplade till utmaningar i gränssnittet, kan 
mötas för att gemensamt hitta effektiva boundary object. 

6.5 Vidare forskning 
Fallstudien var av enfallsdesign i en liten verksamhet och därför kan det finnas intresse av att 
göra en liknande studie i en större verksamhet. På så vis kan problemområdet belysas med ett 
annat perspektiv och ge en möjlighet att utöka analysen. Det skulle även generera en större 
förståelse för hur boundary object kan underlätta den gränsöverskridande interaktionen. Ännu 
en differentiering i val av bransch hade gett ytterligare en dimension till problemområdet. 
Vad som framgår i avsnittet för Diskussion av frågeställning 2 är att svårt att hitta effektiva 
boundary object i ETO-verksamheter på grund av de föränderliga processerna. Vidare är det 
därför intressant att undersöka om det går att klassificera kundorderprocesser utifrån vilken 
komplexitet de ställer funktionerna inför och på så vis hitta en standard för hur boundary object 
kan användas i den specifika verksamheten.  
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I avsnittet för Resultat framgår det att användningen av boundary object på olika nivåer av 
komplexitet i kunskapsspridning genererar effektivitet för den gränsöverskridande 
interaktionen. Vad som bör tas i beaktning är att effektiva boundary object kan bli mindre 
effektiva i takt med att verksamheter växer, därmed finns det intresse i att vidare forska hur 
dessa påverkas och förändras. 
Vad som framgår i avsnitt för Slutsatser och rekommendationer är att gränssnittet mellan det 
icke-fysiska och fysiska är komplext och att det finns svårigheter med att finna ett lämpligt och 
effektivt boundary object. Därför är det intressant att vidare undersöka om det går att applicera 
enbart ett effektivt boundary object som är lämpligt för att sprida kunskap i alla unika 
processer. Det finns även intresse i att undersöka hur detta boundary object i sådana fall skulle 
se ut.  



Referenser 

34 

Referenser 
Barlow, C. A. (2012). Interviews. i A. J. Mills, G. Durepos, & E. Wiebe, Encyclopedia of Case 

Study Research (ss. 496-499). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 
Bertrand, J., & Muntslag, D. (1993). Production control in engineer-to-order firms. 

International Journal of Production Economics, 30, ss. 3-22. 
Bryman, A. (2011). Samhälsvetenskapliga metoder (2:3 uppl.). (B. Nilsson, Övers.) Malmö: 

Liber AB. 

Canary, H. E., & McPhee, R. D. (2011). Communication and organizational knowledge. New 
York: Routledge. 

Carlile, P. R. (2002). A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary objects in new 
product development. Organization Science, 13(4), ss. 442-455. 

Carlile, P. R. (2004). Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework 
for Managing Knowledge Across Boundaries. Organization Science, 15(5), ss. 555–568. 

Carlile, P. R., & Rebentisch, E. S. (2003). Into the Black Box: The Knowledge Transformation 
Cycle. Management Science, 49(9), ss. 1180-1195. 

Cohen, S. G., & Bailey, D. E. (den 1 June 1997). What Makes Teams Work: Group Effectiveness 
Research from the Shop Floor to the Executive Suite. Journal of Management, 23(3), 
ss. 239-290. 

Dallasega, P., Rauch, E., & Matt, D. T. (2015). Sustainability in the supply chain through 
synchronization of demand and supply in ETO-companies. Procedia CIRP, 29, ss. 215-
220. 

Europeiska kommissionen. (2015). Användarhandledning om definitionen av SMF-företag. 
Hämtat från EU-publications: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF den 
08 03 2017 

Evers, J. C., & van Staa, A. (2012). Qualitative Analysis in Case Studie. i A. J. Mills, G. Durepos, 
& E. Wiebe, Encyclopedia of Case Study Research (ss. 749-757). Thousand Oaks: SAGE 
Publications, Inc. 

Forza, C., & Salvador, F. (2002). Managing for variety in the order acquisition an fulfillment 
process: The contribution of product configuration systems. International Journal of 
Production Economics, 76(1), ss. 87-98. 

Grabenstetter, D. H., & Usher, J. M. (2013). Determining job complexity in an engineer to order 
environment for due date estimation using a proposed framework. International 
Journal of Production Research, 51(19), ss. 5728–5740. 

Hicks, C., McGovern, T., & Earl, C. (2000). Supply chain management: A strategic issue in 
engineer to order manufacturing. International Journal of Production Economics, 65, 
ss. 179-190. 

Holland, S., Gaston, K., & Gomes, J. (2000). Critical success factors for cross-functional 
teamwork in new product development. International Journal of Management 
Reviews, 2(3), ss. 231-259. 

Hong, P., Doll, W. J., Nahm, A. Y., & Li, X. (2004). Knowledge sharing in integrated product 
development. European Journal of Innovation Management, 7(2), ss. 102-112. 

Jacobs, F. R., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Vollmann, T. E. (2011). Manufacturing planning 
and control för supply chain management (6:e uppl.). New York: McGraw-Hill. 

Kotlarsky, J., van den Hooff, B., & Houtma, L. (2015). Are We on the Same Page? Knowledge 
Boundaries and Transactive Memory System Development in Cross-Functional Teams. 
Communication Research, 42(3), ss. 319-344. 



Referenser 

35 

Krueger, R. A., & Casey, M. (2009). Focus groups: A practical guide for applied research (4:e 
uppl.). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 

Lampel, J., & Mintzberg, H. (1996). Customizing Customization. Sloan Management Review, 
38(1), ss. 21-30. 

Mattsson, S.-A. (2004). Logistikens termer och begrepp. Stockholm: PLAN Föreningen för 
Produktionslogistik. 

McGovern, T., Hicks, C., & Earl, C. F. (1999). Modelling Supply Chain Management Processes 
in Engineer-to-Order Companies. International Jourilnl of Logistics: Research and 
Applicatiotls, 2(2), ss. 147-159. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning (Vol. 4). Lund: Studentlitteratur AB. 

Simons, H. (2009). Case Study Research in Practice. London: SAGE Publications Ltd. 

Skärvad, P.-H., & Lundahl, U. (2016). Utredningsmetodik (Vol. 4). Lund: Studentliteratur AB. 
Smart, K. L., & Barnum, C. (2000). Communication in cross-functional teams: An introducton 

to this special issue. IEEE Transactions on Professional Communication, 43(1), ss. 19-
21. 

Travers, M. (2001). Qualitative Research Through Case Studies. London: SAGE Publications 
Ltd. 

Yin, R. K. (2006). Fallstudier: design och genomförande (Vol. 1). Stockholm: Liber AB. 
Yin, R. K. (2012). Applications of Case Study Research (3:e uppl.). Thousand Oaks: SAGE 

Publications, Inc. 

 



Bilagor 

36 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1. Vem är du och vad har du för roll på företaget? 
2. Vilka på företaget person/funktion är involverade i projekt? 
3. Berätta gärna lite om hur ni arbetar i projekt. 
4. Hur är projektgrupper sammansatta? 
5. Hur ser processen av utvecklingsprojekt ut? 
6. Hur har du upplevt kommunikationen mellan funktioner/roller i projekt? 
7. Vad i kommunikationen ser du underlättar för att alla ska förstå varandra i projekt och varför? 
8. Vad ser du för svårigheter i projekt kopplat till kommunikation mellan funktioner? 
9. Med tanke på att ni utvecklar nya produkter/verktyg. Hur påverkar detta er kommunikation? 
10. Finns det något återkommande i kommunikationen mellan funktioner/roller som alltid 

uppkommer? 
11. Känner du att det finns något annat med kommunikationen som du vill lyfta? 
12. Har ni några dokument? Så som mötesprotokoll, flödesscheman eller liknande? 

 


