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Abstract 

i 

Abstract 

The purpose of this study is to explore potential problems in the process of order 
management in a customized product manufacturing and how the process can be 
streamlined. To achieve this purpose the following questions will be answered:  
 

1. Which potential problems can be identified in the process of order management in a 
customized product manufacturing?  

2. How can the process of order management in a customized product manufacturing be more 
efficient?  

 
The method used to answer the two questions and fulfill the purpose of the study 
was a literature study within the problem area. In addition a case study in which 
interviews, observations, data and document studies has been conducted. Collected 
empirical data have been analyzed in relation to the theoretical framework which 
the literature studies created. The analysis generated the result of the study.  
 
The results of the thesis shows that there are several potential problems in the 
process of order management in a customized product manufacturing. Identified 
during the case study is that the factors which affects the process of order 
management can be an insufficient ERP-system. Other factors that can affect may 
be an inadequate comprehensive view over the company and lack of standardized 
work which contributes to occurrence of variations. Simplifications of structures 
and work processes such as standardized work and the possibility of modulation of 
the components also have a great impact on the effectiveness of the process of 
order management in customized product manufacturing. The results also indicate 
that it is important to also evaluate information flows and not focus solely on 
material flows. 
 
During the process of this thesis it was established that there is great potential to 
streamline the process of order management. Inefficient information flows affect 
the business at least as much as ineffective material flows why it is interesting to 
examine the administrative processes. Improvement tools used to streamline 
material flows can be used for improving efficiency in the process of order 
management. 
 
The starting point for this thesis was an individual case, therefore there is need for 
more extensive studies on the subject, which would increase the ability to generate 
a more generalizable result. Suggestions for future studies may also be how a change 
of ERP-systems and simplification of structures through modularization can be 
done in practice. 
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka potentiella problem som finns inom 
orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter och hur 
processen kan effektiviseras. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar 
besvaras:  
 

1. Vilka potentiella problem kan identifieras inom orderhanteringsprocessen vid tillverkning 
av kundanpassade produkter?  

2. Hur kan orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter 
effektiviseras? 

 
De metoder som använts för att besvara de två frågeställningarna och uppfylla 
examensarbetets syfte omfattas av en litteraturstudie samt en fallstudie där 
intervjuer, observationer samt data- och dokumentstudier genomförts. Insamlad 
empiri har analyserats i förhållande till det teoretiska ramverk som litteraturstudien 
skapat vilket genererat examensarbetets resultat.  
 
Examensarbetets resultat visar på att det finns flera potentiella problem i order-
hanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter. Identifierat 
under fallstudien är att en av de påverkande faktorerna kan vara ett bristande ERP-
system som inte stödjer verksamhetens produktsortiment. Andra påverkande 
faktorer kan vara bristfällig helhetssyn och avsaknad av standardiserat arbetssätt 
vilket bidrar till att variationer uppstår. Förenkling av strukturer och arbetsprocesser 
såsom standardiserat arbetssätt och möjlighet till modularisering av ingående 
komponenter vid tillverkning av kundanpassade produkter har också en stor 
påverkan på effektiviteten i orderhanteringsprocessen. Resultaten pekar också på 
att det är viktigt att utvärdera informationsflödena och inte enbart fokusera på 
materialflödena vid tillämpning av olika förbättringskoncept.  
 
Under examensarbetets gång har fastställts att det finns stor förbättringspotential 
för att effektivisera orderhanteringsprocessen. Ineffektiva informationsflöden på-
verkar verksamheten minst lika mycket som ineffektiva materialflöden varför det är 
extra intressant att undersöka de administrativa processerna. Förbättringsverktyg 
som används för att effektivisera materialhantering kan med fördel användas för 
effektivisering av orderhanteringsprocessen. 
 
Eftersom examensarbetets utgångspunkt har varit ett enskilt fall finns behov av 
liknande studier inom området. Det skulle således kunna generera ett mer 
generaliserbart resultat. Förslag på fortsatta studier är också hur byte av ERP-system 
och förenkling av strukturer med hjälp av modularisering kan ske i praktiken.  
 

Nyckelord  

Kundanpassade produkter, informationsflöde, orderhantering, variationer 
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1 Inledning 

Detta kapitel introducerar bakgrunden till examensarbetet om effektivisering av orderhantering 
vid tillverkning av kundanpassade produkter. Vidare presenteras problembeskrivning, examens-
arbetets syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
arbetets disposition.  

1.1 Bakgrund  

Till följd av framförallt ökade transport- och kommunikationsmöjligheter har 
dagens marknad blivit alltmer global (Douglas & Craig, 2010). Den globala 
marknaden medför att verksamheter världen över konkurrerar om samma kunder 
(Smith & Taylor, 2004). Kundernas val faller oftast inte på det enkla och 
standardiserade. Istället ställs krav på kundanpassning och individualiserade varor 
och tjänster (Storhagen, 2011). Verksamheters krav på anpassning till kundernas 
behov beror bland annat på att utbudet numera är större än efterfrågan på de allra 
flesta områden. Som en konsekvens av den ökade efterfrågan på kundanpassade 
produkter har också den kundorderdrivna tillverkningen ökat (Storhagen, 2011). 
 

En utmaning som verksamheter står inför, på grund av den ökade efterfrågan på 
kundanpassade produkter, är att bestämma var i flödet kundorderpunkten ska 
placeras. Kundorderpunkten är den punkt som skiljer styrning mot prognos och 
kundorder (Hoekstra & Romme, 1992). Var i flödet kundorderpunkten bör placeras 
beror på hur länge en kund är villig att vänta på leverans och hur lång genom-
loppstiden är för aktiviteterna från order till leverans (Oskarsson et al., 2013). Den 
tid som åtgår för en verksamhet från det att kundordern inkommer till dess att 
produkten är levererad benämns orderledtid. Enligt Lumsden (2012) kan tiden från 
order till leverans också benämnas kundordertid. Vid tillverkning mot lager (MTS) 
är kundorderpunkten placerad på slutproduktnivå och produkten kan levereras 
nästan omedelbart vilket minskar kraven på korta ledtider (Jonsson & Mattsson, 
2011; Lumsden, 2012; Oskarsson et al., 2013). Vid konstruktion mot kundorder 
(ETO) är däremot kundorderpunkten placerad mycket tidigt i flödet, på råmaterial-
nivå, och produkten utformas helt enligt kundens kravspecifikation (Hoekstra & 
Romme, 1992). Den typen av tillverkningssystem ställer alltså betydligt högre krav 
på korta ledtider och säkra, effektiva processer och flöden. 
 

På grund av den ökade efterfrågan av kundanpassade produkter har industriella 
verksamheter under de senaste decennierna ökat fokus på effektivitet i flödena för 
att tillfredsställa kundernas krav (Lumsden, 2012). En viktig del i sättet att arbeta 
handlar om att ständigt vara medveten om resursutnyttjandet genom att alltid ifråga-
sätta vad som är onödigt i order-, tillverknings- och leveransprocesserna (Storhagen, 
2011). Effektivisering av processer sker genom att eliminera onödiga aktiviteter som 
inte tillför något värde för kund (Liker & Meier, 2006). Att eliminera sådant som 
inte tillför värde för kunden låter högst logiskt, men i de allra flesta verksamheter 
uppdagas slöserier vid en kritisk granskning. Att arbeta med ständiga förbättringar 
har därför blivit ett viktigt inslag i verksamheters arbetsrutiner (Sörqvist, 2004). 
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I många branscher är dessutom kraven på lönsamhet och kostnadseffektivitet 
mycket starka. Det krävs således ett tidseffektivt logistiksystem för att skapa en 
effektiv verksamhet. Tidsfokuseringen blir därför viktig eftersom tiden påverkar alla 
effektivitetsvariabler (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid kundanpassning krävs ökat 
fokus på bland annat service och informationshantering vilka bidrar till ökade om-
kostnader (Cäker, 2000). En orderhanteringsprocess där det krävs extra arbete för 
att hantera en kundanpassad order påverkar tidseffektiviteten och därmed alla andra 
effektivitetsvariabler. För att kunna hantera de ökade kundkraven krävs således en 
effektiv orderhanteringsprocess. 

1.2 Problembeskrivning 

Generellt gäller att antalet artiklar bör minskas men i många industriella verk-
samheter sker det motsatta, produktsortimentet ökar med tiden. Produkt-
sortimentens utbredning beror på de allt högre kundkraven och sortimenten utökas 
därför för att täcka alla behov. Vid kundorderdriven tillverkning kan kunderna ställa 
högre krav på specialanpassade produkter (Jonsson & Mattsson, 2011). Inom 
logistiken sker således en förskjutning av fokuseringen från försörjning till att 
tillfredsställa efterfrågan. Konsekvensen som fås av denna förskjutning är att antalet 
artikelnummer ständigt ökar vilket Lumsden (2012) anser är ett problem. Jonsson 
och Mattsson (2011) menar att ju större produktsortiment desto svåröverskådligare 
och mer komplext blir logistiksystemet.  Variantflorornas ökning och komplexitet 
medför styrningsproblem genom bland annat höga hanteringskostnader och dålig 
leveransservice1 (Lumsden, 2012). Orderhanteringen försvåras vilket bidrar till 
överarbete och ineffektivitet i verksamhetens orderhanteringsprocess (Lumsden, 
2012). Överarbete bidrar följaktligen till onödiga aktiviteter som inte tillför något 
värde för kunden vilket ses som slöseri (Liker & Meier, 2006). För att undvika 
överarbete ställs det därför högre krav på medarbetarna som är involverade i order-
hanteringsprocessen att ha kunskap om produktsortimentet. 
 
För att behålla en konkurrenskraftig position är det allt viktigare att fokusera på de 
aktiviteter som är värdeskapande för kund (Liker & Meier, 2006).  Lean förespråkar 
resurssnålhet och ska tillämpas i hela verksamheten och dess processer, inte minst i 
administrationen. Larsson (2008) framhåller dock att det förekommer problem när 
verksamheter tenderar att endast tillämpa metoderna och principerna i tillverknings-
processerna. Mattsson (2002) menar att det inte går att få effektiva materialflöden 
om inte verksamheten kan säkerställa effektiva, konsistenta och tillförlitliga 
informationsflöden varför en ineffektiv orderhanteringsprocess påverkar hela 
verksamheten. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I bakgrund och problembeskrivning framgår det att verksamheter ständigt måste 
arbeta med effektivisering av såväl de administrativa processerna som tillverknings-

                                              
1 Lumsden (2012) definierar leveransservice som ett övergripande begrepp som mäter ett företags prestation 
mot kund.   
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processerna för att tillfredsställa kundernas krav. Utifrån detta har författarna 
formulerat sitt syfte:  

 
Syftet med examensarbetet är att undersöka potentiella problem som finns inom 

orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter och hur processen kan 
effektiviseras. 

 
För att uppfylla syftet behöver orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kund-
anpassade produkter undersökas och kartläggas. Dels för att se hur den hanteras i 
dagsläget samt vilka potentiella problem som föreligger i processen. Första fråge-
ställningen blir således:  
 

1. Vilka potentiella problem kan identifieras inom orderhanteringsprocessen 
vid tillverkning av kundanpassade produkter?  

 
Baserat på resultatet på första frågeställningen kommer sedan metoder och verktyg 
för att kunna effektivisera orderhanteringsprocessen tas fram. Den andra fråge-
ställningen som skall besvaras är:  
 

2. Hur kan orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade 
produkter effektiviseras? 

 
Genom att besvara frågeställningarna som är direkt kopplade till syftet kommer 
således också syftet med examensarbetet att uppfyllas.  

1.4 Omfång och avgränsningar 

Examensarbetet behandlar orderhanteringsprocessen vid ETO (Engineering-to-
order). Området kring kundorderdriven tillverkning har således avgränsats till att 
inte omfatta ATO (Assembly-to-order) och MTO (Make-to-order). Order-
hanteringen som avses i detta examensarbete omfattar inte heller inköpsorder utan 
fokuseras till kundorder och reklamationsorder. Examensarbetet omfattar även 
färdigställande av produktionsorder.  
 
Avgränsning har gjorts till att inte beröra alla avdelningar inom en tillverkande 
verksamhet utan kommer endast att fokuseras till den interna orderhanterings-
processen som sker mellan säljavdelning och produktionsplanering vilket visas i 
Figur 1.  
 
Examensarbetet avser inte att identifiera samtliga faktorer som påverkar 
effektiviteten vid orderhanteringsprocessen utan potentiella orsaker behandlas. Det 
innebär således att samtliga metoder oför att öka effektiviteten inte heller behandlas 
utan baseras på de faktorer som identifierats i första frågeställningen.  
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Figur 1. Examensarbetets avgränsning och omfång i förhållande till orderprocessen 

1.5 Disposition 

För att läsaren ska få en uppfattning av arbetets struktur har författarna valt att dela 
upp innehållet i olika kapitel vilket illustreras i Figur 2. För att skapa ytterligare 
struktur för läsaren har författarna valt att i inledningen av varje kapitel ge en kort 
dispositionstext.  
 
Examensarbetet introduceras med en bakgrund till området vilken efterföljs av en 
problematisering gällande orderhanteringens påverkan på effektiviteten vid till-
verkning av kundanpassade produkter. I den inledande delen av examensarbetet 
presenteras även syfte, frågeställningar samt omfång och avgränsningar.  
 
Det andra kapitlet presenterar vilken metodansats som valts för att uppfylla syftet 
med examensarbetet. Kapitlet beskriver även vilka tillvägagångssätt som använts för 
att besvara frågeställningarna. Därefter beskrivs hur examensarbetets reliabilitet och 
validitet stärkts utifrån metoderna och tillvägagångssätten.  
 
I det tredje kapitlet återfinns det teoretiska ramverket vilket utgör grunden för 
examensarbetet. Kapitlet inleds med en presentation över de komponenter som 
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återfinns i ramverket samt deras koppling till frågeställningarna. Innehållet som 
presenteras är resultatet av den genomförda litteraturstudien och består bland annat 
av begrepp som existerar inom det berörda området.  
 
Vidare i det fjärde kapitlet presenteras de potentiella problemen som har 
identifierats i orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade 
produkter. Fortsättningsvis presenteras de åtgärder som skulle kunna effektivisera 
processen. Kapitlet redovisar även vilka resultat som litteraturstudier och analys av 
empiriska data lett fram till. Examensarbetets frågeställningar besvaras således i det 
fjärde kapitlet. 
 
Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet samt de metoder som använts. 
Därefter presenteras examensarbetets slutsatser och rekommendationer. Förslag på 
fortsatta studier avslutar sedermera examensarbetet.  
 

 

Figur 2. Examensarbetets disposition

1. Inledning 

 Bakgrund   –   Omfång och avgränsningar 

 Problembeskrivning  –   Disposition 

 Syfte och frågeställningar 

2. Metod och genomförande 

 Arbetsprocess  –   Fallstudie  

 Angreppssätt och vetenskaplig ansats –   Datainsamling  

 Koppling mellan frågeställningar –   Analys av data  
och metoder  –   Reliabilitet och validitet 
   

3. Teoretiskt ramverk 

 Koppling mellan 
frågeställningar och teori 

 Påverkande faktorer för 
orderhanteringsprocessen   

 Strategier för 
förbättringsarbete   

 Metoder för förbättringsarbete 

4. Empiri och analys 

 Beskrivning av den studerade 
orderprocessen   

 Potentiella problem i 
orderhanteringsprocessen   

 Effektivisering av 
orderhanteringsprocessen 

 

5. Diskussion och slutsats 

 Resultatdiskussion  –   Slutsatser 

 Implikationer  –   Vidare studier 

 Metoddiskussion 
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras hur författarna gått tillväga för att uppfylla examensarbetets syfte. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av arbetsprocessen. Vidare beskrivs ansats och strategival där 
även en beskrivning av det studerade fallföretaget återfinns. Fortsättningsvis presenteras metoder 
för datainsamling och analys. Kapitlet avslutas med att beskriva hur författarna arbetat för att 
upprätthålla en god validitet och reliabilitet i examensarbetet. 

2.1 Arbetsprocess 

Arbetet har indelats i ett antal faser för att ge en övergripande bild på processen. I 
Figur 3 ges en beskrivning av arbetsprocessen i form av ett Gantt-schema.  
 
Arbetet inleddes med en litterär förstudie av ett relevant ämnesområde där behov 
fanns för förbättring. Utifrån det formulerade syftet gjordes sedan en problem-
definition vilken utgör grunden för examensarbetet. Därefter gjordes val av 
strategier och metoder för att undersöka och komma fram till vilka tillvägagångssätt 
som var lämpligast att använda för att kunna besvara syftet och således uppfylla 
målet med examensarbetet. På grund av den begränsade teorin kring ämnet genom-
fördes en fallstudie för att examensarbetet skulle uppnå akademisk höjd. Metoder 
för datainsamling och dataanalys bestämdes också.  

 

Figur 3. Examensarbetets arbetsprocess 

 
Litteraturstudien var den mest omfattande fasen som pågick under större delen av 
arbetsprocessen. Den teori som studerades lade grunden för examensarbetet. De 
teoretiska litteraturstudierna pågick parallellt med utformningen av det teoretiska 
ramverket vilket tillsammans med den insamlade empirin möjliggjorde analysen.  
 
Fallstudien pågick under hela arbetets gång för att få ett praktiskt perspektiv av 
problemet. Fallstudien användes också för att samla in empirisk data till under-
sökningen vilket möjliggjorde besvarandet av arbetets frågeställningar. Under fall-

December Januari Februari Mars April Maj 

Val av strategi 

och metoder 

Förstudie och 

problemdefinition 

Litteraturstudier 

Fallstudie 

Analys av data 
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studiens gång gjordes datainsamling genom observationer och intervjuer samt 
dokumentstudier. Kontinuerligt gjordes även analyser av den insamlande empirin. 

2.2 Angreppssätt och vetenskaplig ansats  

Vid examensarbetets uppstart gjordes en teoretisk förstudie för att skapa en 
förståelse för vilka problem och svårigheter som kan föreligga i orderhanterings-
processen vid tillverkning av kundanpassade produkter mot konstruktionsorder 
(ETO). Teorier kring kundanpassning, tillverkningssystem och processer 
studerades. För att möjliggöra besvarandet av examensarbetets frågeställningar 
genomfördes även en empirisk studie på ett fallföretag, vilken påbörjades när 
författarna fått en grundförståelse kring problemområdet. Fallstudien syftade till att 
identifiera potentiella problem i en typisk orderhanteringsprocess för kund-
anpassade produkter. Fallstudien möjliggjorde även att kombinera insamlad teori 
med empiri för att jämföra och finna samband. Det teoretiska ramverket har 
kompletterats och modifierats under arbetets gång, allt eftersom ny empiri samlats 
in.  
 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det olika sätt att arbeta för att finna samband 
mellan teori och empiri. En deduktiv ansats utgår från etablerade teorier och utifrån 
dem dras slutsatser kring enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2011). En induktiv 
ansats utgår från upptäckter som gjorts genom att studera forskningsobjekt och 
utifrån den insamlade empirin formuleras en teori.  En abduktiv ansats växlar mellan 
att vara induktiv och deduktiv genom dialogen mellan det teoretiska perspektivet 
och insamlad empiri (Olsson & Sörensen, 2007). Analys av empiri och teori har 
gjorts parallellt, allt eftersom ny empiri samlats in har den jämförts och analyserats 
mot teori i en kontinuerligt upprepad process. En hypotes formulerades utifrån 
insamlad empiri från fallföretaget, induktion, som sedan prövades genom att 
jämföra den och dra slutsatser från teori, deduktion. Detta gjordes för att utveckla 
hypotesen och göra den mer generell. Undersökningen av examensarbetets första 
frågeställning kan således betecknas som en abduktiv ansats. För att besvara 
examensarbetets andra frågeställning har författarna utgått från allmänna principer 
och teorier kring effektivisering av processer. Teori har studerats och analyserats 
för att avgöra om allmänna metoder och strategier skulle kunna appliceras på fall-
företaget. Att utgå från etablerade teorier och utifrån dem dra slutsatser kring 
enskilda företeelser kallas enligt Patel och Davidson (2011) att arbeta deduktivt. 
 
Författarna har använt en kvalitativ ansats för att studera sammanhang, utveckla nya 
kunskaper och förståelse i den empiriska studien. Genom att bland annat studera 
arbetssätt och rutiner har större förståelse för problematiken skapats. Därutöver har 
en kvantitativ ansats använts för samla in och bearbeta data samt förklara orsaks-
samband. Detta gjordes genom att studera empiri i form av orderhistorik och utföra 
tidsstudier, vilket resulterade i att författarna genom numeriska data kunde mäta 
aktiviteter i processen. Genom att kombinera de metodiska inriktningarna har 
författarna fått en djupare förståelse inom examensarbetets problemområde vilket 
har underlättat uppfyllandet av syftet. Kombinationen av en kvalitativ och en 
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kvantitativ ansats, metodtriangulering, motverkar också svagheter som föreligger 
med respektive metodansats (Olsson & Sörensen, 2007).  

2.3 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att kunna besvara de två frågeställningarna har en fallstudie och litteraturstudier 
genomförts vilket illustreras i Figur 4. Resultatet från den första frågeställningen, 
som baserats på insamlad emipiri och teori, har använts som underlag för 
besvarandet av den andra frågeställningen.   

 

Figur 4. Koppling av metoder till respektive frågeställning 

2.4 Fallstudie 

För att uppnå examensarbetets syfte valde författarna att genomföra en fallstudie 
och studera problemet i en verklig situation, vilket Yin (2007) framhåller som en av 
fördelarna med att genomföra en fallstudie. Fallstudier utgår från ett helhets-
perspektiv och är användbart när processer ska studeras (Patel & Davidson, 2011). 
Genom fallstudien kunde en typsituation studeras och kunskaperna kring problem 
i orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter fördjupas. 
Fallstudien underlättade också besvarandet av den första frågeställningen. Fall-
studien användes senare även för att besvara den andra frågeställningen eftersom 
teorier kunde tillämpas i en verklig typsituation vilket gjorde att resultatet fick en 
bättre förankring. Det begränsade utbudet av teori inom det studerade området 
motiverade också valet av att genomföra en fallstudie. Empirin från fallstudien 
kunde användas som komplement inom vissa områden där teori saknades eller var 
av bristfällig karaktär. 
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inom orderhanteringsprocessen 
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Fallstudiedesignen som användes var av enskild karaktär. Fallföretaget valdes som 
objekt för fallstudien eftersom företagets orderhantering är en viktig del i verk-
samheten. Fallföretaget tillverkar mot konstruktionsorder (ETO) vilket innebär att 
det är extra viktigt att alla processer, från order till leverans, effektiviseras för att 
minimera ledtiden till kund.  Från Fallföretagets sida ansågs även orderhanterings-
processen till viss del vara ineffektiv. Vid förbättringsarbete och effektiviseringar 
hade de administrativa processerna och informationsflödena inte varit i fokus. Fall-
företaget ville därför ha hjälp med att kartlägga och identifiera eventuella problem 
och ta fram potentiella förbättringsförslag som skulle kunna tillämpas i en 
administrativ process.  
 
Författarnas val att genomföra en fallstudie av enskild karaktär berodde främst på 
möjligheten till fördjupning i det specifika fallet. Jämfört med en fallstudie av 
multipel karaktär kan genomförandet av en enskild fallstudie skapa en helhetsbild 
av det studerade fallet (Yin, 2007). En nackdel som Yin (2007) framhåller med en 
enskild fallstudie är möjligheten till generalisering vilket författarna även varit 
medvetna om vid valet. Detta anses dock inte vara något problem på grund av att 
studien kan anses vara representativ för liknande verksamheter. Den andra 
dimensionen som bör beaktas vid fallstudiens design är antalet analysenheter som 
ska undersökas (Yin, 2007). Under fallstudien har en analysenhet studerats, order-
hanteringsprocessen, eftersom denna process var relevant att studera för att 
uppfylla examensarbetets syfte. 
 
För att få en sådan fyllig bild som möjligt av det studerade fallet är det vanligt att 
information av olika karaktär samlas in genom olika datainsamlingsmetoder, till 
exempel tidsstudier och intervjuer (Patel & Davidson, 2011). De datainsamlings-
metoder som användes under fallstudien beskrivs ingående under delkapitlet 
datainsamling. Fallstudien bidrog tillsammans med litteraturstudierna till att examens-
arbetets frågeställningar kunde besvaras.  

 Fallbeskrivning 

Den genomförda fallstudien har gjorts hos en fönstertillverkare. Fortsättningsvis 
genom arbetet kommer Fallföretaget användas som benämning på verksamheten. 
Fallföretaget är Europaledande inom en tuff bransch och måste ständigt arbeta med 
förbättringar av sina processer för att behålla sin position och nå sina visioner. Fall-
företaget har produktionsanläggningar i flertal länder vilka totalt omfattar ett trettio-
tal fabriker.  
 
Fallföretaget har en bred kundkrets och försäljning av produkterna sker via olika 
typer av försäljningskanaler. Den största delen, cirka 70 procent av försäljningen, 
sker till konsumentmarknaden genom byggmaterialhandlare, snickare och 
installatörer. Övriga 30 procent av försäljningen sker till industrikunder i form av 
entreprenörer, byggbolag och hustillverkare. Fallföretaget har ett brett produkt-
sortiment som omfattar cirka 20 olika varumärken.  
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Fallföretaget arbetar med kundorderdriven tillverkning av kundanpassade 
produkter. För Fallföretaget innebär kundanpassningen att produktionen initieras 
av en inkommen kundorder. Kundorderpunkten är placerad i materialförrådet 
vilket bidrar till att orderledtiden för kund förlängs eftersom ingen förmontering 
sker. Om orderhanteringen är ineffektiv bidrar det således till ytterligare fördröjning 
av ledtiden. Levereras inte produkterna på den utlovade dagen kan det även 
innebära straffavgifter och vite, eftersom byggnadsställningar kan göra att vägar 
måste stängas av vid monteringen av fönster. Det innebär kostnader för slutkunden 
som denna inte är beredd att betala varför det är oerhört viktigt att produkterna 
levereras på utlovat leveransdatum.  

2.5 Datainsamling 

Datainsamling har skett via litteraturstudier för att skapa det teoretiska ramverket. 
För att komplettera litteraturstudien har datainsamling vid fallstudien bestått av 
observationer, intervjuer samt dokument- och datastudier. Vad som undersökts och 
vilken information som erhölls genom de olika datainsamlingsmetoderna beskrivs 
nedan.  

 Litteraturstudier 

Författarna använde initialt litteraturstudier för att få kunskap och ge en generell 
bild kring potentiella problem i orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kund-
anpassade produkter. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är litteraturen en 
informationskälla på samma sätt som respondenten utgör informationskälla vid en 
intervju. Litteraturstudiens huvudsakliga syfte är att samla in kunskap som redan 
finns inom det studerade problemområdet (Winter, 1992). Under den initiala 
litteraturstudien, som gjordes vid uppstarten av examensarbetet, fick författarna 
grundläggande kunskap kring problemområdet. Litteraturstudien syftades också till 
undersöka utbudet av litteratur kring orderhantering vid tillverkning av kund-
anpassade produkter. Litteraturstudierna fortsatte sedan kontinuerligt under hela 
arbetets gång.   Litteraturstudierna har bestått av facklitteratur inom det studerade 
området samt vetenskapliga artiklar som sökts fram på olika databaser. För 
inhämtandet av information av teoretisk karaktär har främst högskolebiblioteket i 
Jönköping använts. Även stadsbiblioteket i Jönköping samt Värnamo har använts 
för att söka facklitteratur. I de fall biblioteken saknade de efterfrågade böckerna 
användes fjärrlån, där litteratur inhämtades från andra bibliotek. Under litteratur-
studien insåg författarna ganska tidigt att tillgången på litteratur kring order-
hantering vid tillverkning av kundanpassade produkter är begränsad. Författarna 
fick därför bredda sökområdet till att också omfatta litteratur kring processer och 
processeffektivitet. Författarna har sökt samband mellan orderhantering, kund-
anpassade produkter, kundorderdriven tillverkning, ERP-system och effektivitet. 
De huvudsakliga sökmotorerna som användes för att söka vetenskapliga artiklar 
inom området var Google Scholar och högskolebibliotekets söktjänst Primo. 
Sökningarna resulterade i artiklar, rapporter och doktorsavhandlingar vilka erhölls 
genom databaser som Emerald och Science direct. De sökord som använts återfinns 
i Tabell 1. Sökresultaten ledde också vidare till andra relevanta vetenskapliga artiklar 
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inom området.  Den insamlade kunskapen som inhämtats via litteratur återfinns i 
det teoretiska ramverket. 
 

Tabell 1. Sökord 

 Sökord (svenska) Sökord (engelska) 

Frågeställning 1 Orderhantering 
Kundanpassade produkter 
Tillverkningssystem 
Konstruktionsorder 
Affärssystem 
Integration 
Ordersärkostnad 

Order management 
Customized products 
Production systems 
ETO 
ERP-system 
Integration 
Ordering cost 

Frågeställning 2 Effektiva processer 
Lean 
Kaizen 
Sex Sigma 
Slöserier 
Variationer 
Standardisering 
5S 
Kundorientering 
Kundtillfredsställelse 

Efficient processes 
Lean 
Kaizen 
Six Sigma 
Waste reduction 
Variations  
Standardization 
5S 
Customer focus 
Customer satisfaction 

 Observationer 

För att besvara examensarbetets första frågeställning genomfördes ett flertal 
observationer på Fallföretaget. Denna typ av metod används för att få en bild av 
vad människor verkligen gör, inte bara vad de själva säger att de gör (Winter, 1992). 
Metodens utgångspunkt innebär att observationer sker utan att störa processen och 
att registrering av det observerade sker på något sätt.  
  
Genom observationer ges möjligheten att iaktta och förstå situationer i deras 
naturliga miljö (Olsson & Sörensen, 2007) vilken kan utgöra en bra grund för 
framtida analys. En nackdel med observationsmetoden är att den är tidsödande och 
kommer störa deltagarnas naturliga beteende (Patel & Davidson, 2011). 
Observationsmetoden ansågs nödvändig för att besvara examensarbetets första 
frågeställning. Författarna ville studera orderhanteringsprocessen i en verklig 
typsituation för att kartlägga nuläget i syfte att kunna identifiera problem.  
 
De observationer som genomförts har varit av varierande karaktär med olika syften. 
Observationer har använts för att studera olika delar i orderhanteringsprocessen 
med det huvudsakliga syftet att kartlägga det nuvarande arbetssättet och rutinerna 
vid orderhantering. Observationerna syftade också till att skapa förståelse för flödet 
och de olika aktiviteterna som återfinns i den interna orderhanteringsprocessen, från 
inkommen kundorder till att ordern går ut i produktion. De första observationerna 
var av ostrukturerad och passiv karaktär och syftade till att skapa en överblick kring 
arbetssättet vid orderhanteringen. Denna typ av observationer genomfördes på 
säljavdelningen där order registreras samt på produktionsplaneringen där de flesta 
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order behöver bearbetas och revideras innan de är klara för produktion. 
Observationstillfällena och tidsåtgången för dessa återges i Tabell 2. 
Observationerna syftade till att ge en verklig bild av problemet utan att påverka 
medarbetarnas arbete. Senare genomfördes även strukturerade observationer av 
öppen karaktär som involverade de anställda. De strukturerade observationerna 
gjordes för att samla in specifik information kring problemet. Vid de passiva 
observationerna ansågs inte störningarna vara betydande utan författarna uppfyllde 
sitt syfte och observationerna bidrog till att författarna kunde kartlägga det nu-
varande arbetssättet och rutinerna vid orderhanteringsprocessen.  
 

Tabell 2. Observationstillfällen och tidsåtgång 

Datum Tidsåtgång Vad? Hur? Data 

2013-12-19 4 h 
Produktion och 
kontor 

Ostrukturerad, 
passiv 

Helhetsbild; 
produktion, kontor, 
flöden 

2014-01-20 4 h 
Produktion och 
produktions-
planering  

Ostrukturerad, 
passiv 

Orderberedning 
och revidering 

2014-02-03 1 h Säljavdelning 
Ostrukturerad, 
passiv 

Orderhantering och 
registrering 

2014-02-03 1 h Eftermarknad 
Strukturerad, 
aktiv 

Reklamations- och 
orderregistrering 

2014-02-05 2 h Materialförrådet  
Strukturerad, 
aktiv 

Reklamations-
hantering 

2014-03-03 1 h 
Produktions-
planering 

Strukturerad, 
aktiv 

Orderberedning 
och revidering 

2014-03-10 1 h Säljavdelning 
Strukturerad, 
aktiv 

Orderhantering och 
registrering 

 
Observationerna kompletterades med tidsstudier där författarna under flertalet 
tillfällen klockade medarbetaren som arbetar med revidering av ofullständiga order-
underlag som måste bearbetas innan de är klara för produktion vilka återges i Tabell 
3. Genom tidsstudierna kunde problem i orderhanteringsprocessen identifieras. 
Resultatet utgjorde också viktigt underlag vid analysen när författarna skulle göra en 
kostnadsanalys.  
 

Tabell 3. Tidsstudier för revidering av ofullständiga orderunderlag 

Datum Tidsåtgång 

2014-02-05 3 h 

2014-02-06 2,5 h 

2014-02-07 2,5 h 

2014-02-10 2,5 h 

2014-02-17 2 h 

2014-02-18 1,5 h 

2014-02-20 2 h  

2014-02-21 2 h 

2014-03-10 2,5 h 
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 Intervjuer 

Intervju är en datainsamlingsmetod som används för att genom frågor nå kunskap. 
För att uppnå ett lyckat intervjuresultat krävs det att syfte och problemområde är 
klarlagda innan undersökningens början (Olsson & Sörensen, 2007). En stor 
skillnad mellan observation och intervju är att det vid en intervju uppstår en 
interaktion mellan intervjuaren och intervjuobjektet (Winter, 1992). Intervjuer är en 
bra metod att använda för att komplettera observationer och kan med fördel utföras 
i samband med att observationer genomförs. Intervjuer med de berörda genom-
fördes också i samband med flera av observationerna. Det huvudsakliga syftet med 
intervjuerna var att skapa förståelse för aktiviteterna och flödet inom order-
hanteringsprocessen. Genom intervjuerna ville författarna också få reda på 
information kring hur medarbetarnas arbetssituation skulle kunna förbättras samt 
hur de ansåg att en optimal orderhantering skulle fungera. 
 
Intervjuer kan vara av olika karaktär, antingen kan de vara ostrukturerade eller 
strukturerade (Winter, 1992). Intervjuerna som ägt rum under arbetets gång har till 
största del varit av halvstrukturerad karaktär. Författarna har utgått från förut-
bestämda frågeformulär men har även ställt kompletterande frågor med följden att 
informationen blev fylligare. Intervjuformen möjliggjorde också för respondenterna 
att ge öppna svar vilket bidrog till att författarna kunde få ut mer information. I 
Tabell 4 återges de intervjutillfällen som genomförts och vilken tidsåtgång som 
åtgick för de olika intervjuerna. Samtliga intervjuer har varit av halvstrukturerad 
karaktär. De huvudsakliga frågeställningarna återges i Bilaga 2.  
 

Tabell 4. Intervjutillfällen och tidsåtgång 

Datum Tidsåtgång Vem? Data 

2014-02-03 1 h Säljare 
Orderregistrering och hantering, 
rutiner 

2014-02-03 1 h Eftermarknad 
Reklamations- och 
orderregistrering, rutiner 

2014-02-03 1 h IT Stödsystem, integration  

2014-02-05 1 h 
Produktionsberedare/ 
Reklamationshanterare 

Orderrevidering och 
bearbetning, rutiner 

2014-02-05 1,5 h Reklamationshanterare 
Reklamationshantering och 
rutiner 

2014-03-03 0,5 h Eftermarknad 
Reklamations- och 
orderregistrering, rutiner 

2014-03-03 1,5 h 
Produktionsberedare/ 
Reklamationshanterare 

Orderrevidering och 
bearbetning, rutiner 

2014-03-10 0,5 h Controller System, förbättringsmöjligheter 

2014-03-10 0,5 h Säljare 
Orderregistrering och hantering, 
förbättringsmöjligheter 

 
Vid intervjutillfällena spelades intervjuerna in, med respondentens godkännande, 
för att kunna återgå till ljudinspelningarna vid analysen. Båda författarna var 
närvarande vid intervjuerna och förutom inspelningarna antecknades intervju-
svaren. Den ena ledde intervjun och den andra antecknade. Vid analysen utgick 
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författarna från de antecknade intervjusvaren och inspelningarna användes där 
behov fanns för att lyssna på intervjun igen. Att författarna hade intervjuerna 
inspelade gjorde att grundliga analyser kunde göras. Intervjuerna fördjupade 
författarnas förståelse för de olika aktiviteterna, arbetssätten och rutinerna i order-
hanteringsprocessen, vilket bidrog till att examensarbetets frågeställningar kunde 
besvaras. 

 Dokument- och datastudier  

Under examensarbetets gång har författarna fått tillgång till olika typer av dokument 
från Fallföretaget i form av arbetsrutiner och processkartor. Dokument kan enligt 
Patel och Davidson (2011) användas för att söka svar kring faktiska förhållanden 
och händelser. Problemställningen styr vilka dokument som ska användas och 
utnyttjas (Olsson & Sörensen, 2007). Processkartor har använts för att få en 
förståelse för hur företagets orderhanteringsprocess ser ut. Processen är omfattande 
och består av många aktiviteter från inkommen kundorder till att order är klar för 
produktion. Dokumenten var användbara för att kunna besvara första fråge-
ställningen och göra en nulägesanalys. Dokument över arbetsrutiner har använts för 
att kartlägga och analysera nuvarande arbetssätt vid orderhantering. En jämförelse 
kunde göras mellan dokument över arbetsrutiner och hur orderhanteringen går till 
i verkligheten, vilket kartlades genom observationer och intervjuer. 
 
Författarna har även haft löpande tillgång till data i ERP-systemet som används för 
orderhantering. Data som insamlats har bestått av orderhistorik och artikelregister. 
Med hjälp av data från företagets ERP-system fick författarna en större inblick i den 
komplexitet som föreligger vid orderhanteringen av kundanpassade produkter. Den 
data som erhölls gav också en tydligare bild av problemen och varför det existerar. 
Orderhistoriken möjliggjorde för författarna att finna samband mellan order-
hantering och effektivitet.  Den data som hämtades från ERP-systemet utgjorde 
också viktigt underlag vid den kommande analysen.   
 

Tabell 5. Dokument- och datastudier 

Datum Vad Data 

2014-02-03 –  
2014-04-01 

Orderregister 
Orderhistorik, 
textpositioner 

2014-02-03 
Process-
kartläggningar 

Flöden, aktiviteter 

2014-02-03 
Dokument, 
arbetsrutiner 

Textpositioner 

2014-04-11 Orderhistorik 
Trender, orderingång, 
textpositioner 

2.6 Analys av data 

Insamlad data måste organiseras, struktureras och tolkas för fortsatt analys 
(Backman, 1998). Den insamlade litteraturen kring problemområdet kom att utgöra 
det teoretiska ramverket som utgjorde en grund för analys och besvarandet av 
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frågeställningarna. Teorier kring påverkande faktorer för orderhanteringsprocessen 
utgjorde den teoretiska grunden för besvarandet av den första frågeställningen. 
Teorier kring strategier och metoder för förbättringsarbete och effektivisering av 
processer lade grunden för besvarandet av den andra frågeställningen. Enligt 
Backman (1998) sker den huvudsakliga dataanalysen kontinuerligt under data-
insamlingsmomentet. Analysmomentet framhålls som det svåraste momentet i den 
kvalitativa processen (Creswell, 1998). 
 
Den empiriska data som insamlats vid observationer, intervjuer och dokument-
studier sammanställdes direkt efter insamlingstillfällena på ett strukturerat sätt i 
Worddokument för att säkerställa att ingen data gick förlorad och för att underlätta 
dataanalysen. Den insamlade empirin från datastudier sammanställdes i Excel för 
att enklare kunna strukturera upp den omfattande mängden data. Data som 
sammanställdes bestod av orderhistorik från föregående månader. Genom att 
använda Excel kunde data sorteras efter olika parametrar vilket underlättade 
analysen. 
 
Dokument över Fallföretagets nuvarande arbetsrutiner vid orderregistrering 
analyserades. Fallföretagets egna processkartor över flödet i orderhanterings-
processen utgjorde också underlag för analys. Dokumenten tillsammans med den 
övriga insamlade empirin utgjorde en omfattande mängd data som tillsammans med 
teori möjliggjorde besvarandet av frågeställningarna. 
 
De potentiella problem i orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kund-
anpassade produkter som identifierades under dataanalysen valde författarna att 
presentera i form av ett fiskbensdiagram. Fiskbensdiagrammets syfte är att 
strukturera de identifierade orsakerna till det studerade problemet (Sörqvist, 2004). 
Orsakerna kan sedan brytas ner i detaljerade orsaker vilket illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5. Fiskbensdiagram baserat på Sörqvist (2004) 

 

Orsak 

Detaljerade 

orsaker 

Problem 
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I analyserna har insamlad empirisk data jämförts med teorierna i det teoretiska 
ramverket, vilket benämns mönsterpassning (Yin, 2007). Författarna lade stor vikt 
vid att ifrågasätta den insamlade empirin med etablerade teori kring det studerade 
området. Denna metod benämns analytisk generalisering (Yin, 2007) och är för-
delaktig att använda när fallstudie används som metodval. Analyserna ledde fram 
till examensarbetets resultat. En översikt på processen ges i Figur 6. 
 

 

Figur 6. Översikt av dataanalys för insamlad teori och empiri 

 Kostnadsanalys 

En kostnadsanalys gjordes för att kunna styrka hur en effektivisering av order-
hanteringsprocessen kan uppnås. För att genomföra kostnadsanalysen användes 
data som hade insamlats vid tidsstudier samt datastudier. Som identifierats under 
fallstudiens gång tar revidering av orderunderlag olika lång tid beroende på orderns 
innehåll. Författarna gjorde till att börja med en grafisk analys av insamlad data. Med 
hjälp av ett histogram kunde författarna konstatera att insamlad data var normal-
fördelad. För att hantera variationerna både innehålls- och tidsmässigt har en 
simulering gjorts i Excel utifrån de insamlade värdena vilket åskådliggjorde 
spridningen på variationerna. Att simulera innebär att återspegla verkligheten 
(Banks et al., 2010). Simuleringen återgav också problematiken för att revidera 
ofullständiga orderunderlag. Utifrån de insamlade värdenas medelvärde och 
standardavvikelse har normalfördelade slumpvärden tagits fram enligt formeln:  
 

= 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐼𝑁𝑉(𝑆𝐿𝑈𝑀𝑃();𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒; 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒) 
 
Normalfördelade slumpvärden har också tagits fram utifrån de insamlade värdenas 
medianvärde och standardavvikelse enligt formeln:  
 

= 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐼𝑁𝑉(𝑆𝐿𝑈𝑀𝑃();𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑟𝑑𝑒; 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒) 
 
Normalfördelningen valdes eftersom de studerade variablerna påverkas av slump-
mässiga variationer.  Slumpmässiga variationer är resultatet av många små orsaker 
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där varje orsak bidrar till den totala variationen (Sörqvist, 2004). Normal-
fördelningen, som är en kontinuerlig fördelning, förekommer när en variabel på-
verkas av slumpmässigt förekommande variationer. Diagram kan användas för att 
visualisera de slumpmässiga variationerna och beskriva frekvensfördelningen 
(Sörqvist, 2004). Eftersom förekomsten av order som behöver revideras och hur 
lång tid revideringen tar beror av slumpmässiga variationer, har dessa visualiserats 
med normalfördelningar. Normalfördelningen karakteriseras av sitt medelvärde och 
standardavvikelse. Enligt Sörqvist (2004) bygger många statistiska metoder inom 
förbättringsarbetet på normalfördelningar. 
 
Ett medelvärde och medianvärde togs fram på slumpvärdena varpå ett makro 
utfördes för att genomföra simuleringarna. Makrot som användes för simuleringen 
omfattar 10000 simuleringar med 1000 ingående värden enligt:  
 

Sub Replikera() 

Application.ScreenUpdating = False 

For i = 1 To 10000 

Cells(1 + i, 9).Value = Range("G1").Value 

Next i 

Application.ScreenUpdating = True 

End Sub  

 
Simuleringarna genomfördes i tre steg, se Bilaga 1. Först simulerades antal order per 
dag där revidering krävs. Vidare gjordes samma simulering på antal orderrader per 
order och slutligen en simulering på tidsåtgången per order. Utifrån simuleringarna 
har sedan ett medelvärde och medianvärde tagits fram varpå kostnadsanalysen 
gjorts. En kostnadsanalys gjordes sedan för att utifrån de simulerade värdena ta fram 
en hanteringskostnad för revidering av orderunderlag.  
 
Hanteringskostnaden för revideringen av orderunderlag har analyserats utifrån olika 
scenarion. På grund av att stora variationer i tidsåtgång förekommer vid revidering 
av orderunderlag valdes att utifrån de uppmätta värdena ta fram ett best case och 
ett worst case för att tydliggöra spridningarna. Simuleringarna gjordes både på 
medelvärde och medianvärde för att styrka resultatet.  

2.7 Reliabilitet och validitet 

Författarna av denna rapport har under arbetets gång lagt stor vikt vid att 
upprätthålla en god intern validitet. Validitet handlar om överenstämmelsen mellan 
tolkning och verklighet (Olsson & Sörensen, 2007). Ett centralt kriterium är att 
tolkningen som görs är väl förankrad i empiriskt underlag. För att säkerställa en god 
validitet är det viktigt att alltid mäta rätt saker. Författarna har använt flera metoder 
för att styrka examensarbetets validitet.  Stort fokus lades på att förstå problemet på 
rätt sätt för att utifrån det kunna mäta rätt saker. På Fallföretaget utfördes 
observationer, intervjuer, dokument- samt datastudier. Intervjuer gjordes med flera 
olika medarbetare som arbetar med orderhantering för att inhämta information 
kring problemet från flera källor, vilket utgjorde en allsidig informationsgrund. 
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Utöver fallstudien har även litteraturstudier gjorts i väletablerad facklitteratur och 
databaser. Teorierna har jämförts med varandra för att säkerställa att ingen 
publikation som använts är missvisande. Olsson och Sörensen (2007) framhåller att 
det finns fördelar med att använda fler metoder för insamling och bearbetning, 
metodtriangulering. Vid metodtriangulering kan man belysa problemet utifrån fler 
dimensioner vilket ger en mer komplett förståelse. Detta ökar arbetets validitet. 
 
Reliabilitet anger ett mätinstruments tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011), det vill 
säga i hur hög grad samma resultat uppnås vid varje mättillfälle (Olsson & Sörensen, 
2007). En hög reliabilitet innebär att samma resultat fås varje gång det mäts.  För 
att stärka examensarbetets reliabilitet har bland annat frågeformulären som 
användes vid intervjutillfällena bifogats i examensrapporten, se Bilaga 2. Ljud-
inspelningar gjordes också för att kunna lyssna på intervjuerna i efterhand. Patel och 
Davidson (2011) menar att detta underlättar för att uppfatta allt korrekt. 
Reliabiliteten förstärks genom att olika svar analyseras och jämförs (Patel & 
Davidson, 2011). Intervjusvar har jämförts med vad som framkom vid 
observationer, dokument- och datastudier. De olika perspektiven var viktiga för att 
kunna beskriva problemet allsidigt. För att säkerställa en hög reliabilitet genom-
fördes tidsstudier vid ett flertal tillfällen, där samma resultat uppnåddes flera gånger. 
På grund av att variationerna i den mätta aktiviteten var stora ansågs ett stort 
stickprov som nödvändigt för att säkerställa ett tillförlitligt resultat, därför genom-
fördes simuleringar för att utöka mängden data. Kostnadsanalysen byggdes enbart 
på empiriska värden varför ingenting antagits utöver de observerade värdena vilket 
ökar reliabiliteten (Banks et al., 2010). Banks et al. (2010) påpekar dock att det även 
kan vara en nackdel eftersom provet inte täcker in hela skalan av möjliga värden. 
Kostnadsanalysen bygger därför på olika scenarion för att visa på olika utfall som 
skulle kunna förekomma, vilket också stärker reliabiliteten.  
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3 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket inleds med en koppling av komponenterna i ramverket till fråge-
ställningarna. Vidare presenteras resultatet av litteraturstudien som gjorts för att få en ökad 
förståelse för de begrepp som används i examensarbetet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Examensarbetet omfattar en analys av orderhanteringen vid kundorderdriven 
tillverkning mot konstruktionsorder, ETO. Figur 7 illustrerar koppling mellan 
frågeställningar och teori, för att underlätta och ge läsaren större förståelse, samt 
tydliggöra vilka teorier som har studerats och kopplats till respektive frågeställning.  

 

Figur 7. Koppling mellan frågeställningar och teorier 

 
Det teoretiska ramverket bygger till stor del på examensarbetets frågeställningar. 
Den första frågeställningen, ”Vilka potentiella problem finns inom orderhanteringsprocessen 
vid tillverkning av kundanpassade produkter?”, utgör grunden för de påverkande 
faktorerna vid orderhanteringsprocessen. De faktorer som tagits upp i det teoretiska 
ramverket, vilka påverkar orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kund-
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anpassade produkter, är ERP-system, kundanpassade produkter, kundorderdriven 
tillverkning och ordersärkostnad. Teorierna till andra frågeställningen bygger på 
teorierna till den första frågeställningen och utgör grunden för hur order-
hanteringsprocessen kan effektiviseras. Till den andra frågeställningen, ”Hur kan 
orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter effektiviseras?”, kopplas 
teorier kring generella strategier och metoder för förbättringsarbete för att 
effektivisera processer.  

3.2 Påverkande faktorer för orderhanteringsprocessen 

Vid orderhantering finns det olika faktorer som påverkar processens effektivitet. 
När kundanpassade produkter ska tillverkas är det kundspecifik information som 
skall igenom orderhanteringsprocessen för att leverera en fullständig och korrekt 
produktionsorder. Alla involverade i orderhanteringsprocessen måste således, på ett 
korrekt sätt, förmedla den kundspecifika informationen till nästa led. För att hantera 
informationen måste verksamheten följaktligen också ha ett väl fungerande ERP-
system. Ett ERP-system som inte täcker verksamhetens krav kan därför påverka 
orderhanteringsprocessen och minska dess effektivitet.  

 ERP-system 

ERP-system (eng. Enterprise Resource Planning) kan även benämnas affärssystem 
eller verksamhetssystem. ERP-system är ett verksamhetsövergripande system som 
hjälper företag att förenkla, stödja, planera samt följa upp sin verksamhet 
(Fredholm, 2013). Magnusson och Olsson (2008) menar att ERP-systemet och 
verksamheten ska stämma överens. Således måste antingen systemet anpassas till 
verksamheten eller verksamheten till systemet.  
 
Verksamheter kan ha olika system för att till exempel stödja och följa upp olika delar 
av verksamheten. Vissa funktioner är gemensamma för alla slags verksamheter 
medan andra system är specialiserade för vissa funktioner (Fredholm, 2013). För att 
de olika funktionerna ska vara kompatibla med varandra och kunna utbyta 
information med varandra krävs någon form av integrationslösning (Magnusson & 
Olsson, 2008).  
 
Integration  
Nästan alla ERP-system talar sina egna språk. Det kan därför vara svårt för systemen 
att kommunicera och förstå varandra (Magnusson & Olsson, 2008). När två 
separata system utbyter information med varandra kallas det enligt Magnusson och 
Olsson (2008) för integration. Många företag har flera olika slags system. Nyttan 
som erhålls genom att integrera systemen, så att de kan dela på data, är enligt 
Fredholm (2013) är uppenbar. Fredholm (2013) framhåller även att det går att skilja 
mellan extern och intern integration. Vid extern integration sker integration 
gentemot till exempel kunder och leverantörer i försörjningskedjan. På så sätt kan 
informationshanteringen automatiseras vilket leder till ökad effektivitet. Genom att 
systemen automatiskt överför dokument och delar på information kan förekomsten 
av fel minskas (Fredholm, 2013). Intern integration innebär att de interna systemen 
samverkar och utbyter information i realtid vilket påverkar verksamhetens 
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effektivitet. Intern integration eliminerar onödigt förekommande dubbelarbete och 
förkortar ledtider i den interna informationshanteringen (Fredholm, 2013). 
Fredholm (2013) menar att nackdelen med integration är att det är sårbart och 
komplext, men att fördelarna är betydligt fler och tyngre.  Det finns i huvudsak två 
olika möjligheter att integrera systemen med varandra, peer2peer- eller hub-
lösningar (Magnusson & Olsson, 2008). 
 

 Peer2peer integrerar genom direkt kommunikation mellan de system som 
skall integreras (Magnusson & Olsson, 2008). För varje system krävs således 
två integrationspunkter för att kunna kommunicera, en för varje system. 
Vanligtvis används denna typ av integration när ett par system ska 
kommunicera med varandra. Magnusson och Olsson (2008) menar att 
peer2peer-modellen ofta innebär ad-hoc lösningar, det vill säga integrationer 
som löser problem för stunden. Peer2peer-lösning illustreras i Figur 8. 

 Hub integrerar olika system genom att införa en broker som kommunicerar 
med alla de olika systemen. Brokern översätter informationen mellan de 
olika systemen (Magnusson & Olsson, 2008). Magnusson och Olsson (2008) 
liknar brokern vid en tolk som kan översätta flera olika språk genom en 
integrationspunkt. Hub-lösning illustreras i Figur 9. 

 

 
Som framgår av Figur 8 och Figur 9 krävs det fler integrationspunkter vid en 
Peer2peer-lösning än vid en hub-lösning. Om ett system byts ut kommer också 
kostnaderna för att få systemen att integrera med varandra att bli väsentligt högre 
vid Peer2peer. Dock tillkommer en fast kostnad för att investera i en hub 
(Magnusson & Olsson, 2008).  

Figur 9. Hub baserad på Magnusson 
och Olsson (2008). 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

HUB 

Figur 8. Peer2peer baserad på 
Magnusson och Olsson (2008). 



Teoretiskt ramverk 

22 
 

 Kundanpassade produkter 

En avgörande faktor för verksamheters konkurrenskraft är att tillhandahålla kund-
anpassade produkter där dessutom korta ledtider är avgörande (Mattsson, 2002). 
Kraven på kundanpassning gäller även hur produkten levereras (Storhagen, 2011). 
Att vara lyhörd för kundens önskemål framstår som allt viktigare. Cäker (2000) 
menar att det är viktigt att anpassa såväl den fysiska produkten som tjänster kring 
denna, både före, efter och under själva köptillfället. Vikten av kundanpassade 
produkter kan ha många orsaker. Bland annat kan det hänföras till den ökade 
konkurrensen, varför en hög grad av lyhördhet för kundernas önskemål är viktig 
(Kotler, 1997). För att kunna tillhandahålla kundanpassade produkter är det ofta 
nödvändigt att utveckla och bygga in en viss grad av flexibilitet i logistiksystemet 
(Oskarsson et al., 2013).  Jonsson och Mattsson (2011) framhåller att desto mer 
kundanpassade produkter ju fler produktvarianter och mindre produktionsvolymer 
används.  
 
Den punkt i förädlingskedjan där en kundorder kopplas till en specifik artikel svarar 
enligt Olhager (2000) mot kundorderpunkten. Olhager (2000) menar sedermera att 
tillverkning mot kundorder innebär att delar av eller hela förädlingskedjan utförs 
med kännedom om faktiska kundorder.  Kundorderpunkten definieras som den 
punkt i försörjningskedjan där kedjan går från prognosstyrd till att bli kundorder-
driven (Hoekstra & Romme, 1992). Beroende på var kundorderpunkten är placerad, 
och därav graden av kundanpassning, kan olika tillverkningssystem användas. 
Wikner och Bäckstrand (2009) menar att kundorderpunkten ofta sammanträffar 
med en lagerpunkt vilken åtskiljer återfyllnadsprocessen och orderuppfyllande-
processen. Flödet delas således upp i två olika delprocesser med olika drivobjekt 
beroende på vilken säkerhet av behoven som råder (Wikner & Bäckstrand, 2009). 
Innan kundorderpunkten, i återfyllnadsprocessen, finns inget säkert behov utan 
anskaffning sker via spekulation. I orderuppfyllandeprocessen, efter kundorder-
punkten, utgörs drivobjektet av en kundorder varför direkt åtagande mot kund sker 
(Wikner & Bäckstrand, 2009). 
 
Kundanpassning medför kostnader (Cäker, 2000). Ökade omkostnader härrör av 
ökat fokus på bland annat service och informationshantering, vilka är viktiga 
komponenter vid kundanpassning. Vid kundanpassning är det viktigt att veta vad 
det är som kostar vilket möjliggör att ta betalt för anpassningen av produkterna. 
Cäker (2000) menar att kostnaden i sig för kundanpassning inte behöver vara 
problemet utan avsaknaden av vetskap om att den kostar.  

 Kundorderdriven tillverkning 

Tillverkningssystem som kan användas vid kundorderdriven tillverkning är 
tillverkning mot kundorder (eng. Make-to-order – MTO), tillverkning mot 
monteringsorder (eng. Assembly-to-order – ATO) eller tillverkning mot 
konstruktionsorder (eng. Engineering-to-order – ETO). Skillnaden mellan de olika 
tillverkningssystemen beror på var kundorderpunkten ligger i materialflödet 
(Hoekstra & Romme, 1992). Skillnaden mellan var kundorderpunkten är placerad i 
de olika tillverkningssystemen illustreras i Figur 10. Graden av kundanpassning styr 
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vilket tillverkningssystem som används, och därmed var kundorderpunkten är 
placerad. 
 

 

Figur 10. Kundorderpunkten baserad på Lumsden (2012) 

 

 ETO är ett tillverkningssystem där produkten i större eller mindre ut-
sträckning designas och utformas efter kundens specifikation. Produkterna 
är därför helt anpassade eller konstruerade för en specifik kund (Hoekstra & 
Romme, 1992). Aktiviteter som konstruktionsarbete, materialanskaffning 
och tillverkning styrs av kundorder, både tids- och innehållsmässigt. Lager i 
denna typ av tillverkningssystem består av inköpta komponenter och rå-
material. 

 MTO är en typ av tillverkningssystem där produkten inte tillverkas förrän 
kundordern är mottagen. Produkterna är till skillnad från ETO oftast 
konstruerade och förberedda för tillverkning innan kundordern mottagits. 
En betydande del av materialanskaffningen och tillverkningen av halv-
fabrikat sker utan koppling till en specifik kundorder (Hoekstra & Romme, 
1992). Lager består huvudsakligen av egentillverkade detaljer, inköpta 
komponenter och råmaterial.  

 ATO är ett flöde där artiklar byggs ihop till moduler som sedan sätts samman 
till färdiga produkter efter att kundorder mottagits (Hoekstra & Romme, 
1992). Principiellt innebär montering mot kundorder att detaljtillverkning 
sker utan koppling till kundorder och att den slutliga utformningen, variant-
bestämningen, åstadkoms när kundorder mottagits. Lager består av samtliga 
inköpta komponenter, egentillverkade detaljer, halvfabrikat och råmaterial. 

 MTS är ett tillverkningssystem där produkten tillverkas mot lager. Oftast är 
det standardartiklar som tillverkas i stora volymer med korta ledtider. Kraven 
på korta ledtider minskar eftersom leverans kan ske direkt från lager när en 
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kundorder inkommer. All materialanskaffning och tillverkning sker mot 
prognos.  

 
Vid kundorderdriven tillverkning kan kunden ställa speciella krav på den produkt 
som önskas få producerad (Storhagen, 2011). Kundorderstyrning kan ge ökad 
flexibilitet och begränsad kapitalbindningen. Storhagen (2011) framhåller dock flera 
nackdelar vilka de främsta är högre tillverkningskostnader samt i vissa fall även 
längre leveranstid. Effektivare IT-stöd, utvecklade transportsystem och flexiblare 
tillverkningsutrustning ses om orsaker till att kundorderdriven tillverkning har ökat 
(Storhagen, 2011). Utvecklingen mot kundorderdriven tillverkning beror även på 
ökade kundkrav eftersom kunden ges större möjligheter att få den produkt denne 
vill ha.   

 Ordersärkostnad 

Jonsson och Mattsson (2011) skiljer på administrativa kostnader och order-
särkostnader och anser att de kostnader som påverkar orderhanteringsprocessen är 
ordersärkostnaderna. Ordersärkostnaden är den kostnad som uppstår när en 
beordring görs och vars storlek är oberoende av orderkvantitet (Oskarsson et al., 
2013). Det innebär att ordersärkostnaden inte påverkas av antalet artiklar som 
anskaffas eller tillverkas utan beror av hur ofta orderprocessen upprepas (Jonsson 
& Mattsson, 2011). Storleken på kostnaden beror på vilka aktiviteter som utförs 
särskilt för en order. Typiska aktiviteter vid anskaffning från leverantör kan vara 
orderläggning, leveransbevakning, godsmottagning, kontroll, ankomstrapportering, 
inlagring och betalning. Exempel på aktiviteter som uppstår vid beordring i 
verksamhetens egen produktion kan vara orderplanering, framtagande av 
produktionsunderlag, uttag ur materialförråd, framplockning av verktyg, om-
ställning av maskiner, interntransporter, kontroll, inlagring och inrapportering 
(Oskarsson et al., 2013).  
 
De administrativa kostnaderna är kostnader som förknippas med långsiktig 
planering och operativ styrning (Jonsson & Mattsson, 2011). I första hand omfattas 
de administrativa kostnaderna av kostnader för administrativ personal, till exempel 
för orderbehandling och planering. Orderadministration kan hänföras till 
administrativa kostnader. Jonsson och Mattsson (2011) delar in ordersärkostnaden 
i fyra olika kostnadskomponenter:  
 

1. Omställnings- och nedtagningskostnader 
2. Kostnader för kapacitetsförlust 
3. Materialhanteringskostnader 
4. Orderhanteringskostnader 

 
Att ta fram korrekta ordersärkostnader kräver en hel del arbete. Det beror delvis på 
att vad som är orderspecifikt skiljer sig från fall till fall och även tiden som åtgår är 
olika, vilket påverkar ordersärkostnadens storlek. Att ha god kontroll över order-
särkostnadens storlek är viktig vid beräkning av lämpliga orderkvaniteter men också 
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för att få förståelse för vilka delar av flödet som är kostsamma, där möjlighet och 
behov till förbättring finns (Oskarsson et al., 2013). 

3.3 Strategier för förbättringsarbete 

Det är material- och informationsflödena som skall ge resultat genom olika 
effektiviseringsåtgärder (Bjørnland et al., 2003). Det finns olika karakteristiska som 
bidrar till logistikprocessers effektivitet. Det kan till exempel vara svarcykelns 
karakteristik, som bland annat behandlar ledtid. Ledtid definieras som tiden från 
behovsidentifikation till behovstillfredsställelse (Bjørnland et al., 2003; Olhager, 
2000; Oskarsson et al., 2013). Den andra gruppen är av strukturell karakteristik och 
beskriver material- och informationsflödenas strukturella egenskaper. De 
strukturella egenskaperna kan bland annat vara omfång och komplexitet. Det kan 
exempelvis vara antalet varianter, antalet artikelnummer samt komponenter och 
antal logistiska steg i flödet. Utöver dessa två karakteristiska kan det också vara av 
administrativ karakteristik. Bjørnland et al. (2003) menar att de administrativa 
systemen kan karakteriseras med hjälp av tre begrepp ur en logistisk synpunkt. 
Dessa menar Bjørnland et al. (2003) är styrprinciper och styrverktyg, organisatorisk 
materialflödesorientering och processorientering.  
 
Det handlar således om att på olika sätt hantera variationerna och införa 
standardiserade arbetssätt (Liker & Meier, 2006). Förbättring kan bland annat ske 
genom att reducera ledtider, förenkla strukturer och processer samt utveckla 
informationssystem såväl som den interna integrationen.  

 Reduktion av ledtider 

Ledtid är ett generellt begrepp som kan användas i alla led i flödet, såväl i det interna 
som i de ingående och utgående flödena (Bjørnland et al., 2003). Reduktion av 
ledtider kan till exempel vara leveranstider från leverantör, interna leveranstider, 
genomloppstider i produktion eller ledtider för olika stödfunktioner. Bjørnland et 
al. (2003) menar att ju hårdare krav som ställs på ledtiden mot slutkund desto 
hårdare krav måste ställas på tidigare led.  
 
Ledtiden består ofta av en rad olika aktiviteter i olika delar av organisationen som 
ska genomföras (Bjørnland et al., 2003). Aktiviteterna kan vara mer eller mindre 
synkroniserade men även mer eller mindre nödvändiga. Enligt Oskarsson et al. 
(2013) kan ledtiden delas upp i aktiv och passiv tid. Aktiv tid är när någon form av 
aktivitet genomförs (Oskarsson et al., 2013). Passiv tid är resten av tiden, vilken 
utgörs av till exempel väntetid som inte skapar mervärde för kunden och bör därför 
separeras från försörjningskedjan. Den största delen av tiden som åtgår från behovs-
identifikation till behovstillfredsställelse är väntetid, varför potentialen för tids-
reduktion är stor (Bjørnland et al., 2003).  
 
Olhager (2000) menar att ledtider kan delas upp i tre olika typer. Det kan vara ledtid 
för utveckling av ny produkt, ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv samt 
utifrån den tillverkande verksamhetens perspektiv kring ledtider i produktionen.  
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 Produktutvecklingsledtid är ledtiden vid utveckling av nya produkter från 
starten på utvecklingsprojektet till dess att produkten lanseras i produktions-
mässigt skick (Olhager, 2000).  

 Leveransledtid är den tid från beställning till leverans av ordern sker. Det 
kan vara både mellan leverantör och producent, likväl som mellan producent 
och kund (Olhager, 2000).   

 Genomloppstid och produktionsledtid behandlar den totala tiden som 
åtgår för produktion av en produkt. Enligt Olhager (2000) kan genom-
loppstiden indelas i tre delar. Förråds- och inköpsledtid, produktionsledtid 
och lagerledtid. Produktionsledtiden kan enligt Olhager (2000) indelas i 
ytterligare steg där varje produktionssteg har sin egen ledtid.  

 
För att kunna reducera ledtider krävs att processens flöde kartläggs och att ledtider 
för de olika processtegen mäts (Duggan, 2013). Utan att veta de faktiska ledtiderna 
för processerna i nuläget är det svårt att veta var slöserier återfinns i flödet och hur 
de kan elimineras för att kunna reducera ledtiden. 
 
Reduktion av ledtider kräver ett rationellt sätt att organisera arbetsprocesserna. Led-
tiden kan bland annat reduceras genom att reducera operationstider eller eliminera 
arbetsmoment helt (Liker & Meier, 2006; Srinivasan, 2012). Ett annat sätt att 
reducera ledtiderna är genom att aktiviteter sker parallellt eller att minska vänte-
tiderna mellan aktiviteterna genom bättre synkronisering (Bjørnland et al., 2003). 
Kort ledtid kan också uppnås genom korta tillverkningstider eller att tillverkning 
sker mot prognos för att kundernas behov ska kunna tillgodoses direkt från färdig-
varulager (Lumsden, 2012). För att kunna reducera ledtiden krävs att sättet som 
arbetet utförs på förändras vilket provocerar nytänkande. 
 
Bjørnland et al. (2003) framhåller att i en beställningscykel är oftast den 
administrativa ledtiden enklast att påverka. En positiv verkan på logistiksystemet 
kan uppnås genom differentiering av orderhanteringen och att använda olika 
procedurer och rutiner för olika typer av beställningar. 

 Förenkling av strukturer, system och arbetsprocesser 

De viktigaste elementen i en strategi för att förenkla strukturer, system och 
processer är standardisering av komponenter, material och processer samt 
modularisering av komponenter och färdigvaror. Genom att begränsa eller reducera 
det logistiska omfånget bidrar det således till att antalet logistiska beslutselement 
minskar (Bjørnland et al., 2003). Genom att reducera arbetsmoment kan det 
logistiska omfånget begränsas och de logistiska beslutselementen minskas.  
 
Genom att göra förenklingar av strukturer minskar sambandet med marknadens 
krav på variation (Bjørnland et al., 2003). Ett sätt att förenkla och minska antalet 
produktvarianter är modularisering (Oskarsson et al., 2013). Genom att bygga upp 
produkterna i moduler kan ett begränsat antal delar kombineras på många olika sätt 
till ett stort utbud av olika slutprodukter. Att använda modulsystem innebär att 
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verksamheter på ett effektivt sätt kan tillfredsställa efterfrågan på kundanpassade 
produkter (Jonsson & Mattsson, 2011).  
 
Processer bör utvärderas i olika avseenden. De kan bland annat utvärderas utifrån 
processresultat, processeffektivitet, tidseffektivitet och ekonomi (Sandholm, 2001). 
Processresultatet visar enligt Sandholm (2001) hur väl processen möter kundernas 
behov och krav. Processeffektivitet visar hur väl resurserna i processen används. 
Vid förekomst av kontroll, korrigerande, icke-värdeskapande eller avsaknad av 
integration mellan aktiviteter finns tecken på att processeffektiviteten kan förbättras 
(Sandholm, 2001). Detsamma gäller vid problem med inmatning och höga 
kostnader för aktiviteter. Tid är en annan viktig variabel som är viktig för att bedöma 
hur effektiv en process är. En process tidseffektivitet kan mätas genom kvoten 
mellan den värdeskapande tiden och processens totala cykeltid. Den värdeskapande 
tiden består enligt Srinivasan (2012) av de aktiviteter som kunden är beredd att 
betala för. Den totala cykeltiden är den tid det tar från det att inmatning i processen 
sker till dess att verksamheten levererar ett resultat (Sandholm, 2001). För att 
effektivisera processen ur ett tidsperspektiv krävs således att den icke-värde-
adderande tiden elimineras (Liker & Meier, 2006; Srinivasan, 2012; Sörqvist, 2004). 
 
För att möjliggöra förenkling och standardisering krävs det att metodfel och 
variationer identifieras. En instabil process kännetecknas bland annat av att stora 
variationer förekommer (Liker & Meier, 2006). Variationer måste elimineras eller 
reduceras för att uppnå stabila processer. Grunden för stabila processer är 
standardisering (Liker & Meier, 2006). Standardisering av processer och arbetssätt 
kan uppnås genom att finna de bästa arbetssätten och sprida dem till samtliga som 
utför arbetet (Sörqvist, 2004). Studier och jämförelser av arbetssätt kan ge stora 
positiva effekter på både effektivitet och kvalitet. 

 Bättre informationssystem 

Informationssystem utgör ett stort stöd för företag som arbetar med optimering av 
sina processer och ständiga förbättringar (Fredholm, 2013). Informations-
hanteringen ska förenkla beslutsprocessen. Den vanligaste synvinkeln är enligt 
Bjørnland et al. (2003) utifrån beslutsfattaren. Det finns också tre andra aspekter av 
informationshantering vilka är transaktionsförenkling, substitution och system-
konsistens.  
 
Med transaktionsförenkling menas en effektivisering av transaktionsprocesserna 
(Bjørnland et al., 2003). Denna kan avse en rad förhållanden i form av exempelvis 
reduktion av transaktionernas komplexitet, eliminering av fel samt tid och resurser 
som krävs för att genomföra transaktionen.  
 
Transaktionsförenkling kan innebära att eliminera behovet av mänskligt deltagande 
i en process med syftet att reducera felprocenten i transaktionen. Det kan också 
innebära integration och förenkling av datahantering, såsom överföring och lagring 
av data internt eller mellan system (Fredholm, 2013). Syftet kan vara att förenkla 
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transaktionerna, eliminera pappershanteringen och öka datatillgängligheten 
(Bjørnland et al., 2003).  
 
Substitution tar sin utgångspunkt i att information ständigt blir billigare medan lager 
på grund av kapitalkostnaderna blir dyrare. Med detta i åtanke blir det mer intressant 
att byta lager mot information. Tanken bakom substitution är att genom bättre 
informations- och kommunikationssystem eliminera lagernivån varför det kan bli 
ekonomiskt fördelaktigt (Bjørnland et al., 2003).  
 
Relationen mellan olika informations- och styrsystem som är knutna till material-
flödet berörs av systemkonsistens. Det kan både gälla integrationen mellan de 
interna systemen och samspelet med de externa (Bjørnland et al., 2003; Fredholm, 
2013). Det gäller således att få samstämmighet och kommunikation mellan de olika 
systemen. Dessutom är relationen mellan system och verksamhet en svår balans 
mellan tekniska möjligheter och verksamhetens krav (Magnusson & Olsson, 2008).  

 Starkare intern integration  

Generellt kan olika mekanismer för intern samordning av materialflödet 
kategoriseras i tre grupper: informella, formella och organisatoriska (Bjørnland et 
al., 2003). Samordningsbehovet växer med logistikens omfång och komplexitet. Det 
gäller att finna en balans mellan samordningsbehov i materialflödet och sam-
ordningseffekterna som de olika mekanismerna ger. Bjørnland et al. (2003) menar 
att ju större samordningsbehovet är, desto mer nödvändiga är starka mekanismer 
för samordning.  
 
De informella samordningsmekanismerna behandlar de informella kontakter som 
sker mellan funktionsansvariga samt informella regler och riktlinjer. De formella 
samordningsmekanismerna är de mål, riktlinjer, standarder, procedurer och regler 
som finns dokumenterade (Bjørnland et al., 2003). De organisatoriska 
mekanismerna berör projektgrupper, organisationsformer och andra 
organisatoriska aspekter. Oftast fokuseras det mycket på de olika delarna i 
verksamheten, olika projekt lever sina egna liv och länkas inte samman. De olika 
funktionerna fokuserar på sina egna resultat istället för att arbeta ur ett 
företagsinternt system med ständiga förbättringar av processer för kvalitetsarbete, 
ledtids- och leveransförbättringar och kostnadseffektivitet. Allt ska ske ur ett 
kundorienterat synsätt (Schalin, 1999). I och med att kundkraven blivit allt högre 
har även kundorientering kommit att bli allt viktigare. Kunden är utgångspunkten 
för alla aktiviteter i allt fler tillverkande verksamheter (Lumsden, 2012). För en 
verksamhets existens har kunderna självklart en avgörande betydelse (Sörqvist, 
2004). Kunderna bidrar till en verksamhets existens genom att de efterfrågar de 
varor och tjänster som tillhandahålls. Detta bidrar också till att en starkare intern 
integration krävs för att tillfredsställa kundernas behov.  
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Enligt Edwards Deming har alla en kund (Walton, 1986 s. 28):  
 

 
Enligt detta synsätt menar också Sörqvist (2004) att en verksamhet kan ses som en 
kedja av interna kunder och leverantörer som försörjer externa kunder och försörjs 
av externa leverantörer vilket illustreras i Figur 11.  Med detta tankesätt blir också 
den interna integrationen allt viktigare. Ofta är processerna duktiga var för sig och 
det är således gränssnitten mellan de olika avdelningarna som går att förbättra. 
Genom att förbättra och utveckla den interna integrationen kan en större helhets-
förståelse skapas för hela värdeflödet. Edvardsson et al. (1998) menar att kvalitet i 
interna tjänster och interna kund/leverantörsförhållanden är det som lägger 
grunden till de externa kundernas upplevda kvalitet. En lyckad kvalitetsstrategi 
kräver sedermera att kunderna sätts i centrum, beslut baseras på fakta och att 
samtliga medarbetare ständigt arbetar med att förbättra verksamhetens alla 
processer (Nationalencyklopedin, 2014a). 
 

 

Figur 11. Interna och externa kunder baserad på Sörqvist (2004)  
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3.4 Metoder för förbättringsarbete 

Inom de flesta verksamheter bedrivs numera någon typ av systematiskt förbättrings- 
eller förändringsarbete. En viktig orsak till det är att förändringstakten i samhället 
ökat (Sörqvist, 2004). Sörqvist (2004) menar att allt från ny teknik, inter-
nationalisering till att kundernas krav blivit allt högre samt efterfrågan på individuellt 
anpassade produkter ökat, har varit orsaker till att ständiga förbättringar måste 
genomföras. 
 
För att förbättra och effektivisera processer finns olika metoder att tillgå. Några väl 
etablerade metoder är Lean, Kaizen och Sex Sigma (Sörqvist, 2004). I många 
förbättringskoncept förekommer liknande grunder, metoder och förbättrings-
verktyg. Schalin (1999) menar att kontinuerligt förbättringsarbete kan ge ökad 
avkastning i takt med att kostnaderna minskar och lönsamheten ökar. För-
bättringarna leder exempelvis till kortare ledtider och högre produktivitet (Kosandal 
& Farris, 2004). Dessutom leder de ständiga förbättringarna till att medarbetarnas 
kompetens, färdigheter och attityder förbättras (Drickhamer, 2004). 
 
Arenan för förbättringsarbetet är värdeflödet vilket även benämns försörjningskedja 
i många sammanhang. Enligt Rother och Shook (2001) uppstår värdeflödet när: 

 
Det kan vara både i de enskilda processerna som i kopplingarna mellan dem, men 
förbättringsarbetet ska i slutändan förbättra helheten av värdeflödet. Värdeflödet 
omfattar produktens flöde genom processerna men också flödet av material till 
processerna. Dessutom ingår informationsflödet för att värdeflödet ska fungera och 
producera rätt produkt vid rätt tid (Petersson et al., 2009). Det är utformningen av 
värdeflödet som sätter förutsättningarna för hur effektivt flödet blir. Petersson et 
al. (2009) menar att informationsflödet ska stödja såväl produktflödet som material-
flödet.  

 Lean 

Lean består av övergripande strategier och filosofier som förespråkar resurssnålhet, 
kundorderstyrning och involvering av alla medarbetare i ett intensivt förbättrings-
arbete (Sörqvist, 2004). Lean är en förkortning av Lean Production men ordet 
”production” har medfört vissa feltolkningar eftersom det endast ansetts vara 
tillämpbart i tillverkande verksamheter (Petersson et al., 2009). I början på 1990-
talet var Lean något som främst intresserade världens bilindustrier, men under 
senare år har Lean spridits till andra tillverkningsindustrier och även till helt andra 
områden som till exempel vårdsektorn (Petersson et al., 2009; Sederblad, 2013).  Det 
huvudsakliga målet med Lean är att leverera produkter med ett högt kundvärde så 
snabbt som möjligt (Srinivasan, 2012). 

”Alltid när det finns en produkt avsedd för en kund, så 

finns det också ett värdeflöde. Utmaningen är att se 

detta flöde”.  
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Enligt Sederblad (2013) finns det två sätt att se på Lean, ”mjuka” och ”hårda” Lean. 
Den ”mjuka” synen på Lean är mer omfattande där organisationskulturen och 
personalens engagemang är viktiga aspekter. Att kommunikationen mellan 
ledningen och medarbetarna fungerar är avgörande för att detta skall uppnås 
(Sederblad, 2013). För att uppnå engagerade och motiverade medarbetare måste en 
gemensam ideologi skapas samt att samtal mellan chefer och medarbetare är en 
naturlig del av processen. Sederblad (2013) förespråkar sedan att prioritet inom 
”hårda” Lean är flödet inom en organisation. Fokus är sedermera på att kunna mäta 
ökad effektivitet och besparing av resurser.  
 
Lean ska bidra till att öka produktiviteten för att attrahera kunder men också 
investerare (Petersson et al., 2009). I grunden handlar det om effektiv resurs-
användning genom eliminering av slöserier, engagemang från medarbetare och 
fokusering på rätt saker och se till helheten genom att arbeta med detaljerna 
(Petersson et al., 2009).  
 
Enligt Petersson et al. (2009) är inte Lean en aktivitet eller metod som genomförs 
som sedan är klar utan det handlar snarare om förhållningssätt eller strategi för hur 
verksamheten ska bedrivas. Petersson et al. (2009) menar sedermera att det inte går 
att ”implementera” Lean. Det är snarare en vision att stegvis eliminera slöserier. 
Syftet med Lean är således att identifiera och eliminera slöserier. För att eliminera 
slöserier och uppnå hög effektivitet finns olika verktyg och metoder, bland annat 
kan metodikerna kring 5S och ständiga förbättringar tillämpas. Liker och Meier 
(2006) anser att det första steget för att skapa Lean-processer är att uppnå en grund-
stabilitet i processerna. Stabilitet är förmågan att kunna producera konsistenta 
resultat över tid. Att variationer förekommer är ett kännetecken på att processen 
inte är stabiliserad varför grunden för stabila processer är standardisering (Liker & 
Meier, 2006).  
 
Principerna kring Lean kan med fördel appliceras på såväl administrativa processer 
som produktionsprocesser (Larsson, 2008; Womack & Jones, 2003). Lean i 
administrativa processer består av ett ramverk baserat på filosofier, principer, förut-
sättningar och verktyg och kan visualiseras enligt Figur 12. Grunden i Lean-
konceptet är standardisering och stabilisering (Larsson, 2008; Liker & Meier, 2006) 
vilket också utgör grunden i Lean-templet (se Figur 12). Liker (2004) menar att det 
är viktigt att alla medarbetare strävar åt samma håll varför grunden också bör 
innehålla verksamhetens värderingar och mål. Pelarna består sedan av olika metoder 
för att upprätthålla kvaliteten i de olika processerna samt av en efterfrågestyrd 
verksamhet likt Just-In-Time. Taket i Lean-templet utgörs av ständiga förbättringar 
och bjälkarna av kundfokus, vilka ska genomsyra hela verksamheten. Larsson (2008) 
anser att målet är att leverera bästa möjliga kvalitet, genom kortast möjliga ledtid 
och till lägsta möjliga kostnad. Ledorden bland både chefer och medarbetare ska i 
ett Lean-koncept utgöras av organisationskultur, engagemang och lagarbete.  
 
Petersson et al. (2009) påpekar att det finns positiva effekter av ett framgångsrikt 
Lean-arbete där bland annat kvalitet, kostnader, flexibilitet, leveranssäkerhet och 
leveranstid påverkas till det bättre. För att Lean ska bli framgångsrikt även på längre 
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sikt är det dessutom viktigt att behandla medarbetarnas välbefinnande, drivkraft och 
inflytande.  

 

Figur 12. Leantempel baserat på Larsson (2008) 

 
Eliminering av slöserier 
Lumsden (2012) anser att det enligt de logistiska synsätten ofta är viktigt att undvika 
alla former av slöserier. Som slöserier definieras de aktiviteter som inte tillför slut-
produkten något värde, enkelt uttryckt, mer värde för mindre arbete (Larsson, 2008; 
Womack & Jones, 2003). Alla slöserier medför onödiga kostnader och onödig 
osäkerhet i material- och informationsflödet (Lumsden, 2012). Utifrån kundernas 
efterfrågan ska flödet i processerna fungera mer effektivt om aktiviteterna utförs 
utan avbrott. De principer och filosofier för Lean i administrativa processer har 
samma utgångspunkt som Lean Production. Utgångspunkten är således att 
identifiera värde utifrån kundens perspektiv och genom att identifiera värdeflödet 
skapa en standard. Slöserier bör elimineras genom att arbeta med ständiga för-
bättringar (Womack & Jones, 1994). Enligt grundarna till Toyotas framgångsrika 
koncept har, beroende på hur och var slöseriet uppstår, åtta olika kategorier av 
slöserier identifierats (Liker & Meier, 2006): 
 

 Överproduktion – tillverka för tidigt eller för mycket i jämförelse till vad 
kunden efterfrågar. Det leder till slöserier i form av bland annat lagring och 
transporter. Denna typ av slöseri anses vara den värsta formen av slöseri 
eftersom den bidrar till andra former av slöserier (Petersson et al., 2009). 

 Väntetider – om aktiviteter inte kan utföras utan behöver avvakta innan de 
kan bearbetas uppstår slöseri. Inom administrativa verksamheter kan till 
exempel väntan uppstå på grund av brist på information eller beslut 
(Petersson et al., 2009). 
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 Förflyttning – alla förflyttningar som inte tillför något värde för slutkunden 
är slöseri (Liker & Meier, 2006). Det kan bland annat handla om att verktyg 
finns på rätt ställe varför ingen onödig förflyttning måste ske. Det kan även 
handla om att medarbetarna får förutsättning att vara placerade på rätt ställe 
varför onödiga förflyttningar minimeras (Petersson et al., 2009).  

 Överarbete – processer och verktyg som är ineffektiva vilket leder till att 
bearbetning måste ske i fler steg än vad kunden kräver bidrar till slöseri 
(Liker & Meier, 2006). Det kan till exempel handla om att utföra onödiga 
arbetsmoment men kan också vara dubbelarbete vilket förekommer i de 
flesta verksamheter. Det innebär att flera personer dokumenterar samma sak 
vilket bidrar till resursslöseri (Petersson et al., 2009). 

 Kassation – defekta produkter som leder till att efterföljande operationer 
påverkas negativt. Om de defekta produkterna når ända till kund bidrar det 
till reklamationer och kostsamma reparationer, vilket är slöseri som ska 
minimeras. Slöseri uppstår när arbete måste utföras för att rätta till sådant 
som inte blev rätt från början (Petersson et al., 2009). Det kan till exempel 
handla om otillräcklig orderinformation eller felskrivningar.  

 Transporter – om exempelvis information eller material måste förflyttas 
mellan olika stationer under bearbetningen uppstår slöserier varför det bör 
minimeras. Inom administrativa verksamheter är det vanligt med transport 
av information men däremot mindre vanligt av fysiska transporter 
(Petersson et al., 2009). Transport av information kan till exempelvis vara 
om olika IT-system används där information behövs hämtas eller skrivas in 
på olika ställen. Dessutom kan det handla om hur en order passerar olika 
funktioner eller avdelningar inom verksamheten (Petersson et al., 2009). 

 Onödigt lager – Lagerhållning är en typ av icke-värdeadderande tid för en 
produkt vilket är slöseri. Lagerhållning kan vara för mycket råmaterial eller 
produkter-i-arbete (PIA) samt stort färdigvarulager. Det leder till risk för 
längre ledtid, fördröjning, inkurans och höga kostnader (Petersson et al., 
2009). 

 Oanvända eller felaktigt använda resurser – På grund av bristande 
engagemang och lyssnande på medarbetarnas kreativitet i form av tid, idéer 
och färdigheter förloras möjligheter till förbättringar och lärande vilket är en 
form av slöseri.  

 
Genom att kategorisera slöserier kan de bli enklare att upptäcka (Petersson et al. 
2009). Det handlar alltså om att se verksamheten ur ett annat perspektiv. Petersson 
et al. (2009) menar att det även finns andra former av slöserier. Bland annat kan det 
handla om onödiga system, upprepning, oklar kommunikation, misstag, fel eller 
otillräcklig kunskap.  

 
5S 
5S är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen (Ohno, 1988). Det 
är en japansk metod som ursprungligen utvecklades hos Toyota. Metoden består av 
fem japanska ord som översatt till svenska betyder sortera, systematisera, städa, 
standardisera och skapa vana (Larsson, 2008). 5S är ett visuellt verktyg för att 
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synliggöra och eliminera slöserier, samt skapa en process för kontinuerliga för-
bättringar. De fem stegen innebär:  
 

 Sortera – de verktyg och material som används på arbetsplatsen skall 
sorteras och det som är nödvändigt ska skiljas från det som inte är det. I 
steget ska alla arbetsuppgifter och arbetsrutiner gås igenom (Larsson, 2008). 
Det som inte ska användas ska slängas alternativt arkiveras.  

 Systematisera – tag bort det som inte är nödvändigt och gör det som är 
nödvändigt lättillgängligt. För att det ska vara lätt att hitta ska det som finns 
kvar ska arrangeras (Larsson, 2008).  

 Städa – arbeta regelbundet med att hålla rent. Rutiner och ansvarslistor 
menar Larsson (2008) med fördel kan användas för att underlätta städningen 
på arbetsplatsen. Viktigt att identifiera källorna till oordning och åtgärda dem 
(Larsson, 2008). Viktigt är också att rensa bland information på hårddiskar 
och servrar.  

 Standardisera – arbetssätt ska vara standardiserade, rutiner ska etableras i 
verksamheten. Larsson (2008) menar att standardiserat arbetssätt är viktigt 
för att behålla ordningen.  

 Skapa vana – fastställ att ordningen hålls. Inför förbättringar steg-för-steg. 
Det är viktigt att 5S utförs av alla som arbetar med den berörda processen 
(Larsson, 2008).  

 
Genom att arbeta med de fem stegen i 5S får medarbetarna enligt Larsson (2008) 
god kännedom om hur deras processer fungerar. Larsson (2008) menar att 5S är ett 
kraftfullt verktyg för att städa och strukturera inom administrativa processer. Det 
kan med fördel användas för att strukturera inom informationsdomänen.  

 Kaizen 

Kaizen är ett japanskt ord som betyder ständiga förändringar till det bättre. Kaizen 
är ett systematiskt arbetssätt och en ledningsfilosofi som syftar till att generera bättre 
lönsamhet, ökad konkurrenskraft och reducerade kostnader (Schalin, 1999). Grund-
tanken är att förbättringsarbetet ska vara en naturlig del av arbetet, det vill säga 
förbättringsarbetet skall genomsyra allt som görs (Sörqvist, 2004). Att hela tiden 
arbeta med att finna och genomföra förbättringar är således grunden i Kaizen. Att 
arbeta med små förbättringar betonas ofta som det viktigaste inom Kaizen eftersom 
de tillsammans genererar de stora genombrotten och resultaten (Sörqvist, 2004). 
Schalin (1999) menar att Kaizen både ser till helheten och till detaljerna.  
 
Kaizen är processorienterat och fokuserar på människan samt sättet att arbeta, det 
vill säga hur processerna fungerar i rutinarbetet (Schalin, 1999). Kaizen ser till hel-
heten för verksamheten där alla delar är beroende av varandra i en värdekedja. Ur 
ett kundperspektiv är Kaizen gynnsamt eftersom det kan bidra till att det levereras 
bättre produkter, bättre service samt lägre priser och snabbare leveranser (Schalin, 
1999). 
 



Teoretiskt ramverk 

35 
 

Kaizen består av tre beståndsdelar: sättet att tänka, sättet att arbeta och sättet att 
lösa problem (Schalin, 1999). Standardisering är en viktig förutsättning i Kaizen 
(Liker & Meier, 2006; Wittenberg, 1994). Standardisering är utgångspunkten för 
ständiga förbättringar (Liker & Meier, 2006). Standarder måste utvecklas i samtliga 
beståndsdelar genom bland annat policys, regler och arbetssätt. Medarbetare 
förväntas förbättra sina arbetsmetoder och rutiner genom egna förbättringsförslag 
eller gemensamma gruppförslag. Detta bidrar till att standarderna konstant ut-
vecklas och förbättras (Wittenberg, 1994). 
 
Inom tillverkande verksamheter är processkaizen och flödeskaizen kända begrepp 
(Petersson et al., 2009). Fokus inom processkaizen är att förbättra en speciell 
process. Flödeskaizen utgår från att förbättra flödet som kopplar samman 
processerna. Det mest effektiva är att utgå från ett helhetsperspektiv på flödet och 
utifrån det identifiera vilka förbättringar som behöver göras i de respektive 
processerna (Petersson et al., 2009).  

 Sex Sigma 

Sex Sigma har sitt ursprung inom Motorola och skapades under 1980-talet. Sex 
Sigma är idag ett av de starkaste och mest välkända förbättringskoncepten i världen 
(Sörqvist, 2004). Förbättringar som görs enligt Sex Sigma kan delas in i tre huvud-
områden: öka kundnöjdheten, minska cykeltider och minska defekter (Pande & 
Holpp, 2002). Genom att göra förbättringar inom dessa områden kan verksamheter 
göra stora kostnadsbesparingar, erövra nya marknader och bygga upp ett gott rykte 
kring deras produkter och tjänster. Att lyckas med förbättringskonceptet handlar 
om mer än att göra små förbättringar i kvaliteten, det handlar om att göra radikala 
förändringar och genombrott i alla delar av processerna (Pande & Holpp, 2002).  
 
Namnet Sex Sigma har sitt ursprung i statistikteorin. Sigma (σ) används för att 
beteckna standardavvikelse, vilket är ett erkänt mått på spridning. Sex Sigma utgår 
från att det huvudsakliga problemet i en verksamhets kvalitetsarbete är att 
variationer uppstår. Det som produceras blir inte likadant varje gång vilket ger 
upphov till problem (Sörqvist, 2004). En betydande del i kvalitets- och förbättrings-
arbete är att skapa förståelse och hantera variationer i verksamhetens processer och 
produkter (Sörqvist, 2004). De flesta verktyg och metoder som används inom Sex 
Sigma är gamla och beprövade (Sörqvist, 2004). Det som är nytt vid Sex Sigma är 
att verktygen och metoderna är förädlade och kombinerade på ett balanserat sätt, 
dessutom är stora resurser avsatta för att driva förbättringarna med starkt 
resultatfokus. Viktigt inom Sex Sigma är också en drivande ledning som ska styra 
och leda förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). Variationerna hanteras genom före-
byggande förbättringar varför de kan reduceras och elimineras. Genom att hantera 
variationerna kan processerna och produkterna som tillverkas ges en högre till-
förlitlighet och kvalitet (Christopher, 2011). Viktigt är att sätta radikala och 
utmanande mål för reduktion av variationer (Sörqvist, 2004). 
 
Figur 13 visar en sammanfattande bild av Sex Sigmas huvudsakliga beståndsdelar. 
Införandet av en tydlig infrastruktur är en betydelsefull del av Sex Sigma (Sörqvist, 
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2004). Att ha fastställda och väldefinierade roller är avgörande för arbetet med Sex 
Sigma. Förbättringsarbete bedrivs i projektform och organisationen bygger på en 
tydlig rollstruktur för ansvarsfördelning och beslutsfattande. Utgångspunkten i 
arbetet med Sex Sigma är en enhetlig arbetsgång när ett problem skall lösas 
(Sörqvist, 2004). Vanligen baseras arbetsgången på fem faser; Definiera, Mäta, 
Analysera, Förbättra och Styra vilka förkortas DMAIC utifrån motsvarande 
engelska ord för faserna. Fördelen med användandet av en enhetlig arbetsgång är 
att en gemensam struktur erhålls i allt förbättringsarbete. Dessutom menar Sörqvist 
(2004) att det säkerställs att problemlösningsarbetet bedrivs på ett bra sätt samtidigt 
som det underlättar tvärfunktionellt förbättringsarbete över organisatoriska gränser.  
 

 

Figur 13. Sex Sigmas viktigaste delar baserad på Sörqvist (2004) 

 
Genom att ha god inblick och övergripande fakta om verksamheten förbättras 
förutsättningarna för att identifiera kroniska problem och systematiskt lösa bakom-
liggande orsaker. Betydelsefulla delar i problemlösningsarbetet är att mäta i verk-
samhetens processer och analysera insamlad data (Sörqvist, 2004; Duggan, 2013). 
Sörqvist (2004) menar att analys och problemlösning baseras på tillämpning av 
verkningsfulla metoder och förbättringsverktyg.  
 
Inom Sex Sigma satsar verksamheten på gedigna och omfattande utbildnings-
program där arbetssätt och verktyg lärs ut. Det är viktigt att lägga resurser på att 
driva förbättringar för att få medarbetarna involverade genom att delta i olika 
förbättringsprojekt (Sörqvist, 2004). Ytterligare en aspekt som Sörqvist (2004) lyfter 
fram som en betydelsefull komponent är systematisk uppföljning och återkoppling. 
För att se hur förbättringsprojekten går är det viktigt att uppnådda förbättringar 
verifieras (Sörqvist, 2004). Genom stark uppföljning ges förbättringsarbetet hög 
prioritet varför det kan ge goda resultat. När förbättringsarbetet är genomfört är det 
viktigt att säkra upp förbättringarna och se till att de nya standarderna efterföljs.  
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4 Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras den empiri som insamlats i den genomförda fallstudien. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av den studerade orderprocessen för att ge läsaren en ökad förståelse för vilka 
aktiviteter som kan ingå i en typisk orderhanteringsprocess vid tillverkning av kundanpassade 
produkter. Vidare presenteras potentiella problem som kan föreligga i orderhanteringsprocessen 
samt hur processen kan effektiviseras.  Empirin har analyserats gentemot det teoretiska ramverket 
vilket har genererat examensarbetets resultat. Analysen har således bidragit till besvarandet av 
examensarbetets frågeställningar. 

4.1 Beskrivning av den studerade orderprocessen 

 

 

Figur 14. Den studerade orderprocessen 

 
Den studerade orderhanteringsprocessen består av aktiviteterna från inkommen 
kundorder till att ordern är klar för produktion. Det som driver Fallföretagets order-
hanteringsprocess är en inkommen kundorder eller reklamationsorder vilket 
illustreras i Figur 14. Ordern utgör sedan underlag till en produktionsorder varför 
den kundspecifika informationen måste hanteras på ett korrekt sätt. Ordern bereds 
utifrån vem kunden är och vad ordern innehåller. Vid orderberedning av kund-
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anpassade produkter skapas ett underlag där artiklarna läggs in vilket sedan kommer 
att utgöra ett komplett orderunderlag. Orderunderlaget utgör grunden för ordern 
som registreras i orderhanteringssystemet. Registreringen sker antingen direkt av 
fältsäljare eller via säljavdelningen. Vid stora order med högt ordervärde sker en 
granskning av ytterligare en part innan orderbekräftelse sänds till kund.  
 
En komplett kund- eller reklamationsorder som registrerats korrekt på artikel-
nummer kräver ingen vidare manuell hantering utan kan direkt börja bearbetas i 
produktion. Vid orderregistreringen kan dock kundanpassade produkter och 
artiklar registreras på textpositioner, där det med fritext beskrivs vad som efter-
frågas. En order som innehåller textpositioner, kräver extra revidering för att utgöra 
en komplett produktionsorder. CNC-maskinerna i produktionen kan endast 
hantera produkter och artiklar som är inlagda på korrekta artikelnummer varför 
revidering av order innehållande textpositioner krävs. Textpositionerna 
kompletteras vid revideringen med produktionsunderlag innehållande operations-
följder för att ordern ska kunna bearbetas i produktion. Textpositionerna kan också 
medföra att manuell omställning av maskinerna måste göras, vilket bidrar till att 
produktionen måste stoppas. Stopp i produktionen ger upphov till väntetider vilket 
enligt Petersson et al. (2009) är ett slöseri.  Textpositionerna kan också medföra att 
råmaterial måste beställas separat, inköpsorder läggs därför till leverantör.  
 
När ordern är bekräftad och komplett är den färdig för produktion, information 
sänds således över från orderhanteringssystemet till ERP-systemet. I ERP-systemet 
följs orderns status i flödet och kunden faktureras.  

4.2 Potentiella problem i orderhanteringsprocessen 

Under fallstudien har identifierat flera potentiella problem som kan föreligga i 
orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter. Fall-
företaget har under åren förvärvat många olika bolag, vilket har lett till att antal 
varumärken och produktsortimentet ökat. Det har i sin tur bidragit till att artikel-
sortimentet utökats markant. Dessutom medför tillverkning av kundanpassade 
produkter att många olika produktvarianter uppstår och sortimentet utökas 
(Lumsden, 2012). Det komplexa kundanpassade produktsortimentet försvårar 
hanteringen och bidrar till ett komplext logistiksystem (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Sortimentets utbredning och tillverkning av kundanpassade produkter har på-
verkat verksamhetens order- och reklamationshantering.  
 
Fallföretaget utformar och designar produkterna efter kundens önskemål och 
tillverkar mot konstruktionsorder, ETO. Vid tillverkning mot konstruktionsorder 
görs alla aktiviteter, förutom inköp av visst råmaterial och komponenter, först när 
kundordern är mottagen vilket ställer högre krav på effektiva flöden och korta 
ledtider (Oskarsson et al., 2013). Ineffektivitet och problem inom order-
hanteringsprocessen påverkar ledtiden negativt och kan bidra till att leverans-
servicen till kund försämras. 
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Det studerade problemet, ineffektiv orderhantering vid ETO, har fyra under-
liggande potentiella orsaker. Dessa presenteras i Figur 15 där även detaljorsakerna 
till varför de förekommer framgår.  

 

Figur 15. Orsaker till ineffektiv orderhantering vid ETO 

 
De orsaker som identifierats som påverkande faktorer på orderhanterings-
processens effektivitet vid tillverkning av kundanpassade produkter har också 
identifierats påverka varandra vilket illustreras i Figur 16. Som visas i figuren 
påverkar textpositionerna ERP-systemet eftersom det inte klarar av att hantera 
information som inte registrerats på artikelnummer. Det bidrar till att lagersaldon 
blir felaktiga varför, enligt controller på Fallföretaget, extra inventeringar måste 
göras emellanåt. ERP-systemet påverkar också textpositionerna på grund av att 
systemet inte möjliggör att kunna modifiera produktstrukturen och välja enstaka 
ingående komponenter. ERP-systemet påverkar också möjliggörandet av att införa 
standardiserat arbetssätt. Eftersom ERP-systemet inte möjliggör att göra rätt är det 
också svårt att införa ett standardiserat arbetssätt. Det standardiserade arbetssättet 
har i dagsläget inte identifierats påverka ERP-systemet. Identifierat är också att både 
textpositionerna och bristen på standardiserat arbetssätt påverkar varandra. Text-
positionerna påverkar det standardiserade arbetssättet eftersom de möjliggör att det 
går att avvika från att göra rätt vid orderregistreringen genom att inte registrera 
produkter/artiklar på artikelnummer. Avsaknaden av tydliga standardiserade arbets-
rutiner påverkar och ökar användandet av textpositioner. Den bristfälliga helhets-
synen har identifierats påverka alla andra påverkande faktorer negativt på grund av 
att medarbetarna inte ser hur deras arbete påverkar följande aktivitet i order-
hanteringsprocessen.  
 
Textpositionerna har identifierats som det största problemet på Fallföretaget. De 
ligger till grund för flera av de slöserier som Liker och Meier (2006) anser ska 
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elimineras, bland annat överarbete och kassation. Överarbete uppstår när 
bearbetning måste ske i fler steg än vad kunden kräver, vilket textpositionerna ger 
upphov till. När arbete måste göras för att rätta till sådant som inte blev rätt från 
början uppstår det enligt Petersson et al. (2009) slöseri i form av kassation. Text-
positionerna kan innehålla otillräcklig orderinformation och felskrivningar eftersom 
de innehåller fritext. Textpositionerna har sin grund i ett bristfälligt ERP-system 
som inte klarar av att hantera de komplexa produktvarianterna som efterfrågas. 
Dessutom krävs det god kunskap om produktsortimentet och orderhanterings-
systemet vilket också identifierats som ett problem på Fallföretaget. Genom 
bristfällig produkt- och systemkunskap ökar också användandet av textpositioner. 
Ytterligare ett potentiellt problem som identifierats är att helhetssyn ibland saknas. 
Det leder till en ökad användning av textpositioner eftersom det ses som en bra 
lösning utifrån sin egen position, att det medför problem senare i informations-
flödet är inget som tas i någon större beaktning.  

 

Figur 16. Orsakskoppling 

 ERP-system 

Det är vanligt att flera olika system används för att hantera alla funktioner i en 
verksamhet (Fredholm, 2013; Magnusson & Olsson, 2008). Fallföretaget använder 
i huvudsak två olika ERP-system. De har ett system som behandlar ekonomi, inköp 
samt lager. De har sedan ett annat system för orderhantering som är utformat för 
fönstertillverkning och Fallföretagets komplexa produktsortiment. Order-
hanteringssystemet behandlar även produktionsunderlag med monteringslistor och 
operationsföljder. Utöver dessa system har de även ett egendesignat reklamations-
system som i huvudsak används för att föra statistik över sina reklamationer. 
Behovet av det egendesignade reklamationssystemet finns också på grund av 
reklamationsorder inte kan hanteras separat i orderhanteringssystemet. I dagsläget 
finns ingen möjlighet att märka reklamationsorder i ERP-systemet varför det ser ut 
som en vanlig kundorder. Detta bidrar till problem eftersom reklamationsordern 
hamnar i det normala materialflödet och risk finns att de inte når reklamations-
hanteraren på Fallföretaget. Reklamationssystemet används också för att föra 
statistik men också för att skicka order till servicetekniker samt att till kund bekräfta 
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att reklamationen är mottagen. Reklamationerna måste dock alltid registreras även i 
orderhanteringssystemet för att lagersaldo ska kunna justeras. Användningen av 
dubbla system vid reklamationshanteringen bidrar till överarbete och transporter, 
vilket enligt Petersson et al. (2009) är slöserier.  Överarbete förekommer vid 
reklamationsorder på grund av att samma information måste registreras i flera 
system vilket även innebär transporter. Transporter förekommer enligt Petersson et 
al. (2009) eftersom information behöver hämtas eller skrivas in på olika ställen.  
 
Att integrera system med varandra och få dem att utbyta information kan vara svårt 
men fördelarna är många (Magnusson & Olsson, 2008). Under observationerna på 
Fallföretaget har slöseri identifierats genom överarbete och transporter där utgångs-
punkten ligger i bristfällig integration mellan systemen. Enligt IT-medarbetare på 
Fallföretaget är varje ERP-system avskilt från varandra vilket försvårar 
integrationen mellan dem. På grund av att systemen inte integrerar på ett korrekt 
sätt krävs att samma information kan behöva registreras i de olika ERP-systemen 
varför det uppstår överarbete och transporter. Att behöva skriva in samma 
information på flera ställen är en form av transport vilket Petersson et al. (2009) 
framhåller som ett slöseri som bör elimineras. Dubbelarbetet som uppstår ger också 
upphov till onödiga arbetsmoment vilket är slöseri i form av överarbete. Fredholm 
(2013) menar att genom att ha automatisk överföring av information kan före-
komsten av fel minskas. Genom att ha system som samverkar och utbyter 
information minskar dubbelarbete och ledtiden förkortas (Fredholm, 2013). Om en 
artikel ska läggas upp eller tas bort måste detta göras i båda systemen var för sig, 
vilket är att anse som slöseri i form av överarbete. Det extra arbete som uppstår har 
bidragit till att alla artiklar har låtits ligga kvar i systemen varför antalet inaktiva 
artiklar i artikelregistret ökat med tiden. En annan orsak till att inaktiva artiklar 
återfinns i systemen beror enligt Controller på Fallföretaget på att de utgör viktigt 
historiskt underlag. Det bidrar dock till problem för medarbetarna som arbetar med 
artikelsortimentet eftersom det finns många olika artiklar med liknande benämning 
varför risk finns att fel produkt väljs. Osäkerheten kring vilket artikelnummer som 
ska väljas bidrar således till att artikelnummer ibland undviks. Problemet löses 
istället genom att använda orderrader med fritext, textpositioner, där medarbetarna 
istället beskriver vad som efterfrågas. Textpositionerna och den bristfälliga 
integrationen mellan systemen gör att textpositionerna bidrar till osäkra lagernivåer 
och är svåra att härröra till rätt kostnadsställe. 
 
Ett annat problem som kan existera med ett ERP-system är när inte en hel produkt 
efterfrågas utan bara vissa ingående komponenter, vilket ofta är fallet vid en 
reklamation. På Fallföretaget finns i dagsläget inte möjlighet att endast välja vissa 
ingående komponenter vid orderregistrering. Enligt säljare på Fallföretaget löses 
problemet med textpositioner. Lösningen som används ger dock upphov till över-
arbete. Dubbelarbete uppstår när en reklamationsorder innehållande ingående 
komponenter registreras på textpositioner i orderhanteringssystemet, eftersom den 
måste registreras även i reklamationssystemet. Slöserier i form av överarbete måste 
elimineras för att kunna effektivisera processer (Liker & Meier, 2006). 
 
Magnusson och Olsson (2008) framhäver att verksamheten antingen måste 
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anpassas till systemet eller att systemet måste anpassas efter verksamheten. ERP-
systemen påverkar Fallföretagets orderhantering när funktioner i systemen inte 
fungerar på ett korrekt sätt utifrån verksamhetens behov. Som nämnts har text-
positioner identifierats som det största problemet på Fallföretaget. Den bristfälliga 
utvecklingen av ERP-systemet på Fallföretaget har gjort att verksamhetens behov 
och krav inte överensstämmer med ERP-systemet vilket bidrar till att textpositioner 
läggs.  

 Textpositioner 

Varje artikel på en order representerar enligt Jonsson och Mattsson (2011) en order-
rad, med andra ord motsvarar en artikel ett artikelnummer. Under observationerna 
har det identifierats att medarbetarna på Fallföretaget skapar en textposition, för att 
med fritext beskriva vad som efterfrågas, när en artikel eller produkt saknar artikel-
nummer. Tabell 6 illustrerar statistik över hur ofta textpositioner används vid 
orderregistreringen. Fallföretaget har en genomsnittlig orderingång på 600 order per 
vecka. Hur många textpositioner dessa order innehåller varierar, som synes i 
tabellen, kraftigt. Antal textpositioner per vecka varierar mellan 5-65 stycken varav 
medianvärdet är 35 stycken. 
 

Tabell 6. Stapeldiagram över antal textpositioner per vecka 

 
 
Figur 17 visar ett utdrag från en order utan textpositioner. En korrekt registrerad 
order där alla produkter och artiklar är registrerade på artikelnummer behöver inte 
någon vidare revidering och manuell hantering. Ordern utgör komplett underlag till 
produktionsorder och kan direkt börja bearbetas.  
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Figur 17. Order utan textposition 
 

Alla order som däremot innehåller textpositioner medför överarbete eftersom de 
måste revideras senare i orderhanteringsprocessen innan de kan behandlas i 
produktion. Överarbetet för en textposition medför således också extra hanterings-
kostnader varför de bör undvikas. En textposition påverkar både effektiviteten och 
leveransservicen eftersom den extra hanteringen bidrar till längre leveransledtid. 
Mattsson (2002) påpekar att korta leveransledtider är en konkurrensfaktor vid till-
verkning av kundanpassade produkter varför det är viktigt att hantera variationerna 
på korrekt sätt direkt. Revidering av kundorder adderar således ett extra steg i 
processen, som förlänger leveransledtiden, varför det bör elimineras. Att ta bort 
onödiga steg i processen framhåller Liker och Meier (2006) som en avgörande faktor 
för att bli effektivare. Ett annat problem med textpositionerna är att order-
hanteringssystemet inte kan överföra information från en kundorder innehållande 
textposition till verksamhetens ERP-system som ska behandla lager och fakturering.  
 
Som Cäker (2000) framhåller är det viktigt att anpassa både produkt och kring-
tjänster både före, efter och under själva köptillfället. Det bidrar således till att 
tjänsterna kring orderhanteringen är extra viktiga när enbart enstaka artiklar efter-
frågas av kunden. Som identifierats på Fallföretaget hanterar orderhanterings-
systemet enbart kompletta produkter och inte ingående komponenter varför text-
positioner används. Det krävs således att dessa hanteras på ett optimalt sätt för att 
tillgodose kundernas önskemål. Eftersom textpositionerna kräver manuell 
hantering i flera steg kan missförstånd uppstå i flödet varför risk finns att felaktiga 
artiklar levereras till kund.  
 
Standardartiklarna som finns i lager har egna artikelnummer men vid reklamations-
hantering krävs att textpositioner används. Om artiklarna läggs in på artikelnummer 
istället för på textposition vid en reklamation hamnar artiklarna i det normala flödet. 
Det beror på att reklamationsorder inte märks upp på något speciellt sätt utan 
hamnar i samma flöde som kundorder. Reklamationshanteraren menar att 
reklamationsorder som följer det normala flödet kan försvinna. När en 
reklamationsorder innehållande en eller flera ingående komponenter, vilket ofta är 
handtag, en karmsida eller dylikt, hamnar i det normala flödet där kompletta fönster 
tillverkas, är det lätt att artikeln försvinner i mängden. Eftersom ERP-systemet inte 
hanterar reklamationsorder speciellt har lösningen på problemet blivit att text-
positioner används vid reklamationshantering. Eftersom textpositioner används 
sänds ordern automatiskt över till produktionsberedningen för revidering. Det gör 
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att ordern inte riskerar att försvinna i det normala flödet utan hanteras separat. I 
regel behöver inte en reklamationsorder innehållande textpositioner med ingående 
standardartiklar revideras nämnvärt utan kan snabbt sändas över till reklamations-
hanteraren. Den separata hanteringen av reklamationsorder skapar transporter på 
grund av att de måste passera både säljare, produktionsberedare och reklamations-
hanterare, vilket enligt Petersson et al. (2009) är ett slöseri. Det medför onödiga 
kostnader och onödig osäkerhet (Lumsden, 2012). Reklamationshanteringen på-
verkar orderhanteringsprocessens effektivitet negativt.  
 
Under intervju med reklamationshanterare framkom att Fallföretaget tidigare enbart 
använde en typ av textposition vilket försvårade hanteringen. Detta bidrog i sin tur 
till att viktig information missades och artiklar saknades vid leverans. Slöseri i form 
av kassation uppstår när arbete måste göras för att rätta till sådant som inte blev rätt 
från början (Petersson et al., 2009). Information till produktion och kund låg på 
samma orderrad, exempelvis vilka artiklar som skulle levereras och kund-
information kring frakt och leverans. När artiklar inte levererades i tid till slutkunden 
ledde det till missnöjda kunder vilket gjorde att Fallföretaget vidtog åtgärder för att 
eliminera problemet. För att underlätta hanteringen och minimera svinn av 
artiklar/produkter i flödet har textpositionerna indelats i olika kategorier beroende 
på hur lång ledtiden är vilket redogörs i Tabell 7. Det finns således olika typer av 
textpositioner vilket gör att all information inte kan läggas på en och samma order-
rad.  
 

Tabell 7. Olika typer av textpositioner 

Textposition Beskrivning Ledtid 

9990 
Information till kund och underpositionstext till 
exempelvis ”specialglas”. Material som läggs på 9990 
ansvarar säljaren för.  

 

16001 
Standardartiklar som finns i lager exempelvis kloss, 
plugg och skruv. 

1 arbetsdag 

16005 
Vita aluminiumprofiler, standardmodulmått trä, 
glaslist (plast och trä) spröjs i långlängder. 

5 arbetsdagar 

16010 Måttbeställda spanjoletter2. 10 arbetsdagar 

16016 Aluminium – kulör samt trädetaljer – specialmått  16 arbetsdagar 

16020 Monterade persienner.  20 arbetsdagar 

 
Orderrader med fritext, textpositioner, kan vara av varierande karaktär och tar 
således också olika lång tid att revidera. Vad som behöver göras vid revideringen av 
de olika textpositionerna beror på textpositionernas innehåll. De enklaste 
varianterna av textpositioner är de som innehåller standardartiklar vilka endast skall 
vidare till materialförrådet för att plockas av reklamationshanteraren, ett exempel 
på en sådan textposition visas i Figur 18.  
 

                                              
2 ASSA (2014) definierar spanjolett som ett stängningsbeslag med låsbart eller icke låsbart låshus, vilken i 
första hand avsett för fönster och fönsterdörr. 
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Figur 18. Textposition med standardartiklar 

 
Denna typ av textposition som endast innehåller standardartiklar skulle 
kunna registreras korrekt på artikelnummer men många gånger kan det uppstå 
svårigheter när medarbetarna ska finna rätt artikel i registret. För att exemplifiera 
problemet visas de olika varianterna av beslagspaket3 1 som finns i artikelregistret 

i Figur 19.  
 

 

Figur 19. Utdrag ur artikelregistret för beslagspaket 1 

 

Som visas i Figur 19 finns det tjugotal olika artikelnummer för beslagspaket 1, vilket 

försvårar orderregistreringen. Medarbetarna som arbetar med orderregistrering har 

inte den kunskap som krävs om produktsortimentet för att alltid kunna välja ut rätt 
artikel ur det breda sortimentet. Den bristfälliga produktkunskapen bidrar till ett 
ökat användande av orderrader med fritext, textpositioner.  

  

Vidare finns textpositioner där orderläggaren, vilken oftast är en säljare, hänvisar till 
en originalorder. En sådan typ av textposition har under observationerna kunnat 
härröras till bristfällig produkt- och systemkunskap eftersom det redan i första led 
hade gått att åtgärda. Eftersom kunskap i orderhanteringssystemet inte 
är fullständig, på grund av avsaknad av utbildning, läggs istället en textposition. En 
sådan textposition exemplifieras i Figur 20. 
 

                                              
3 Beslagspaket består av ett handtag, en låscylinder samt en monteringssats.   
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Figur 20. Textposition med hänvisning till originalorder 

 
Utöver textpositionerna som behandlar standardartiklar och hänvisning till original-
order finns dessutom mer komplicerade varianter som kräver mer omfattande 
revidering. En sådan textposition ges exempel på i Figur 21. I de fall där det hänvisas 
till äldre artiklar som i exemplet krävs således att de inaktiva artiklarna finns kvar i 
artikelregistret för att hantera efterfrågan. Det finns däremot inte några indikationer 
på vilka av artiklarna som är aktuella för tillfället eller vilka som är inaktiva, alla 
artiklarna kan således värderas på liknande sätt.   
 

 

Figur 21. Textposition med omfattande hantering 

 
Textpositioner kan också se ut som illustreras i Figur 22 och Figur 23. Text-
positionerna skulle i dessa fall kunna elimineras om ERP-systemet möjliggjorde att 
endast vissa ingående komponenter kunde väljas. Istället måste nu en textposition 
användas som med ord beskriver vad som efterfrågas. De i sin tur revideras för att 
kunna utgöra komplett underlag till produktionsorder. Detta medför att slöserier 
uppstår i form av transporter och överarbete (Petersson et al., 2009). Ordern måste 
passera både säljavdelningen och produktionsplaneringen innan den kan börja 
bearbetas i produktion. 

 

 

Figur 22. Textposition - ingående komponenter 

 

 

Figur 23. Textposition - avvikelse för komplett produkt 

 
Textpositioner som måste revideras bidrar också till extra hanteringskostnader. All 
extra hantering bidrar till ökade omkostnader vilket påverkar kostnadseffektiviteten, 
vilken i sin tur påverkar verksamhetens lönsamhet (Olhager, 2000). Revideringen av 
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textpositionerna bidrar således till ökade omkostnader även för Fallföretaget. De 
kostnader som framförallt påverkar orderhanteringsprocessen är ordersär-
kostnaderna (Jonsson & Mattsson, 2011). Jonsson och Mattsson (2011) delar in 
ordersärkostnaden i fyra olika kostnadskomponenter; omställnings- och ned-
tagningskostnader, kostnader för kapacitetsförlust, materialhanteringskostnader 
samt orderhanteringskostnader. Revidering av textpositioner påverkas till största del 
av orderhanteringskostnaderna vilka är de administrativa kostnaderna för hantering 
av order (Jonsson & Mattsson, 2011). 

  

Tabell 8 visar hur trenden för användandet av textpositioner har sett ut mellan 2008 
till 2014. Tabellen illustrerar också textpositioner i förhållande till standard- och 
kundanpassad tillverkning. Som synes har antalet order innehållande textpositioner 
ökat från 7 till 16 procent under en sexårsperiod vilket påvisar att problemet har 
ökat. Som beskrivits leder användandet av textpositioner till flera olika slöserier 
varför det ökande användandet bidrar till ineffektivitet i orderhanteringsprocessen.  

 

Tabell 8. Trend för textpositioner i förhållande till övrig tillverkning 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Standard-
tillverkning (%) 

16 19 16 14 14 13 10 

Kundanpassad 
tillverkning (%) 

77 73 77 78 78 77 74 

Textposition (%) 7 8 7 8 8 11 16 

 
Den främsta orsaken till att textpositioner används vid orderhanteringen har 
identifierats bero på bristfällig produkt- och systemkunskap hos medarbetarna. 
ERP-systemet är också en bidragande orsak eftersom det i dagsläget är svårt att göra 
rätt. Det har i sin tur bidragit till att det har blivit svårt att skapa standardiserade 
arbetsrutiner som eliminerar användandet av textpositioner. 

  

Användandet av textpositioner kommer att kvarstå så länge arbetsrutinerna tillåter 
det och alternativet finns till förfogande, av den orsaken att medarbetarna är vana 
vid att använda dem. Medarbetarna anser att fördelen med att använda text-
positioner är att det i vissa situationer är lättare att med text beskriva vad som efter-
frågas istället för att leta efter ett artikelnummer som eventuellt skulle kunna 
användas. Medarbetarna själva anser inte att det finns några större nackdelar med 
användandet av textpositioner, vilket även påvisar avsaknaden av helhets-
syn. Medvetenhet kring vilka problem som textpositionerna bidrar till senare i 
orderhanteringsprocessen saknas.  

 Brist på standardiserat arbetssätt  

Ett stort problem är att de olika produktionsanläggningarna arbetar med sina egna 
metoder och rutiner för att hantera det ständigt växande artikelregistret och 
problemen som uppstått, vilket påverkar verksamhetens effektivitet negativt. 
Avsaknaden av standardiserade arbetsrutiner och metoder bidrar till att variationer 
uppstår (Liker & Meier, 2006). För att hantera variationer krävs god kunskap om 



Empiri och analys 

48 
 

produktsortimentet. Ett konstant växande produktsortiment bidrar dock till en stor 
komplexitet i artikelregistret (Jonsson & Mattsson, 2011). På Fallföretaget består 
artikelregistret i dagsläget av över 100 000 artiklar vilket gör det svåröverskådligt 
och hanteringen försvåras i takt med att artikelsortimentet växer. De medarbetare 
som framförallt påverkas av komplexiteten i artikelregistret är säljarna som dagligen 
använder artikelregistret vid registrering av kund- och reklamationsorder.  Vid en 
inkommande beställning eller reklamation ska kund- eller reklamationsordern 
registreras i orderhanteringssystemet. Eftersom det finns oändligt många artiklar i 
artikelregistret kan det utan god produktkunskap vara svårt att veta vilket artikel-
nummer som skall väljas för att uppfylla kundens önskemål av produkt.  
 
Det breda produktsortimentet som utgör ett mycket omfattande artikelregister har 
gjort att det blivit svårt att införa ett standardiserat arbetssätt i orderhanterings-
processen. Komplexiteten som skapats har försvårat införandet av standardiserat 
arbetssätt.  Avsaknad av standardiserat arbetssätt bidrar till att variationerna ökar 
och arbetet kan utföras på olika sätt från person till person (Liker & Meier, 2006). 
Att det inte finns dokumenterade arbetsrutiner på Fallföretaget har gjort att 
problemen hanteras på olika sätt, beroende på vad som anses smidigast utifrån sin 
egen position. 
 
Avsaknad av utbildning i Fallföretagets produktsortiment och system är också en 
bidragande orsak till ineffektivitet i orderhanteringsprocessen. Vid intervju med 
säljare på Fallföretaget framkom det att nyanställda säljare inte ges någon speciell 
utbildning i de system som används. Det orderhanteringssystem som används är 
uppbyggt för att användas vid fönstertillverkning och de flesta nyanställda känner 
inte till systemet sedan tidigare. Grundläggande utbildning ges i orderregistrering 
och sökning i orderhistorik samt artikelregister. Däremot ges ingen djupare 
utbildning i orderhanteringssystemet. De flesta säljare vet exempelvis inte hur 
sökning för att få fram ingående komponenter och produkter på gamla order går 
till och hur det går att filtrera i artikelregistret för att få fram aktuella artiklar.   
  
Avsaknad av förståelse för produkternas uppbyggnad har också identifierats på-
verka arbetssättet. Fallföretagets tillverkning av kundanpassade fönster är komplexa 
produkter som består av en stor mängd ingående komponenter och artiklar. Till-
verkningen av fönster omfattas av många steg och moment. Kunskap om 
produkternas uppbyggnad och hur tillverkningen går till påverkar hur väl order-
hanteringen kan genomföras på ett effektivt sätt. Utan god kännedom om 
processtegen och vilka komponenter som ingår i respektive fönster är det svårare 
att hantera kundernas efterfrågan på specifika ingående komponenter.  
  
Det omfattande artikelregistret och avsaknaden av utbildning försvårar för 
medarbetarna att registrera order korrekt. Utan någon djupare utbildning i systemet, 
produktsortiment och produkternas uppbyggnad kommer medarbetarna ha svårt 
att arbeta med orderhanteringen på ett effektivt sätt. Variationer uppstår när 
medarbetare inte använder samma arbetssätt. Utan standardiserat arbetssätt 
kommer variationerna att kvarstå eftersom medarbetarna kommer fortsätta arbeta i 
invanda arbetssätt.  
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 Avsaknad av helhetssyn 

En annan potentiell orsak är att avdelningar inte ser till sina interna kunder i order-
hanteringsprocessen. Det är vanligt att processerna är effektiva var för sig medan 
det ofta är i gränssnitten mellan processerna som möjlighet till effektivisering finns 
(Schalin, 1999). Under de observationer och intervjuer som gjorts under examens-
arbetets gång har problem identifierats kring helhetssynen på Fallföretaget. På Fall-
företaget återfinns en funktionsorienterad organisationsform varför gränssnitten 
mellan avdelningarna är ineffektiva och revirtänkande existerar. Den funktions-
orienterade organisationsformen avgränsar avdelningarna från varandra och gör att 
avdelningar främst ser till sin egen position (Bakka et al., 2006). Under 
observationerna har identifierats att säljavdelningen ser mycket till sin egen 
avdelning. Liker och Meier (2006) anser att det är vanligt förekommande på 
säljavdelningar att enbart fokusera på att sälja så mycket som möjligt utan att se hur 
det påverkar produktionen. Orderrader med fritext, textpositioner, används på 
säljavdelningen på grund av att de inte är medvetna om det överarbete som de bidrar 
till i kommande aktivitet i orderhanteringsprocessen. Vid revideringen återfinns ett 
annat synsätt, där försöker problemen lösas för att förebygga onödiga stopp i 
nästkommande led, produktionen.  
 
Att det är smidigt att använda orderrader med fritext, textpositioner, utifrån sin egen 
position är självklart, men att se hur det påverkar resten av flödet är inte lika 
självklart. I dagsläget löser Fallföretaget det eftersom revideringen fungerar, men 
för att det ska fungera krävs att medarbetaren som arbetar med revideringen har 
bred kunskap om produktsortimentet. Den observerade medarbetaren som arbetar 
med revidering av textpositioner har tidigare arbetat i både produktion och på lagret 
varför han har en bred kunskap om produktsortimentet, tillverkningsprocesserna 
samt ERP-systemen. Det kritiska är att det är svårt att ersätta en sådan medarbetare 
eftersom det är få personer som har den kunskapsnivå som krävs. Tjänsten är 
komplex vilket gör att det är svårt att rekrytera och lära upp någon externt. För att 
kunna revidera order på ett effektivt sätt krävs det bred kunskap om produkt-
sortimentet. Det är också nödvändigt att ha god kännedom om produktionen och 
tillverkningsprocesserna för att kunna komplettera ofullständiga orderunderlag med 
produktionsunderlag innehållande operationsföljder. När en reklamationsorder 
innehåller ingående komponenter på produkter som inte längre finns kvar i 
sortimentet krävs det också god kunskap för att veta vilket artiklar som är aktuella. 
 
Den extra manuella hanteringen som revideringen innebär skapar överarbete och 
onödiga transporter, vilket Petersson et al. (2009) framhåller som slöserier. Den 
extra hanteringen som textpositionerna skapar kan förlänga ledtiden till kund och 
bidra till leveransförseningar. I dagsläget är detta inget stort problem eftersom 
effektiviteten på revideringen är hög och de flesta revideringar endast tar några 
minuter att genomföra. Revideringen är ändå kostsam och bidrar till osäkerhet i 
processen varför den bör elimineras om en högre effektivitet i orderhanterings-
processen ska kunna uppnås. 
 
Avsaknaden av helhetssyn har också identifierats bero på bristande motivation och 
kortsiktigt tänkande, vilket hindrar och gör informationsflödet ineffektivt. Vid 
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observationer och intervjuer har det framkommit att det saknas en etablerad 
organisationskultur på Fallföretaget. En del medarbetare upplever att de inte får 
vara med och påverka sitt arbete och införa förbättringar, vilket har gjort att 
motivationen ibland brister och kortsiktigt tänkande återfinns. 

4.3 Effektivisering av orderhanteringsprocessen 

En effektivisering av orderhanteringsprocessen kan göras på olika sätt. Vid till-
verkning av kundanpassade produkter med många ingående komponenter och 
produkter, där artikelsortimentet ständigt ökar, finns stor förbättringspotential för 
att underlätta informationshanteringen och effektivisera processen.  
 
Liker och Meier (2006) framhäver vikten av att skapa stabila processer vilket är det 
första steget för att införa processer utifrån Lean-principerna. Variationer kan bero 
på att standardiserat arbetssätt saknas och att tiden det tar att utföra arbetet varierar 
från person till person (Liker & Meier, 2006).  
 
Vid intervjuer med medarbetarna på Fallföretaget framkom att en optimal order-
hanteringsprocess bland annat skulle innebära att kunder själva kan registrera 
reklamationer och order. I dagsläget är detta dock inte möjligt eftersom systemen 
inte stödjer en sådan lösning. En sådan lösning skulle dessutom innebära att en stor 
del av säljavdelningens arbete skulle elimineras.  

 ERP-system 

Informationssystem utgör ett stort stöd för verksamheter som arbetar med 
optimering av sina processer och ständiga förbättringar (Fredholm, 2013). Under 
observationer och intervjuer på Fallföretaget har identifierats att ERP-systemet ut-
gör grunden för det problem som upplevs som det största, textpositionerna. För att 
kunna effektivisera orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade 
produkter krävs således att ERP-systemet anpassas efter verksamheten eller att 
verksamheten anpassas efter systemet (Magnusson & Olsson, 2008). Möjlighet att 
kunna hantera alla varianter av produkter som uppstår vid kundanpassad till-
verkning kräver således att möjlighet finns till modifikation av produkterna. Genom 
att göra förenklingar av strukturer menar Bjørnland et al. (2003) att sambandet 
minskar med marknadens krav på variation. Oskarsson et al. (2013) finner att ett 
sätt att förenkla och minska antalet produktvarianter är modularisering. Vid 
modularisering kan produkterna och dess ingående komponenter anpassas efter 
kundens krav och önskemål. Genom modularisering kommer mycket av det över-
arbete som identifierats förekomma på Fallföretaget kunna elimineras. Möjlighet till 
modularisering skulle innebära att en produkt skulle kunna anpassas efter vilka 
ingående komponenter som kunderna efterfrågar. Det skulle också innebära att om 
en kund endast efterfrågar en ingående komponent, elimineras textpositionerna, 
eftersom de ingående komponenter som inte efterfrågas kan väljas bort. Momentet 
för revidering med textpositioner där det med text beskrivs vilken komponent eller 
artikel som efterfrågas kan elimineras (se Figur 22 och Figur 23).  
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När flera ERP-system används för att stödja och följa upp verksamheten är det 
viktigt att integrationen fungerar (Magnusson & Olsson, 2008). När ERP-system 
inte integrerar med varandra på ett korrekt sätt kan det bidra till att problem uppstår 
(Fredholm, 2013). Om ERP-systemen skulle kunna integrera med varandra kan 
överarbete elimineras och ledtider förkortas i den interna informationshanteringen 
(Fredholm, 2013). En hub-lösning minimerar integrationspunkterna vilket gör att 
alla systemen kan kommunicera med varandra. På Fallföretaget skulle en sådan 
lösning kunna vara fördelaktig eftersom flera system används och en hub under-
lättar dessutom vid byte av ERP-system. Kostnaderna vid byte av ERP-system blir 
således lägre med en hub-lösning än en Peer2peer-lösning eftersom det endast krävs 
en integration mellan systemet och en hub (Magnusson & Olsson, 2008). Det 
tillkommer dock en fast kostnad för att investera i en hub. Bjørnland et al. (2003) 
menar att det gäller att få samstämmighet och kommunikation mellan de olika 
systemen. Genom integration underlättas datahanteringen och förenklar 
transaktionerna samt lagring av data internt eller mellan systemen (Fredholm, 2013; 
Bjørnland et al., 2003). Genom transaktionsförenkling kan behovet av mänskligt 
deltagande elimineras varför syftet kan vara att reducera felprocenten i 
transaktionerna. På Fallföretaget skulle revideringen av textpositionerna kunna 
minimeras genom effektivare transaktioner. På grund av att integrationerna mellan 
ERP-systemen i dagsläget inte fungerar när textpositioner används behöver 
processen effektiviseras. På Fallföretaget berörs således systemkonsistensen efter-
som de interna systemen inte integrerar med varandra.  
 
I dagsläget finns heller ingen möjlighet att märka order i ERP-systemet på Fall-
företaget. Detta påverkar orderhanteringsprocessens effektivitet eftersom 
transporter och överarbete förekommer. Möjlighet att välja om det är en kund- eller 
reklamationsorder vid orderhanteringen skulle eliminera detta problem om det 
skulle gå att särskilja reklamationsorder från vanliga kundorder. Det skulle således 
också bli lättare att föra statistik över andelen reklamationer i förhållande till den 
totala orderingången. Fredholm (2013) och Bjørnland et al. (2003) menar att 
integration underlättar och förenklar transaktionerna mellan systemen. Intern 
integration eliminerar enligt Fredholm (2013) onödigt förekommande dubbelarbete 
och förkortar ledtider i den interna informationshanteringen. Genom bättre intern 
integration mellan ERP-systemen och det egendesignade reklamationssystemet 
hade slöserierna kunnat elimineras. Att slippa registrera samma information i de 
olika systemen skulle minska överarbete och transporter, vilket i sin tur skulle för-
korta leveransledtiden i orderhanteringsprocessen. För att kunna integrera externt 
krävs en god intern integration. Genom att integrera både internt och externt kan 
informationshanteringen automatiseras vilket kan leda till ökad effektivitet 
(Fredholm, 2013). 
 
Under flertal intervjuer på Fallföretaget har det framkommit att en optimal order-
hanteringsprocess skulle innebära att kunderna själva kan registrera order. För att 
möjliggöra en sådan lösning krävs att en kundwebb integreras med Fallföretagets 
befintliga ERP-system. Ytterligare en aspekt i en sådan lösning är att ERP-systemen 
måste vara tillförlitliga och tillhandahålla rätt information. En sådan lösning berörs 
också av systemkonsistensen eftersom de interna systemen måste samspela med de 
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externa. Utöver systemaspekterna krävs även att produkt- och artikelsortimentet 
hålls uppdaterat. Dels krävs att det sorteras och systematiseras innan för att till-
handahålla rätt information men också att det uppdateras under tiden. Metodiken 
kring 5S, vilken enligt Ohno (1988) är en metod för att skapa ordning och reda, är 
lämplig för att lösa och hantera problem med artikelsortiment. Metodiken kring 5S 
handlar om en kontinuerlig process. Larsson (2008) menar att 5S ger en god 
kännedom om hur processen fungerar samt att det är ett kraftfullt verktyg för att 
städa och strukturera administrativa processer. Genom att tillämpa 5S skulle artikel-
sortimentet kunna hållas uppdaterat på ett effektivt sätt. Ett första steg skulle kunna 
vara att sortera, för att skilja de inaktuella artiklarna från de aktuella. Genom att 
systematisera och städa skulle artikelsortimentet ständigt kunna hållas uppdaterat 
med aktuella artiklar, medan inaktuella gamla artiklar skulle tas bort, alternativt 
skiljas från de aktuella på ett tydligt sätt. Viktigt är också att standardisera, för att 
rutinerna ska etableras i verksamheten, samt att skapa vana för att säkerställa att 
ordningen fortsätter att hållas.  
 
Magnusson och Olsson (2008) menar att det är viktigt att ha ett ERP-system som 
antingen är anpassat till verksamheten eller att verksamheten är anpassat efter ERP-
systemet. För att kunna införa standardiserat arbetssätt krävs att möjlighet till att 
göra rätt finns. Liker och Meier (2006) anser att standardisering utgör grunden för 
förbättringsarbete. Eftersom det i dagsläget förekommer stora variationer i order-
hanteringsprocessen på Fallföretaget krävs att de elimineras för att kunna förbättra 
processerna. ERP-systemet möjliggör i dagsläget inte underlättande av processen 
utan textpositioner måste användas vilka bidrar till att variationer förekommer. 
Identifierat under intervjuer och observationer är att ERP-systemet inte har 
utvecklats i samma takt som verksamheten. Fallföretaget har utvecklat sin verk-
samhet och köpt upp andra företag vilket bidragit till att produktsortimentet utökats 
med fler varumärken, men ERP-systemet är detsamma som för tio år sen. Enligt 
Fredholm (2013) ska ett ERP-system bland annat hjälpa verksamheter genom att 
stödja och förenkla informationshanteringen. Fallföretagets ERP-system har dock 
haft svårigheter att leva upp till verksamhetens ökade krav, vilket har gjort att 
informationshanteringen till viss del blivit ineffektiv. Under intervjuer har fram-
kommit att det finns en modulfunktion i systemet men att den inte är tillräckligt 
utvecklad varför den inte fungerar. Löses funktionen med modularisering skulle 
många faktorer som bidrar till variationer kunna elimineras. Under intervjuer på 
Fallföretaget har det framkommit att funktionen kring modularisering länge legat 
på bordet men att det aldrig införts. Viktigt är därför att detta prioriteras för att 
eliminera slöserier. Genom att eliminera slöserier kan orderhanteringsprocessen 
effektiviseras av den orsaken att onödiga moment, som inte tillför något värde till 
kund, elimineras.  
 
Ett bristfälligt ERP-system har identifierats påverkas av brist på integration och 
utveckling. I Tabell 9 återfinns förslag på åtgärder på de problem som återfinns i ett 
bristfälligt ERP-system som påverkar orderhanteringsprocessens effektivitet 
negativt.  
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Tabell 9. Åtgärdsförslag på problem i ERP-system 

SYMPTOM PROBLEM FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 

ERP-SYSTEM 

Brist på integration 

 Integrationslösning 
o Peer2peer 
o Hub 

 Starkare intern integration 

 5S 

Brist på utveckling 

 Modularisering 

 Överensstämmelse med 
verksamhet 

 Prioriteringsbeslut 

 Hanteringskostnad för revidering av order med textposition 

För att hantera order med textpositioner på Fallföretaget krävs revidering och 
komplettering med produktionsunderlag innehållande operationsföljd, innan 
ordern är klar för produktion. För varje orderrad som behöver revideras upp-
kommer således en extra kostnad på grund av hanteringen. Detta är enligt Liker och 
Meier (2006) ett slöseri eftersom extrahanteringen av order bidrar till överarbete.  
Enligt Petersson et al. (2009) ska en order, vid effektiv orderhantering, bara hanteras 
en gång innan den är färdig för produktion. Petersson et al. (2009) menar också att 
det är slöseri i form av kassation när arbete måste utföras för att rätta till sådant som 
blev fel från början såsom otillräcklig orderinformation.  
 
På Fallföretaget har observerats att det förekommer variationer vid revideringen av 
textpositioner. Utifrån de tidsstudier och dataanalyser som gjorts på Fallföretaget 
har ett medianvärde, ett medelvärde samt best case och worst case tagits fram. 
Utifrån detta har åtgången för hur lång tid det tar att revidera en order utifrån de 
olika scenarierna vilket visas i Tabell 10.  
 

Tabell 10. Resultat från tidsstudier för olika scenarion  

 
Median Medel 

Best  
Case 

Worst  
Case 

Tid/order (min) 10 12 3 42 

Order/dag (st)  7 8 1 13 

Orderrad/dag (st) 7 11 1 13 

Tid/orderrad (min) 10 9 3 42 

Tid/dag (min) 68 92 3 563 

 
Utifrån uppgifter från Fallföretaget är kostnaden per mantimme 320 kronor vilket 
motsvarar ungefär fem kronor per minut. Den totala kostnaden för att hantera 
orderrader med textpositioner utifrån de olika scenarierna framgår i Tabell 11.  
 
Genom att eliminera steg i orderhanteringsprocessen kan således en ökad 
effektivitet uppnås och besparingar göras. Att eliminera arbetsmoment kan leda till 
att en kortare ledtid uppnås. Sandholm (2001) menar att vid förekomst av 
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korrigerande eller icke-värdeskapande aktiviteter finns tecken på att process-
effektiviteten kan förbättras. Detsamma gäller vid höga kostnader för aktiviteter. 
Revidering av textpositioner är enligt Srinivasan (2012) en icke-värdeadderande 
aktivitet eftersom den inte skapar något extra värde för kunden. 
 

Tabell 11. Kostnadsanalys för revidering av order för olika scenarion 

 
Median Medel 

Best  
Case 

Worst  
Case 

Kostnad/orderrad (kr) 51 46 16 224 

Kostnad/dag (kr) 365 491 16 3 000 

Kostnad/år (kr) 87 600 118 000 3 800 720 000 

 
För att kunna förenkla och eliminera onödiga aktiviteter måste metodfel och 
variationer identifieras (Sörqvist, 2004). Förekomsten av textpositioner som måste 
revideras varierar. Variationerna gör orderhanteringsprocessen instabil varför de 
bör elimineras. Liker och Meier (2006) anser att det första steget vid införande av 
Lean-principer är att skapa stabila processer. Grunden för stabila processer är 
standardisering. För att kunna skapa en stabil orderhanteringsprocess krävs det att 
processen standardiseras genom att tydliga arbetsrutiner införs. Med arbetsrutiner 
som efterföljs av alla kommer variationerna i processen att minska. För att kunna 
standardisera processen och eliminera textpositioner måste det bristfälliga system-
stödet åtgärdas. Som nämnts är modularisering ett effektivt sätt att hantera kund-
anpassade produkter. Modularisering skulle eliminera alla textpositioner som inne-
håller ingående komponenter och artiklar.  
 
Som framkommit beror inte alla textpositioner på bristfälligt systemstöd. Den 
största andelen textpositioner har identifierats bero på bristfällig produkt- och 
systemkunskap varför utbildning bör prioriteras. Om utbildning skulle prioriteras 
vid nyanställning skulle orderhanteringsprocessen kunna bli effektivare. Genom att 
få kunskap i ERP-system, produktsortiment, produkternas uppbyggnad och till-
verkningsprocessen kommer förståelsen för hela orderprocessen att öka, vilket 
kommer leda till ökad helhetssyn. Det blir således lättare att förstå hur sitt eget 
arbete påverkar resterande aktiviteter i processen varför användandet av text-
positioner bör minska. Med ökad kunskap skulle textpositioner innehållande 
standardartiklar och hänvisning till originalorder kunna elimineras. De mest 
komplicerade textpositionerna som innehåller gamla artiklar och produkter är 
svårare att åtgärda. För att kunna registrera sådana order korrekt på artikelnummer 
krävs det att artiklarna i artikelregistret är uppmärkta för att det ska gå att urskilja 
dem i orderhanteringssystemet. Genom att veta när produkten var aktuell blir det 
således enklare att välja rätt produkt, både vid reklamation av äldre produkter och 
vid registrering av nya kundorder.  
 
De potentiella problem som identifierats påverka textpositionerna är bristande 
produkt- och systemkunskap och bristfälligt systemstöd samt bristfälliga arbets-
rutiner. Förslag på åtgärder på problemen visas i Tabell 12. 
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Tabell 12. Åtgärdsförslag på problem vid textpositioner 

SYMPTOM PROBLEM FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 

TEXTPOSITIONER 

Bristande produkt- 
och systemkunskap 

 Utbildning i produktsortiment 
och ERP-system 

 Förenkling av strukturer 

 5S 

Bristfälligt systemstöd 

 Modularisering 

 Byte av system 

 Integration 

 Utveckling av systemet 

Bristfälliga 
arbetsrutiner 

 Införande av tydliga rutiner 
som efterföljs 

 
Användandet av textpositioner har utöver bristande produkt- och systemkunskap 
samt bristfälligt systemstöd identifierats påverkas av bristfälliga arbetsrutiner. Vid 
orderhanteringen finns i dagsläget inga tydliga rutiner som efterföljs av alla varför 
variationer förekommer. För att åtgärda problemet måste tydliga arbetsrutiner in-
föras som efterföljs. Brist på standardiserat arbetssätt har därför identifierats på-
verka orderhanteringsprocessens effektivitet.  

 Brist på standardiserat arbetssätt  

Under fallstudien har bristfällig produktkunskap identifierats som en påverkande 
faktor för orderhanteringsprocessens effektivitet och hur väl ett standardiserat 
arbetssätt kan införas. För att kunna införa ett standardiserat arbetssätt krävs att 
processerna är stabila (Liker & Meier, 2006). Ett första steg i att skapa stabila 
processer är att hantera och reducera förekomsten av variationer. På Fallföretaget 
förekommer framförallt variationer i orderhanteringsprocessen vid revidering av 
textpositioner. Textpositionerna härrör i ett bristfälligt ERP-system som inte 
överensstämmer med verksamhetens behov. För att införa ett standardiserat arbets-
sätt krävs att antingen ERP-systemet möjliggör att göra rätt eller att verksamheten 
anpassas efter systemet (Magnusson & Olsson, 2008). Rådande situation på Fall-
företaget gör dock att variationer förekommer.  
 
Vid bristfällig produktkunskap löses problem olika beroende på medarbetare, vilket 
skapar variationer i processen. Problem som kan förekomma inom orderhanterings-
processen är till exempel när artikelnummer saknas och textpositioner används. 
Standardisering av processer och arbetssätt kan uppnås genom att finna de bästa 
arbetssätten och sprida dem till samtliga som utför arbetet (Sörqvist, 2004). Bristen 
på standardiserat arbetssätt påverkar Fallföretagets orderhanteringsprocess och 
bidrar till att slöserier uppstår. Under observationer har identifierats att överarbete, 
kassation och transporter förekommer. För att reducera slöserierna krävs att 
variationerna hanteras. Eftersom ERP-systemet i dagsläget inte överensstämmer 
med verksamheten har det bidragit till att arbetssätten inte är standardiserade. För 
att eliminera förekomsten av variationer och således reducera slöserierna krävs att 
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förenkling av strukturer görs. Bjørnland et al. (2003) påpekar att de viktigaste 
elementen i en strategi för att förenkla strukturer, system och processer är 
standardisering av komponenter, material och processer samt modularisering av 
komponenter och färdigvaror. Genom att eliminera överarbetet vid revidering av 
orderunderlag som förekommer på Fallföretaget kan leveransledtiden reduceras. 
Olhager (2000) framhåller att leveransledtiden är den tid som åtgår från beställning 
till att leverans av order sker. Genom att eliminera revideringsbehovet kommer den 
interna leveransledtiden från säljavdelning till produktionsavdelning att reduceras 
vilket även påverkar leveransledtiden för slutkund.  
 
Duggan (2013) påpekar att processens flöde måste kartläggas och att tiden för de 
olika processtegen måste mätas för att kunna reducera ledtider och analysera var 
slöserierna återfinns i flödet. Genom att eliminera arbetsmoment menar Srinivasan 
(2012) att ledtiden kan reduceras. För att kunna reducera ledtider krävs dock ett 
rationellt sätt att organisera arbetsprocesser.  
 
Utgångspunkten för ständiga förbättringar är standardisering (Liker & Meier, 2006). 
Standardisering är enligt Wittenberg (1994) således också en viktig förutsättning 
inom Kaizen. Petersson et al. (2009) menar att det går att dela upp Kaizen i två olika 
inriktningar, flödeskaizen och processkaizen. Flödeskaizen fokuserar på helheten i 
flödet och processkaizen på en speciell process. Vid effektivisering av order-
hanteringsprocessen är det viktigt att både se till helheten i flödet och detaljerna i 
processen. Det som brukar betonas som det viktigaste inom Kaizen är att hela tiden 
arbeta med små förbättringar. Sörqvist (2004) menar att de små förbättringarna 
tillsammans bidrar till de stora genombrotten och resultaten. Invanda arbetssätt kan 
med tidens gång bli föråldrade och bör förnyas. Genom att införa standardiserade 
arbetsrutiner och få förbättringsarbetet till en naturlig del av det dagliga arbetet 
kommer arbetsmetoderna kunna utvecklas och förbättras konstant (Wittenberg, 
1994). Schalin (1999) menar att Kaizen är processorienterat och fokuserar på 
människan samt sättet att arbeta. Det är således viktigt att fokusera på hur 
processerna fungerar i rutinarbete. Att medarbetarna känner sig delaktiga i för-
bättringsprocessen är också en viktig del inom Kaizen (Wittenberg, 1994). Genom 
att arbeta med Kaizen kan medarbetarna i orderhanteringsprocessen själva få vara 
med och införa förbättringar vilket skulle innebära att processen är under ständig 
utveckling. Arbetssätten skulle således inte bli föråldrade och ineffektiva. 
 
På grund av det komplexa och breda produktsortiment som förekommer vid till-
verkning av kundanpassade produkter krävs således också att utbildning prioriteras 
vid anställning av ny personal. Inom Sex Sigma är gedigna och omfattande 
utbildningsprogram där arbetssätt och verktyg lärs ut en av de viktigaste delarna 
(Sörqvist, 2004). För att kunna förbättra och effektivisera orderhanterings-
processen bör således utbildning prioriteras. En god kunskap om verksamheten är 
också en viktig del i arbetet med Sex Sigma (Sörqvist, 2004) varför förutsättningarna 
förbättras för att identifiera kroniska problem och således kunna åtgärda bakom-
liggande orsaker. En av fördelarna med att införa ett standardiserat arbetssätt är att 
upplärningen blir enklare vilket kommer leda till att utbildningen blir effektivare. 
Ett standardiserat arbetssätt kommer inte bara vara effektivare vid nyanställning 
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utan kommer också att underlätta för befintlig personal eftersom de inte behöver 
gå runt problemet och hitta egna lösningar. 
 
Genom differentiering av orderhanteringen och användning av olika procedurer 
och rutiner för olika typer av beställningar kan enligt Bjørnland et al. (2003) en 
positiv verkan på logistiksystemet uppnås. Ett första steg för en effektivare order-
hanteringsprocess skulle kunna vara att skilja på vilka rutiner som används beroende 
på om det är en kundorder eller reklamationsorder. På Fallföretaget skulle detta 
kunna underlätta att göra rätt om möjligheten till att lägga textpositioner reduceras. 
Genom att låsa funktionen med textpositioner för vanliga kundorder kan behovet 
av revidering minska och slöserier i form av överarbete och kassationer reduceras.  

 

Tabell 13. Åtgärdsförslag på problem vid brist på standardiserat arbetssätt 

SYMPTOM PROBLEM FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 

BRIST PÅ 
STANDARDISERAT 

ARBETSSÄTT 

Brett 
produktsortiment 

 5S 

 Utbildning 

Avsaknad av 
utbildning 

 Utbildning i ERP-system 
och produktsortiment 

Komplexa produkter 
 Modularisering 

 Utbildning i produkt-
uppbyggnad och processteg 

 
I Tabell 13 återges de problem som uppstår på grund av brist på standardiserat 
arbetssätt. Tabellen visar också förslag på åtgärder. Avsaknaden av helhetssyn har 
också identifierats påverka bristen på standardiserat arbetssätt. 

 Avsaknad av helhetssyn 

Avsaknad av helhetssyn har identifierats som ett problem i orderhanterings-
processen. En ökad helhetssyn kan bidra till att problem kan elimineras. Sörqvist 
(2004) framhåller vikten av att se verksamheten som en kedja av interna kunder och 
leverantörer. Genom att utveckla den interna integrationen mellan avdelningarna 
kan en större helhetsförståelse skapas. Liker och Meier (2006) påpekar att sälj-
avdelningen måste vara medveten om hur deras arbete påverkar produktionen. På 
Fallföretaget skulle en starkare helhetssyn kunna uppnås om säljarna redan i första 
led tänker på hur deras handlingar påverkar sin interna kund, produktionen. Det 
krävs således god kommunikation och effektiva gränssnitt mellan avdelningarna. I 
dagsläget är kommunikationen och helhetssynen begränsad vilket bidrar till över-
arbete genom att revidering sker senare i flödet. Det är ett slöseri vilket bör 
elimineras (Peterson et al., 2009). Överarbete kan undvikas genom att se nästa 
interna kund i försörjningskedjan och leverera korrekt orderunderlag till 
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produktion. Att leverera korrekt orderunderlag till sin interna kund borde ses som 
lika självklart som att leverera rätt produkter till slutkund.  
 
Genom att arbeta ur ett företagsinternt system med ständiga förbättringar av 
processer ur ett kundorienterat synsätt kan kvalitetsarbete, ledtids- och leverans-
förbättringar samt kostnadseffektivitet uppnås (Schalin, 1999). Vid ett kund-
orienterat synsätt, där fokus ligger på både interna och externa kunder, kan gräns-
snitten förbättras och den interna integrationen utvecklas (Sörqvist, 2004). Ofta är 
processerna effektiva var för sig varför det är i gränssnitten mellan dem där 
möjlighet till förbättring finns. Edvardsson et al. (1998) menar också att de externa 
kundernas upplevda kvalitet baseras på de interna tjänsternas kvalité och kund-
leverantörsförhållandena.  
 
Liker och Meier (2006) anser att verksamheter måste lära sig att se värdeflödet och 
samarbeta med alla involverade parter och inte enbart se till sin egen avdelning. 
Genom att skapa en större helhetsförståelse för hela värdeflödet kan den interna 
integrationen utvecklas. För att skapa en större helhetsförståelse måste 
medarbetarnas synsätt förändras och mer fokus läggas på de interna kunderna. Det-
samma gäller för hur medarbetarna ser sin position ur ett helhetsperspektiv för 
verksamheten. Därav är det viktigt att medarbetarna är införstådda med hur deras 
agerande påverkar verksamheten som helhet. För att uppnå engagerade och 
motiverade medarbetade måste en gemensam ideologi etableras (Sederblad, 2013). 
Genom att arbeta med att sprida en gemensam organisationskultur skulle ett större 
engagemang kunna uppnås hos medarbetarna. Viljan att arbeta med förbättrings-
arbete skulle därför också kunna öka. Med en ökad helhetssyn och en etablerad 
organisationskultur som förespråkar ständiga förbättringar kan det kortsiktiga 
tänkandet minska. Medarbetarnas kritiska tänkande skulle kunna utvecklas och 
genom att ifrågasätta sitt arbete kan förbättringar som höjer processens effektivitet 
införas. Genom att ifrågasätta sitt arbete och de metoder som används kan arbets-
processen effektiviseras.  
 

Tabell 14. Åtgärdsförslag för problem vid avsaknad av helhetssyn 

SYMPTOM PROBLEM FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 

AVSAKNAD AV 
HELHETSSYN 

Brist på motivation 
 Starkare organisationskultur 

 Möjlighet till att påverka 

Revirtänkande 

 Ökad helhetssyn 

 Interna kunder och leverantörer 

 Förbättra gränssnitt mellan 
avdelningar 

Kortsiktighet 

 Ökad helhetssyn  

 Samverkan mellan avdelningar 

 Ifrågasättande  
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Brist på motivation, revirtänkande och kortsiktighet är problem som uppstår vid 
avsaknad av helhetssyn. Förslag på åtgärder för att eliminera problemen återges i 
Tabell 14.  
 



 
Diskussion och slutsats 

60 
 

5 Diskussion och slutsats 

Inledningsvis i detta kapitel kommer examensarbetets resultat att diskuteras. Vidare förs en 
diskussion kring de implikationer som arbetet gett upphov till. Därefter kommer examensarbetets 
metod diskuteras där tillvägagångssättets styrkor och svagheter behandlas. Avslutningsvis kommer 
slutsatser och rekommendationer till vidare forskning att redovisas.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka potentiella problem som finns inom 
orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter och hur 
processen kan effektiviseras. Resultatdiskussionen kommer att följa de två fråge-
ställningarna som syftet brutits ner i.  

 Vilka potentiella problem kan identifieras inom order-

hanteringsprocessen vid tillverkning av kunderanpassade produkter?  

Syftet med den första frågeställningen var att identifiera potentiella problem som 
kan föreligga inom orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade 
produkter. Eftersom litteratur kring orderhantering vid tillverkning av kund-
anpassade produkter är bristfällig har fallstudien till största del bidragit till att 
identifiera potentiella problem. Även litteratur kring generella problem som kan 
föreligga vid ineffektiva processer har legat till grund för resultatet.  
 
Ett potentiellt problem som kunnat identifieras är ERP-system som inte integrerar 
med varandra och verksamheten, vilket ofta kan anses vara grundorsaken till en 
ineffektiv orderhanteringsprocess. Dessutom har problem kring bristfällig produkt- 
och systemkunskap, avsaknad av helhetssyn och att standardiserat arbetssätt saknas 
identifierats som orsaker till att problemet existerar. Säkerligen finns det fler 
problem i orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter 
än de som tagits upp i det teoretiska ramverket och som identifierats i fallstudien. 
Syftet med examensarbetets första frågeställning var dock inte att identifiera 
samtliga problem utan endast potentiella problem varför författarna anser att första 
frågan är besvarad.  
 
I dagsläget hanterar Fallföretaget problemen genom att använda sig av text-
positioner, vilket identifierats som den största bidragande faktorn till att order-
hanteringsprocessen upplevs ineffektiv. Petersson et al. (2009) menar att en order 
endast skall hanteras en gång innan den börjar produceras, annars uppstår över-
arbete. Det finns därför goda möjligheter till effektivisering av orderhanterings-
processen på Fallföretaget.  
 
Författarna av denna rapport liksom Magnusson och Olsson (2008) anser att det är 
viktigt att ha ett ERP-system som antingen är anpassat till verksamheten eller att 
verksamheten är anpassat efter ERP-systemet. Möjliggör inte systemet att göra rätt 
tas andra vägar runt problemet och problemet löses på andra sätt. Istället för att gå 
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runt problemet är det viktigt att åtgärda rotorsaken varför återkomsten av 
problemet elimineras.  
 
Liker och Meier (2006) anser att standardisering är grunden för att skapa stabila 
processer. Författarna har identifierat att bristen på standardiserat arbetssätt och 
förekomsten av variationer påverkar orderhanteringsprocessens effektivitet och 
stabilitet. Varierande arbetsrutiner och metoder skapar en instabil process med stora 
variationer. De metoder som används på Fallföretaget har också bidragit till att flera 
slöserier förekommer i orderhanteringsprocessen. De vanligast förekommande 
slöserierna är överarbete och kassation vilka orsakas av textpositioner. På grund av 
att det som produceras inte blir lika varje gång uppstår variationer (Sörqvist, 2004). 
Att hantera en textposition varierar i både arbetsmoment och tidsåtgång. Eftersom 
inget standardiserat arbetssätt finns för revidering av textpositioner uppstår även 
variationer beroende på vem som behandlar dem.  
 
Bristen på en etablerad organisationskultur har identifierats påverka medarbetarnas 
motivation. När medarbetare inte känner sig delaktiga och upplever att de inte har 
möjlighet att påverka sin situation och utveckla sina arbetssätt uppstår också 
slöserier i form av outnyttjad kreativitet. Detta slöseri är svårt att upptäcka men 
förekommer i mer eller mindre alla verksamheteter.  

 Hur kan orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kund-

anpassade produkter effektiviseras?  

Syftet med andra frågeställningen var att, utifrån de potentiella problemen som 
identifierats i den första frågeställningen, ta fram förbättringsförslag för att 
effektivisera orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade 
produkter. Utifrån den första frågeställningen där potentiella problem i order-
hanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter identifierats, har 
generella lösningar tagits fram genom analys av insamlad teori och empiri. Åtgärds-
förslag har tagits fram för varje enskilt problem och orsak som författarna 
identifierat påverkar orderhanteringsprocessens effektivitet, varför andra fråge-
ställningen anses besvarad på ett bra sätt. I och med besvarandet av fråge-
ställningarna, som var direkt kopplade till examensarbetets syfte, anser också 
författarna att syftet med examensarbetet är uppfyllt. 
 
Författarna har identifierat att det krävs hög produkt- och systemkunskap inom 
orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade produkter varför 
utbildning är viktigt för att kunna införa ett standardiserat arbetssätt. Utan kunskap 
löses problemen olika efter bästa förmåga från person till person. Utbildning kan 
ske både i ERP-systemet och i produktsortimentet. Det gäller således att försöka 
minska variationerna i orderhanteringsprocessen för att kunna få en mer effektiv 
process. Liker och Meier (2006) framhäver att det inte går att införa Lean-principer 
utan att först skapa stabila processer. Grunden för stabila processer är 
standardisering (Liker & Meier, 2006). Syftet med Sex Sigma är således att minska 
variationerna varför förbättringar som görs syftar till att öka kundnöjdheten, 
förbättra processerna och öka lönsamheten (Pande & Holpp, 2002). Genom att 
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stabilisera processen med hjälp av standardisering och använda de olika delarna i 
Sex Sigma, där utgångspunkten är en drivande ledning och höga ambitioner, kan ett 
kontinuerligt förbättringsarbete för att effektivisera orderhanteringsprocessen 
bedrivas.  
 
Metodiken kring 5S som skall skapa ordning och reda på arbetsplatsen (Ohno, 1988) 
kan också appliceras inom orderhanteringsprocessen, framförallt i ERP-systemet. 
En förutsättning för att kunna införa 5S inom orderhanteringsprocessen är att utse 
ett ERP-system som huvudsystem och integrera det med de andra systemen. Att ha 
ett huvudsystem skapar gynnsammare förutsättningar när rensningen av artikel-
registret endast behöver göras på ett ställe. Således underlättas det första steget i 5S, 
att systematisera och ta bort det som inte är nödvändigt (Liker & Meier, 2006). 
Genom att systematisera och sortera artiklarna kan arbetet med att hitta rätt artikel 
i systemet underlättas. Att arbeta med att regelbundet städa och hålla rent under-
lättar för en fortsatt effektiv orderhanteringsprocess. Arbetssätt ska sedan 
standardiseras och rutiner etableras i verksamheten. För att kunna standardisera och 
skapa rutiner krävs ERP-system som underlättar att göra rätt. En förutsättning för 
att kunna standardisera och etablera rutiner inom orderhanteringsprocessen vid 
tillverkning av kundanpassade produkter är ett systemstöd som bygger på 
modularisering. Orderhanteringen underlättas genom modularisering eftersom 
varianterna reduceras. Sista steget i 5S-metodiken innebär att se till att ordningen 
bibehålls och att införa förbättringar steg-för-steg.  
 
Kaizen är ett systematiskt arbetssätt och ledningsfilosofi som syftar till att generera 
bättre lönsamhet, ökad konkurrenskraft och reducera kostnader genom ständiga 
förbättringar i små steg (Schalin, 1999). För att effektivisera orderhanterings-
processen krävs således att det görs små förändringar till det bättre hela tiden, det 
krävs dessutom att de nya standardiserade arbetssätten säkras upp innan nästa för-
ändring påbörjas. Liker och Meier (2006) framhåller att standardisering är grunden 
för att arbeta med ständiga förbättringar och Kaizen.  
 
Larsson (2008) framhåller att det är viktigt att tillämpa metoderna och principerna 
för Lean inom hela verksamheten. Det är därför viktigt att även fokusera på de 
administrativa processerna. Genom att göra rätt från början bidrar det till att antalet 
överlämningar minskas och varje papper hanteras endast en gång varför uppgifterna 
behålls hos ett fåtal personer. Detta skulle också innebära att vissa steg i processen 
elimineras och slöserierna reduceras. Hade det funnits standardiserat arbetssätt, hel-
hetssyn och ett bättre systemstöd hade revideringen på Fallföretaget inte behövts. 
Orderhanteringsprocessen kan således effektiviseras och leveransledtiden förkortas. 
Bjørnland et al. (2003) menar att det oftast är den administrativa ledtiden som är 
enklast att påverka i en beställningscykel.  
 
De olika förbättringsförslagen som tagits fram har olika stor påverkan på order-
hanteringsprocessen effektivitet. I Tabell 15 presenteras de åtgärdsförslag som tagits 
upp i rapporten vilka författarna har bedömt kan öka orderhanteringsprocessens 
effektivitet. Författarna har uppskattat en kostnad för varje åtgärdsförslag och hur 
hög påverkan respektive åtgärdsförslag kan antas ha. Det bör noteras att en för-
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djupad analys av de olika åtgärdsförslagen bör genomföras innan en implementation 
kan ske. Kostnad för de olika åtgärdsförslagen har inte legat inom examensarbetets 
ramar varför exakta kostnader utelämnats. Att införa 5S i ERP-systemet är dock 
förhållandevis ekonomiskt försvarbart i jämförelse med att införa en modul-
funktion. Kostnaden för 5S består till största del av tid varför kostnaden blir relativt 
låg. Däremot blir påverkan på orderhanteringsprocessens effektivitet inte lika hög 
som vid införande av en modulfunktion. Författarna anser att en optimal lösning 
vore att kombinera de olika förbättringsalternativen. Det mest optimala vore att 
införa modularisering men det kräver högre kostnader varför en början kan vara att 
utbilda medarbetarna i ERP-systemen, produktsortimentet och produkt-
uppbyggnad samt att införa 5S. Hur mycket de olika åtgärderna kommer kosta och 
hur stor påverkan de kommer ha beror på verksamhet. 
 

Tabell 15. Konsekvenser av åtgärdsförslag 

ÅTGÄRD KONSEKVENS KOSTNAD PÅVERKAN 

5S 
Underlättar hanteringen av 
artikelregistret. Reducerar 
överarbete. 

Låg Låg 

Utbildning 
Reducerar variationer. Underlättar 
orderregistreringen. Reducerar 
kassationer och transporter.  

Medel Medel 

Integration, 
Hub 

Underlättar och effektiviserar 
informationshanteringen. Minskar 
överarbete och transporter.  

Hög Medel 

Modularisering 

Förenklar produktstrukturer och 
effektiviserar hanteringen av 
kundanpassade produkter. 
Minskar variationer och 
överarbete. 

Hög Hög 

Standardiserat 
arbetssätt 

Effektivare orderhantering om 
variationer reduceras. Reducerar 
överarbete, transporter och 
kassationer.  

Låg Medel 

Starkare intern 
integration 

Förbättrar gränssnitt mellan 
avdelningar. Ökad helhetssyn. 
Underlättar förbättringsarbete 
och förbättrar organisations-
kultur. Reducerar överarbete. 

Låg Medel 

 
Beroende på hur verksamheten vill arbeta med förbättringsarbete kan Kaizen och 
Sex Sigma vara tillämpbara. Fokus i Kaizen är att få förbättringsarbetet som en 
naturlig del av det dagliga arbetet medan Sex Sigma har större fokus på avsätta stora 
resurser för att bedriva förbättringsarbete. 

5.2 Implikationer 

Under examensarbetets gång har fastställts att det finns stor förbättringspotential 
för att effektivisera orderhanteringsprocessen. Ineffektiva informationsflöden på-
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verkar verksamheten minst lika mycket som ineffektiva materialflöden varför det är 
extra intressant att undersöka de administrativa processerna. Förbättringsverktyg 
som används för att effektivisera materialhantering kan med fördel användas för 
effektivisering inom orderhanteringsprocessen. Oftast läggs mycket fokus kring 
effektivisering av materialflöden och informationsflödena hamnar lätt i skymundan. 
Problemen i de administrativa processerna är mindre synliga och det är också lättare 
att åtgärda sådant om blivit fel. Uppstår ett fel i materialflödet stannar produktionen 
upp, i ett administrativt flöde är det enkelt att rätta till fel som uppstår genom 
exempelvis revidering, en kreditfaktura eller liknande. Dock bidrar det till över-
arbete och kopplingar till slöserier kan göras även inom informationsflödet. För att 
upptäcka fel i en administrativ process krävs att en kartläggning över flödet görs för 
att upptäcka onödiga moment.  
 
Viktigt är också, som flera metoder för förbättringsarbete framhäver, att arbeta med 
små förbättringar inom alla delar av verksamheten. Såväl i de administrativa 
processerna som i tillverkningsprocesserna. När materialflöden ska förses med 
information som överensstämmer med kundens önskemål, såväl intern som extern 
kund, påverkas materialflödena i hög grad av hur väl informationsflödena fungerar.  
 
Under examensarbetet har det även identifierats att det ofta är lätt att hitta symptom 
på problem. Det är således lätt att tro att symptomet är problemet. Det är därför 
viktigt att börja i rätt ände och hitta rotorsaken. Viktigt är också att låta analysen av 
problemet ta tid för att hitta rätt åtgärd. Dessutom är det viktigt att inte införa för 
många åtgärder samtidigt för att kunna utvärdera hur åtgärderna påverkar det upp-
levda problemet. Om flera åtgärder implementeras samtidigt är det svårt att följa 
upp resultatet och se om eller vilken åtgärd som förbättrar processen.  

5.3 Metoddiskussion 

Under detta kapitel följer en diskussion kring de metoder och tillvägagångssätt som 
använts för att generera examensarbetets resultat. Diskussionerna avser examens-
arbetets datainsamling, dataanalys samt examensarbetets reliabilitet och validitet.  

 Datainsamling 

Utgångspunkten för examensarbetets datainsamling har varit en litteraturstudie och 
en fallstudie. För att hitta lämpliga teorier som skulle bilda det teoretiska ramverket 
inleddes litteraturstudien med en omfattande litteratursökning inom ämnesområdet. 
När komponenterna som skulle utgöra det teoretiska ramverket var fastställda 
gjordes en mer ingående litteratursökning kring de teorier som skulle användas. Den 
mer ingående litteratursökningen möjliggjorde att flera olika vetenskapliga 
publikationer kunde bygga upp det teoretiska ramverket.  
 
Eftersom examensarbetets problemområde är relativt outforskat var tillgången på 
litteratur begränsad. Därför handlade litteraturstudien till stor del om att studera 
teorier kring effektivisering av processer. Teorierna kring effektivisering av 
processer utvärderades kontinuerligt med avseende hur väl de stämde överens med 
effektivisering av orderhantering vid tillverkning av kundanpassade produkter. 
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Empirisk data samlades in genom intervjuer, observationer samt data- och 
dokumentstudier vid fallstudien på Fallföretaget. Författarna hade velat genomföra 
fler fallstudier för att få ett bredare spektrum av empiri, men utifrån examens-
arbetets omfång var det resursmässigt ogenomförbart varför en fallstudie av enskild 
karaktär utfördes. Fördelen med en fallstudie av enskild karaktär anser författarna 
vara möjligheten till fördjupa sig i ett specifikt fall. Att genomföra en fallstudie 
bidrog till att få en verklighetsförankring och koppling till de teorier som studerats 
i litteraturstudien.  
 
Under fallstudien utfördes nio intervjuer med åtta olika personer vilka var av 
halvstrukturerad karaktär. Författarna anser att fördelen med en halvstrukturerad 
intervjuform är att kompletterande frågor kan ställas för att få fylligare svar vid 
intervjuerna. Under intervjuerna har således annan data än det författarna tänkt på 
innan kunnat erhållas. Intervjuerna genomfördes bland annat för att få med-
arbetarnas syn på problemet och för att kunna identifiera potentiella problem i 
orderhanteringsprocessen.  
 
Av de sju observationerna som genomfördes var de första av ostrukturerad och 
passiv karaktär medan de fyra sista var av strukturerad och aktiv karaktär. Syftet 
med de första observationerna var att skapa förståelse för problemet och få en hel-
hetsbild av flödet. Syftet med de strukturerade observationerna var att observera 
det förutbestämda problemområdet. Observationerna hjälpte författarna att få en 
bild över problemet och metoden var relevant för att samla in data utifrån första 
frågeställningen.  
 
De tidsstudier som genomfördes på Fallföretaget för att kunna ta fram en kostnad 
för revideringen av order med textposition anser författarna hade kunnat vara mer 
omfattande. Fler aktiviteter hade kunnat mätas för att få en totalkostnad för hela 
orderhanteringsprocessen för order med textposition. Författarna ansåg dock att 
det räckte att beräkna kostnaden för den variabel som påverkas eftersom övriga 
variabler kommer vara konstanta även om alla order registreras korrekt.  

 Dataanalys 

Mönsterpassning har använts för att analysera den insamlade empirin gentemot det 
teoretiska ramverket. Analysmetoden ansågs lämplig eftersom teorin kontinuerligt 
uppdaterades för att tillämpas och jämföras med den insamlade empirin. Detta 
gjordes för att det teoretiska ramverket skulle bestå av relevanta teorier i förhållande 
till undersökt område.  
 
För att utföra kostnadsanalysen har en simulering av insamlad data i form av tids-
studier och dokumentstudier genomförts. Den data som insamlats har analyserats 
och konstaterats vara normalfördelad varför slumpmässiga värden inom stick-
provets storlek kunnat tas fram. Utifrån de normalfördelade slumpvärdena har en 
simulering genomförts för att få fram ett medel- och medianvärde som kostnads-
analysen baserats på. Författarna anser att metoden ger en bra återspegling av 
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verkligheten. En nackdel är dock att de insamlade värdena har stor varians varför 
ett stort stickprov behövs för att återspegla verkligheten korrekt.  

 Reliabilitet och validitet  

Examensarbetets reliabilitet anses vara hög eftersom flera metoder för data-
insamling har använts vilket styrker resultatets tillförlitlighet. Samma data har fåtts 
genom olika källor genom att bland annat ställa samma frågor till flera personer och 
där liknande svar erhållits. Utöver resultatet som fåtts från intervjuerna har liknande 
resultat erhållits vid observationerna. Eftersom datainsamlingen skett genom olika 
metoder har en grundläggande triangulering kunnat åstadkommas vilket också 
stärker reliabiliteten.  
 
Den interna validiteten för examensarbetet anses hög av den orsaken att den 
insamlade empirin har mönsterpassats med det teoretiska ramverket. Brister kan 
föreligga i examensarbetets externa validitet eftersom endast en fallstudie har 
genomförts. För att stärka den externa validiteten och för att ge ett mer 
generaliserbart resultat skulle fler fallstudier behöva göras. Detta låg dock inte inom 
ramen för examensarbetets omfång utan lämnas åt fortsatta studier inom området. 
Under examensarbetets gång har författarna haft kontinuerlig kontakt och upp-
följning av fakta med Fallföretaget för att stärka reliabiliteten på empirin.  

5.4 Slutsatser 

I den studerade orderhanteringsprocessen har ett ERP-system som inte överens-
stämmer med produktsortiment identifierats vara grundorsaken till en ineffektiv 
orderhanteringsprocess. Ett bristfälligt ERP-system har gett upphov till variationer 
i processen i form av textpositioner samt att införandet av ett standardiserat arbets-
sätt försvåras.  
 
Genom att reducera variationerna kan en stabilare process uppnås varför slöserier 
kommer kunna elimineras. För att hantera en kundorder eller en reklamationsorder 
med textposition på Fallföretaget krävs i dagsläget att order revideras innan den kan 
börja bearbetas i produktion. Genom att prioritera utbildning i både ERP-system 
och produktsortiment kan många av de slöserier som förekommer i dagsläget 
elimineras. Även en bättre intern integration mellan ERP-system kan reducera 
slöserier genom att transporter och överarbete kan elimineras. För att kunna 
effektivisera orderhanteringsprocessen är första steget att standardisera vilket även 
Liker och Meier (2006) anser vara det första steget för att skapa stabila processer. 
Genom att använda Kaizen-metodiken där ständiga förbättringar implementeras 
steg för steg för att införa nya metoder och arbetssätt kan orderhanteringsprocessen 
effektiviseras.  
 
För att effektivisera orderhanteringsprocessen vid tillverkning av kundanpassade 
produkter har modularisering identifierats kunna reducera antalet varianter och 
eliminera slöserier. Genom att kunna välja ingående komponenter till en produkt 
ökar möjligheten till kundanpassning utan att arbetet för orderhanteringen tilltar.  
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Larsson (2008) framhåller att det är viktigt att tillämpa metoderna och principerna 
för Lean inom hela verksamheten. Dock tenderar företag att endast effektivisera 
sina tillverkningsprocesser och att de administrativa processerna glöms bort. Under 
examensarbetets gång har det konstaterats att mycket fokus läggs på tillverknings-
processerna. Men det har också konstaterats att informationsflödena påverkar 
materialflödena i mycket stor utsträckning. Materialflödena är synliga, varför också 
problemen är lättare att identifiera. Det är också materialflödena som anses skapa 
värde för kund varför det ofta anses viktigare att fokusera på dem vid en 
effektivisering. Informationsflödena är inte synliga på samma sätt varför det krävs 
mer arbete med att identifiera problem som föreligger i flödet. Dock kan flera för-
bättringsverktyg och metoder användas för både informations- och materialflöden.  

5.5 Vidare studier 

Efter genomfört examensarbete har författarna konstaterat att det finns goda 
möjligheter till att effektivisera orderhanteringen vid tillverkningen av kund-
anpassade produkter. Eftersom examensarbetets utgångspunkt har varit ett enskilt 
fall finns behov av liknande studier inom området. Det skulle således kunna 
generera ett mer generaliserbart resultat. Författarna har heller inte haft möjlighet 
att studera samtliga orsaker till en ineffektiv orderhanteringsprocess varför vidare 
studier kring vilka andra faktorer som kan påverka orderhanteringsprocessen skulle 
vara intressant att studera. 
 
Examensarbetet har enbart fokuserats kring den interna orderhanteringsprocessen 
vid tillverkning av kundanpassade produkter varför vidare studier kring hur de 
externa kunderna påverkas av orderhanteringen vore intressant att följa upp.  
 
Under examensarbetets gång har det framkommit att organisationskulturer och 
organisationsformer har stor påverkan på en verksamhets effektivitet. Detsamma 
gäller verksamheters ERP-system, där vidare studier kring byte av ERP-system och 
hur modularisering kan ske i praktiken vid tillverkning av kundanpassade produkter, 
skulle vara intressant att studera.  
 
Konstaterat under examensarbetets gång är att det ofta är hög resultatfokusering 
inom tillverkande verksamheter. Om ett resultat genereras är det inte lika viktigt hur 
processerna går till. Därför vore det intressant att vidare studera hur resultatstyrning 
jämfört med metodstyrning påverkar processernas effektivitet och motivationen 
hos medarbetarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Normalfördelning 

För att belysa variationerna vid hantering av order med textpositioner har en 
normalfördelning gjorts vilket illustreras i Figur 24. 

 

Figur 24. Normalfördelning - antal order med textposition per dag 

 
För att belysa variationerna för antal orderrader per order med textposition har 
också en normalfördelning gjorts som illustreras i Figur 25. 

 

Figur 25. Normalfördelning - antal orderrader per order med textposition 

 
För att belysa variationerna för antal orderrader per order med textposition har en 
normalfördelning gjorts som illustreras i Figur 26. 
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Figur 26. Normalfördelning - tidsåtgång för revidering per order med textposition 

 
Hanteringskostnaden för att revidera order med textposition har utifrån de 
simulerade värdena beräknats. Utifrån de värden som uppmätts har följande 
beräkningar har gjorts:  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Frågor till sälj 
 

 Vilken är din arbetsroll? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Hur länge har du arbetat med det?  

 Hur ser du din roll i företaget ur ett helhetsperspektiv för verksamheten? 

 Hur skulle din arbetssituation kunna förbättras? 

 Hur skulle en optimal orderhantering se ut för dig?  

 Hur ofta måste du lägga fria textpositioner? 

 Varför lägger du fria textpositioner?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det är att lägga en fri 
textposition? 

 Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att lägga en fri textposition?  

 Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att lägga in ett artikelnummer? 

 Efter du lagt en order, vad händer med den?  
 

Frågor till IT  
 

 Vilken är din arbetsroll? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Hur länge har du arbetat med det?  

 Hur ser du din roll i företaget ur ett helhetsperspektiv för verksamheten? 

 Hur skulle din arbetssituation kunna förbättras? 

 Hur skulle en optimal orderhantering se ut för dig?  

 Går det att lägga in persienn som en ”kryssfunktion” i affärssystemet för att 
till exempel pris kommer med direkt?  

 Varför funkar inte integrationen mellan systemen?  

 Går det att integrera reklamationssystemet med orderhanteringssystemet? 

 Din syn på orderhanteringssystemet?  

 Hur kan man lösa pekfunktionen?  
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Frågor till produktion 

 

 Vilken är din arbetsroll? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Hur länge har du arbetat med det?  

 Hur ser du din roll i företaget ur ett helhetsperspektiv för verksamheten? 

 Hur skulle din arbetssituation kunna förbättras? 

 Hur skulle en optimal orderhantering se ut för dig?  

 Hur ofta måste du hantera och bearbeta fria textpositioner? 

 Varför tror du att fria textpositioner används vid orderhanteringen?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det är att lägga en fri 
textposition? 

 Hur lång tid skulle du uppskatta att det tar att bearbeta en fri textposition i 
genomsnitt?  

 
 

Frågor till controller 
 

 Vilken är din arbetsroll? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Hur länge har du arbetat med det?  

 Hur ser du din roll i företaget ur ett helhetsperspektiv för verksamheten? 

 Hur skulle en optimal orderhantering se ut för dig?  

 Varför tror du att fria textpositioner används vid orderhanteringen?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det är att lägga en fri 
textposition? 

 Vad anser du om orderhanteringssystemet? Begränsningar och möjligheter? 

 Vilka möjligheter finns det att införa moduler i nuvarande system?  
 
 

 

 

 

 


