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Sammanfattning 

Under forskningsprojektet KOPeration visade sig grad av kundanpassning vara en viktig egenskap att 

beakta vid utformningen av lämplig grad av samverkan i leverantörsrelationen. Projektet omfattar sex 

svenska tillverkande företag från olika branscher och är inriktat på kundorderstyrning och 

leverantörsrelationer. 

Projektet var inledningsvis inriktat på att undersöka i vilken utsträckning som kundorder är 

verksamhetsdrivande och hur det påverkar leverantörsrelationer. Under projektet visade det sig dock 

att ytterligare en komplicerande faktor i leverantörsrelationer identifierats, nämligen brist på 

överensstämmelse mellan det tillverkande företagets perspektiv och leverantörens perspektiv på grad 

av kundanpassning av en viss produkt. Inom ett företag finns en logisk sekvens av 

kundanpassningsgrad från standardartiklar, via kundunika artiklar till kundorderunika artiklar. Denna 

logiska sekvens gäller dock bara inom ett företag. En artikel som av leverantören uppfattas som 

kundunik kan ingå i standardsortimentet hos kunden, eller tvärt om, vilket kräver en mer nyanserad 

analys. 

Denna brist på överensstämmelse mellan kundens och leverantörens syn på kundanpassningsgrad är 

viktig att identifiera eftersom spekulationsrisken i försörjningskedjan då kan fördelas på ett bättre sätt. 

Det innebär en låg risk att tillverka och lagerhålla standardartiklar på spekulation (mot prognos, innan 

en kundorder har mottagits), medan tillverkning och lagerhållning av kundunika, eller till och med 

kundorderunika, produkter innebär en hög risk om det utförs på spekulation. Mycket talar därför för 

att den aktör som upplever den lägsta graden av kundanpassning bör lagerhålla produkter när det 

finns olika uppfattning av grad av unikhet. 

I detta papper definieras teorigapet gällande brist på överenstämmelse av kundens och leverantörens 

perspektiv på grad av kundanpassning. Därefter belyses det praktiska problemet, dvs. vikten av att 

identifiera situationer med ett ”ologiskt” flöde av kundanpassningsgrad. Potentiella fördelar med att 

vara medveten om dessa ”ologiska” flöden exemplifieras med hjälp av en fallstudie hos Parker 

Hannifin i Trollhättan. 
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1. Introduktion 

Tre globala trender som har stor inverkan på svensk industri är att marknaden efterfrågar allt kortare 

produktlivscykler, kortare leveransledtider och högre grad av kundanpassningar. Detta leder till ett 

ökat behov för tillverkande företag av att kunna skapa balans mellan kostnadseffektivitet och 

försörjningsflexibilitet för att bibehålla konkurrenskraften. En nyckelkomponent i denna balansakt är 

en noggrant anpassad grad av kundorderstyrning, dvs. en blandning av prognos- och kundorderdrivna 

processer (före respektive efter kundorderpunkten, KOP), där efterfrågesäkerheten varierar mellan 

osäker prognostiserad efterfrågan och säkra kundorder. Dessa trender har även påverkat tillverkande 

företag i högkostnadsländer att öka sitt fokus på kärnkompetens vilket ger en ökad outsourcing. Ökad 

outsourcing leder till fler leverantörsrelationer för det tillverkande företaget att hantera (Fine, 2000; 

Auguste et al., 2002). Strävan mot att kunna erbjuda kunden kortare produktlivscykler, kortare 

leveransledtider och högre grad av kundanpassningar innebär även en ökad komplexitet i 

leverantörsrelationerna. För att bibehålla konkurrenskraften måste även dessa fler och mer komplexa 

leverantörsrelationer hanteras kostnadseffektivt (Fynes et al., 2005) vilket kräver en noggrant 

anpassad samverkansnivå i leverantörsrelationen (Sheffi, 2005).  

Det strategiska beslutet om hur kostnadseffektivitet och försörjningsflexibilitet ska balanseras och den 

resulterande produktionsstrategin har, hittills, i liten utsträckning påverkat hur samverkan i 

leverantörsrelationer ska utformas. Det finns inte heller något utbrett stöd i litteraturen för att koppla 

samman produktionsstrategier med lämpliga leverantörsrelationer. Därför behövs ett helhets-

perspektiv på produktion och inköp där inköpsstrategier och leverantörsrelationer ligger i linje med 

aktuella produktionsstrategier (Kroes och Ghosh, 2010). Detta problem behandlas i det pågående 

forskningsprojektet KOPeration, syftande till att koppla samman lämplig grad av samverkan i 

leverantörsrelationen och grad av kundorderstyrning. 

I teorin har kundorderstyrning tidigare uppmärksammats i termer av i vilken utsträckning 

leveransprocessen drivs av kunden (se t.ex. Sharman, 1984; Giesberts och van den Tang, 1992; 

Hoekstra och Romme, 1992). Kundorderpunkten har används i detta sammanhang för att identifiera 

gränsen för kundorderdrivna processer. Processdrivaren innan KOP är prognoser och efter KOP 

kundorder. Befintlig litteratur ger dock begränsat med stöd för hur grad av kundanpassning i 

kombination med processdrivare påverkar leverantörsrelationer.  

Effekterna av placeringen av KOP på leverantörsrelationer har nyligen undersökts av Wikner och 

Bäckstrand (2011). Resultaten tyder på att utformningen av leverantörsrelationen bör anpassas till om 

gränssnittet mellan kund och leverantör är uppströms eller nedströms från KOP. Att ta hänsyn till 

placeringen av KOP i förhållande till leverantörsgränssnittet kompletterar den inköpsmetod som först 

utvecklades av Kraljic (1983). Även om den utvidgade inköpsmetoden tar hänsyn till grad av 

kundorderstyrning i inköpssituationen, erbjuder den emellertid en alltför förenklad bild i många fall.  

En annan dimension som därför också måste betraktas i leverantörsrelationen är om den inköpta 

artikeln är standard (kundgenerisk) eller kundorderunik. Frågan om vad som utgör en unik produkt är 

dock mer komplicerat än vid en första anblick, eftersom när ett leverantörsgränssnitt undersöks, finns 

två perspektiv på unikhet, kundens respektive leverantörens (Wikner och Bäckstrand, 2012).  

Syftet med detta papper är därför att utveckla teorin gällande brist på överenstämmelse av kundens 

och leverantörens perspektiv på grad av kundanpassning. Därefter belyses det praktiska problemet 

med hjälp av en fallstudie hos Parker Hannifin i Trollhättan, dvs. vikten av att identifiera situationer 

med ett ”ologiskt” flöde av kundanpassningsgrad, och potentiella fördelar med att vara medveten om 

dessa ”ologiska” flöden. 

 



2. Leverantörsrelationer och kundorderstyrning 

Den teoretiska referensramen för det här området är fragmenterad och uppdelad i leverantörs-

relationer och kundorderstyrning. Litteraturen om leverantörsrelationer har utgångspunkt i inköps-

området samtidigt som det mesta som finns tillgängligt om kundorderstyrning har bakgrund i 

antingen produktion eller logistik. Kapitlet inleds med utgångspunkt i denna fragmentering men 

avslutas med att visa hur områdena kan integreras vad gäller framförallt i termer av vad som driver 

processer och vad som avses med kundunikhet. 

2.1. Leverantörsrelation 

Det övergripande målet för forskningsprojektet är att utforma ett beslutsstöd för tillverkande företag 

så att de kan etablera en lämplig grad av samverkan i leverantörsrelationer baserat på grad av kund-

orderstyrning. Eftersom leverantörsrelationen är kopplad till leverantörsgränssnittet och kundorder-

styrningen baseras på kundgränssnittet, se figur 1, behöver en triad bestående av tre aktörer: fokal-

leverantör (FL), fokal-aktör (FA) och fokal-kund (FK) beaktas. 

Fokal-aktör

(FA)

Kund-

gränssnitt

Leverantörs-

gränssnitt

Fokal-leverantör

(FL)

Fokal-kund

(FK)
 

Figur 1: Triad bestående av fokal-leverantör, fokal-aktör och fokal-kund 

Det tillverkande företag som är utgångspunkten för analysen definieras som fokal-aktör. Fokal-

kunden fungerar här som en referenspunkt för att bestämma graden av kundanpassning hos fokal-

aktören. Fokal-aktören i sin tur agerar kund och referens för fokal-leverantörens kundanpassnings-

grad. 

KOPerations-metoden 

Inom KOPerations-projektet har KOPerations-metoden utvecklats för att på ett strukturerat sätt 

analysera och etablera en lämplig grad av samverkan i leverantörsrelationer baserat på graden av 

kundorderstyrning (Bäckstrand, 2012). Metoden baseras på befintliga och nyutvecklade verktyg inom 

inköpsstrategi och produktionsstrategi. KOPerations-metoden består i sin helhet av 10 steg: 

1. Välj produkt att analysera och identifiera produktstruktur och BOM 

2. Identifiera aggregerad försörjningsledtid för alla ingående artiklar 

3. Särskilj mellan prognosdrivna och kundorderdrivna artiklar 

4. Särskilj mellan generiska och unika artiklar 

5. Särskilj egentillverkade artiklar från inköpta artiklar 

6. Analysera inköpta artiklar efter processdrivare och grad av kundanpassning 

7. Välj ut leverantörsrelationer att analysera 

8. Analysera nuvarande leverantörsrelation i samverkansramverket 

9. Analysera graden av styrbarhet i leverantörsgränssnittet 

10. Agera baserat på föregående analys 

I denna artikel används endast steg 1-6, med fokus på steg 6, i fallstudien, kapitel 3. 



2.2. Grad av kundorderstyrning 

Grad av kundorderstyrning har tidigare definierats som kopplat till grad av säkerhet gällande 

efterfrågan (Bäckstrand och Wikner, 2008), som en kombination av grad av säkerhet och grad av 

kundanpassning (Wikner och Bäckstrand, 2009), och som en kombination av grad av säkerhet, grad 

av kundanpassning och grad av styrbarhet (Wikner, 2011). Detta papper följer definitionen från 2011 

men behandlar graden av kundanpassning mer explicit. Genom att analysera förhållandet mellan olika 

strategiska ledtider så kan olika aspekter på kundorderstyrning bestämmas.  

Strategiska ledtider  

I detta papper är det tre strategiska ledtider som används och analysen baseras på Wikner (2011). 

 S: Försörjningsledtid (Supply lead time) är den aggregerade ledtiden för produkten. 

 D: Leveransledtid (Delivery lead time) är baserad på marknadskrav för leveransen och 

direkt kopplad till efterfrågan/kundorder. 

 A Anpassningsledtid (Adapt lead time) är kundorderbaserad och anger vad i 

produktstrukturen som är/kan vara kundorderunikt. 

Dessa tre ledtider kombineras här till två ledtidsrelationer. 

S:D-relationen 

S:D relationen anger hur stor del av försörjningsledtiden som utförs när kunden väntar och definierar 

därför positionen av kundorderpunken (KOP). S:D relationen introducerades av Shingo (1981, p. 38), 

under namnet P:D-relationen (P syftar på Produktion).  

Om relationen mellan S och D (S delat med D) är större än 1 innebär det att vissa inköps- och 

tillverkningsaktiviteter behöver initieras innan det tillverkande företaget har någon information om 

kundefterfrågan (dvs. aktiviteterna utförs under osäkerhet):  

 S>>D: I princip alla aktiviteter måste utföras mot prognos  

 S>D: Vissa aktiviteter kan utföras mot prognos  

 S≈D: Alla aktiviteter (t.ex. inköps- och tillverkningsaktiviteter) kan utföras mot kundorder 

Ur ett processdrivarperspektiv har även en kombination av prognosdrivet och kundorderdrivet 

identifierats av Wikner och Rudberg (2005) – kallat kundorderzonen (KOZ). 

A:D-relationen 

Relationen mellan A och D är huvudsakligen baserad på kundefterfrågan. Syftet med att identifiera 

förhållandet mellan A och D är att identifiera andelen av D som är kundorderunik. 

A:D-relationen belyser det faktum att även om ett behov är kunddrivet är det inte nödvändigtvis 

kundanpassat. 

 A<<D: I princip alla aktiviteter är kundgeneriska 

 A=D: Kunddrivna aktiviteter är kundorderunika 

 A>D: En del prognosdrivna aktiviteter är kundorderunika 

A:D relationen definierar positioneringen av kundanpassningspunkten (KAP). Kundanpassnings-

punkten (Wikner och Bäckstrand, 2012, och Wikner, 2011) kan jämföras med differentieringspunkten 

av Wikner och Wong (2007) och produktdifferentieringspunkten av García-Dastugue och Lambert 

(2007). På samma sätt som att en kundorderzon har identifierats som en övergång från prognosdrivet 



till kundorderdrivet kan en kundanpassningszon (KAZ) identifieras mellan kundgenerisk och 

kundorderunikt – kundunikt (Wikner och Bäckstrand, 2011). KAZ har därför en direkt koppling till 

grad av kundanpassning. 

2.3. Grad av kundanpassning 

De grader av kundanpassning som används i detta papper är: kundgenerisk (Kg) kundunik (Ku) samt 

kundorderunik (Kou) (Wikner och Bäckstrand, 2012). Då vi fokuserar på det generella flödet av 

produkter och artiklar och inte varje individuell produkt så kommer det att vara graden av 

kundanpassning i flödet som analyseras. I figur 2 illustreras den logiska sekvensen, från vänster till 

höger, av kundanpassningsgrad inom en aktör. 

Kundgeneriskt flöde Kundorderunikt flödeKundunikt flöde

Fokal-aktör
Fokal-

kund

 
Figur 2: Logisk sekvens av grad av kundanpassning inom en aktör 

Detta är den enda logiska sekvensen av grad av kundanpassning inom en aktör eftersom det inte är 

vare sig praktiskt eller effektivt att göra något kundunikt, eller till och med kundorderunikt, som 

senare ska ändras till något kundgeneriskt. Med hänsyn till denna begränsning och med tanke på att 

alla grader av kundanpassning inte alltid utnyttjas i ett flöde kan därför sju olika möjliga 

konfigurationer av kundanpassningsgrad identifieras (Wikner och Bäckstrand, 2012), se figur 3.  

Kundunikt flöde

Kundgeneriskt flöde Kundorderunikt flöde

KgF KuF KuF KouF

SA KouFKgF KuF

KgF KouFKgF KouF

KuF

 
Figur 3: Sju olika konfigurationer av kundanpassning inom en aktör 

De tre hörnen, konfiguration 1, 2, och 3 representerar de fall då graden av kundanpassning är konstant 

genom hela det interna flödet. Genom att kombinera två av dessa ”rena” flöden fås konfigurationerna 

4, 5, och 6. Konfiguration 7, slutligen, representerar ett internt flöde från kundgeneriskt, via 

kundunikt till kundorderunikt. 

Den logiska sekvensen av grad av kundanpassning gäller endast inom en aktör, och som kan ses ovan 

kan alla grader av kundanpassning finnas både i gränssnittet mot kund och gränssnittet mot 

leverantör, se sammanställning i figur 4 (Wikner och Bäckstrand, 2012). Aktuella konfigurationer i 

gränssnitten baseras på kundanpassningsgraden till höger, respektive till vänster i varje konfiguration 

i figur 3. 
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Figur 4: Grad av kundanpassning i kund- och leverantörsgränssnitt 

Om inte bara fokal-aktören betraktas, utan hela FL-FA-FK-triaden, utgör FL och FA leverantörer till 

FK i två led eftersom FA agerar leverantör till FK och FL i sin tur agerar leverantör till FA. FK är 

följaktligen referenspunkt för FAs kundanpassningsgrad och FA är referenspunkt för FLs 

kundanpassningsgrad. Detta innebär att det kan uppstå brist på överensstämmelse mellan fokal-

aktörens och fokal-leverantörens perspektiv på grad av kundanpassning i leverantörsgränssnittet.  

Kombinationen av de tre möjliga perspektiven som FA respektive FL kan ha har sammanställts i figur 

5. Raderna i figur 5 representerar ett FL-perspektiv och kolumnerna ett FA-perspektiv. Totalt ger det 

nio kombinationer av grad av kundanpassning i leverantörsgränssnittet mellan FL och FA (Wikner 

och Bäckstrand, 2012). 

Fokal-aktörsperspektiv

F
o

k
a
l-

le
v
e
ra

n
tö

rs
p

e
rs

p
e
k
ti

v

Kundgeneriskt flöde Kundunikt flöde Kundorderunikt flöde

Kundorderunikt

flöde

FL              FA           FK FL              FA           FK FL              FA           FK

Kundunikt flöde

FL              FA           FK FL              FA           FK FL              FA           FK

Kundgeneriskt

flöde

FL              FA           FK FL              FA           FK FL              FA           FK

KgF KgF

KgFKuF

KgFKouF

KgF

KuF

KouF

KgF

KuF

KouF KouFKuF

KouFKuF

KouFKuF

 
Figur 5: Kund- och leverantörsperspektiv på grad av kundanpassning 

De kombinationer som är inringade i figur 5 illustrerar de fall då sekvensen av kundanpassningsgrad 

blir ologisk ur flödessynpunkt eftersom grad av kundanpassning då sjunker längs flödet. 

2.4. Kopplingen mellan processdrivare och kundanpassning 

Grad av kundanpassning är oberoende av processdrivare i den meningen att KOPs placering baseras 

på efterfrågeledtiden D medan kundanpassningspunkten (KAP) baseras på anpassningsledtiden A 

(Wikner och Bäckstrand, 2012). Det finns dock vissa restriktioner ur ett riskperspektiv hur KOP och 

KAP kan kombineras (Wikner och Bäckstrand, 2012). I figur 6 illustreras kombinationen av 

processdrivare och grad av kundanpassning i en processdrivar-kundanpassningsmatris. Nedströms 

från KOP är flödet kundorderdrivet (den högra kolumnen) och det finns en kundorder, vilket innebär 

att fokal-aktören inte behöver spekulera på efterfrågan och därmed är spekulationsrisken låg. På 

motsvarande sätt är spekulationsrisken på kundgeneriska produkter ansedd som låg. Om flödet 

däremot är kundunikt är spekulationsrisken signifikant högre. Är frekvensen på kundorder hög 

minskar spekulationsrisken i viss utsträckning, men ju mer sällan order placeras, desto högre är 

risken. Om produkten är kundorderspecifik så innebär det att spekulation på ett sådant flöde medför 

en mycket hög risk. Av den anledningen är det övre vänstra hörnet i figur 6 överkryssat – detta är 

ingen rekommenderad strategi. Sammanfattningsvis bör KAP vara positionerad nedströms från KOP 

och för att minska spekulationsrisken bör även KAZ vara nedströms KOP. 
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Figur 6: Kombination av processdrivare och grad av kundanpassning samt resulterande 
riskstrategi i processdrivar-kundanpassningsmatrisen 

Analys av kundorderstyrning i termer av positionering av KOP och KAP är ledtidsbaserad och kräver 

en relativt detaljerad analys av bl.a. produktstrukturer. Även om analysen omfattar en hel del data från 

olika delar av verksamheten så kan det genomföras relativt enkelt med ett strukturerat angreppssätt. 

Som exempel på detta tillämpas nedan delar av KOPerations-metoden på en produktfamilj hos Parker 

Hannifin i Trollhättan. 

3. Fallstudie – Parker 

Parker Hannifin är en världsledande tillverkare inom teknologier för ’rörelse och styrning’ för till 

exempel entreprenadmaskiner, industri, flyg och rymdfart. Hos Parker Hannifin i Trollhättan (nedan 

kallat Parker) sker tillverkning av hydrauliska pumpar och motorer. Informationen i denna 

fallbeskrivning har tagits fram inom KOPerations-projektet (Parker Hannifin, 2010). 

Denna fallbeskrivning fokuserar på en av Parkers tre produktlinjer – fasta motorer. Fasta motorer 

utgör ca 50 % av Parkers totala försäljningsvolym och innehåller 12 olika produktfamiljer. För fasta 

motorer är leveranshastighet och produktkvalitet orderkvalificerare medan förmågan att bibehålla kort 

leveranstid för kundanpassade produkter är en ordervinnare. 

En av produktfamiljerna inom fasta motorer, FM, utgör 30% av tillverkningsvolymen av fasta 

motorer. Vissa artiklar i FM är gemensamma inom produktfamiljen, vissa är variantbestämmande och 

vissa är kundorderanpassade. Bara genom att kombinera olika variantbestämmande artiklar (inga 

kundanpassningar) resulterar det i 850 möjliga varianter. Parker har dock identifierat 10 

kombinationer av artiklar som tillgodoser 90% av alla order, nedan kallat standardsortimentet. 

Fallbeskrivningen presenteras baserat på steg 1-6 i KOPerations-metoden för att belysa vikten av att 

särskilja kundanpassning och kundstyrning. 

3.1. Steg 1 - Välj produkt att analysera och identifiera produktstruktur och BOM 

Produkten som analyseras är en fast motor ur produktfamiljen FM, se figur 7 för en illustration. 



 
Figur 7: En fast motor ur produktfamiljen FM i genomskärning 

I figur 8 återfinns produktstrukturen för produktfamiljen FM. Siffrorna i rutorna används här som 

identifierare för olika artiklar och används genomgående i detta exempel. 
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Figur 8: Produktstruktur för FM 

Motsvarande materiallista (BOM) för produktfamilj FM återfinns i tabell 1 tillsammans med 

artiklarnas interna ledtid (fokal-aktörens produktionsledtid) eller externa ledtid (fokal-leverantörens 

försörjningsledtid) samt den aggregerade ledtiden. Artikel ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7 representerar 

delmontage och indikeras med fetstil i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1: Materiallista för FM 

Artikel  
ID 

Extern ledtid 
[tidsenhet] 

Intern ledtid 
[tidsenhet] 

Aggregerad ledtid 
[tidsenhet] 

FM  20 20 

1  15 35 

8 45  80 

9 Kons*  35 

10 25  60 

11 45  60 

12 45-80  80-115 

2 15 15 35 

13 45  80 

3 15 15 35 

14 45  80 

15 45  80 

16 Kons  35 

17 25  60 

18 45-80  80-115 

4 55 55 75 

19 45  120 

20 5-10  80-85 

5  25 40 

21 Kons  40 

22 45  85 

6  25 45 

23 80  125 

24 45  90 

7  25 45 

25 45  90 

26 Kons  20 

27 45  65 

28 45  65 

29 Kons  20 

30 Kons  20 

* Kons = artikel i konsignationslager 



Artiklar i konsignationslager exkluderas från fortsatt analys på grund av att ledtiden då antagits vara 

noll. 

3.2. Steg 2 - Identifiera aggregerad försörjningsledtid för alla ingående artiklar 

Den aggregerade försörjningsledtiden för ingående artiklar i FM återfinns i kolumnen ”Aggregerad 

ledtid i tabell 1. Den aggregerade ledtiden illustreras i en tidsfasad produktstruktur, se figur 9. 

Siffrorna i figuren hänvisar först till artikel-ID från tabell 1. Siffran inom parentes anger den 

individuella, interna eller externa, ledtiden. För de artiklar med fler än en leverantör och olika ledtider 

(artikel 12, 18 och 20) särskiljs de olika ledtiderna med 12a och 12b etc. För Artikel 20 är endast den 

längre ledtiden utritad för att öka läsbarheten. 

25

14

27, 28

3

1

6

7

5

4

23

8

15

19

10

20

22

12b

24

18b

17

213

11

FM

18a

12a

 
Figur 9: Tidsfasad produktstruktur för FM 

FM i figur 9 motsvarar monteringstiden för att montera en FM. Det längsta benet i den tidsfasade 

produktstrukturen representerar den längsta aggregerade ledtiden, vilket i detta fall är 125 tidsenheter 

kopplat till Artikel 23.  

3.3. Steg 3 - Särskilj mellan prognosdrivna och kundorderdrivna artiklar 

För att särskilja mellan prognosdrivna och kundorderdrivna artiklar introduceras KOP och 

efterfrågeledtiden D. 

Om en artikel är prognosdriven eller kundorderdriven beror på när kunden lägger sin order (krävd 

leveransledtid). Hos Parker kan kundens önskade leverans på FM variera från 350 tidsenheter framåt i 

tiden till leverans om tio tidsenheter. De kunder som önskar leverans inom tio tidsenheter efterfrågar 

till största del någon av artiklarna i standardsortimentet. 

Baserat på historisk efterfrågedata och marknadsundersökningar har efterfrågeledtiden och därmed 

KOP för FM satts till 75 tidsenheter som en skattning av genomsnittet. Det här är en förenkling och 

mer korrekt skulle detta modelleras som en kundorderzon, men detta skulle öka komplexiteten något 

utan att tillföra någon signifikans för den analys som görs här. En sammanställning av aggregerad 

ledtid i förhållande till KOP återfinns i tabell 2. Detta skulle motsvara en vertikal linje vid 75 

tidsenheter i den tidsfasade produktstrukturen. Alla artiklar till vänster om KOP i figuren behöver då 



köpas in/produceras mot prognos medan artiklar till höger om KOP kan initieras baserat på 

kundorder. 

Tabell 2: Sammanställning av aggregerad ledtid för artiklar i FM, med hänsyn till KOP 

Ledtid 
[enhet] 

125 120 115 90 85 80 75 65 60 45 40 35 20 

Artikel 
ID 

23 19 12b 

18b 

24 

25 

20b 

22 

8 

12a 

13 

15 

18a 

20a 

4 27 

28 

10 

17 

 

6 

7 

5 

 

1 

2 

3 

 

FM 

Drivare Prognos Kundorder 

 

3.4. Steg 4 - Särskilj mellan generiska och unika artiklar 

Gällande standardsortimentet hos Parker så kan alla artiklar som ingår i FM ses som kundgeneriska ur 

Parkers perspektiv. Utanför detta sortiment är det delmontage 1, 2, 3 och 4 som anpassas för att 

tillverka kundunika produkter. Delmontage 4 kan även göras kundorderunik. Dessa grader av 

kundanpassning av de ingående artiklarna i FM sammanfattas i tabell 2. 

Tabell 3: Grad av kundanpassning av ingående artiklar i FM 

 Kundgenerisk Kundunik Kundorderunik 

Artikel-
ID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

1 2 3 4 4 

 

Jämförs detta med tabell 2 ser vi att de kundunika artiklarna har en försörjningsledtid på 35 

tidsenheter och den kundorderunika artikeln en försörjningsledtid på 75 tidsenheter.  

3.5. Steg 5 - Särskilj egentillverkade artiklar från inköpta 

I FM är delmontagen 1, 5, 6 och 7 egentillverkade. Likaså utförs de sista 20 tidsenheterna i montage 

endast av Parker. Dessa artiklar och moment undantas därför från fortsatt analys då fokus här är på 

leverantörsgränssnitt. 

4. Analys 

Steg 1 till steg 5 i KOPerations-metoden som beskrivits ovan, innehåller inga nyheter ur ett 

konceptuellt perspektiv förutom att det ger ett strukturerat tillvägagångssätt för att använda befintliga 

verktyg för att illustrera de inköpta artiklarnas position förhållande till KOP och hur ökad/minskad 

ledtid från leverantör skulle påverka den aggregerade ledtiden. 

Efter att ha analyserat FM i steg 1-5 identifierades dock två problem kopplat till leverantörsrelationer: 

1. Artikel 4 kan ha tre olika grader av kundanpassning. Artikel 4 tillverkas internt samt köps in 

från en leverantör. I dagsläget finns ingen inköpsstrategi som styr att till exempel 

standardsortimentets artiklar köps in från leverantör och kundunika och kundorderunika 

artiklar egentillverkas. Inte heller har det analyserats om det är lämpligt ur ledtidssynpunkt 



att olika grader av kundanpassning köps in från samma leverantör. Istället valdes en enda 

leverantör för alla typer av Artikel 4 för att utgöra en viktigare kund och denna leverantör 

valdes baserat på att de kan leverera Artikel 4 med kort ledtid.  

2. Vissa av de kundgeneriska artiklarna hade förvånansvärt lång ledtid från leverantör. En 

närmare granskning visade att just de artiklarna uppfattades som kundunika för Parker hos 

leverantören. I andra fall kunde artiklar till en kundorderunik produkt återfinnas i 

leverantörens standardsortiment. 

Dessa två problem behöver därför en detaljerad analys i steg 6 av KOPerations-metoden. 

4.1. Steg 6 - Analysera inköpta artiklar efter processdrivare och grad av 
kundanpassning 

I steg 6 i KOPerations-metoden analyseras alla inköpta artiklar först i processdrivar–kund-

anpassningsmatrisen, utifrån fokal-aktörens perspektiv. Därefter analyseras både kund- och 

leverantörsperspektivet på kundanpassningsgraden. Detta illustreras i en tidsfasad produktstruktur. 

Slutligen jämförs fokal-leverantörens och fokal-aktörens (Parkers) processdrivar-kundanpassnings-

matris för tre utvalda artiklar. 

Processdrivar-kundanpassningsmatris  

Först analyseras alla inköpta artiklar endast utifrån fokal-aktörens synvinkel. De klassas då in i 

processdrivar–kundanpassningsmatrisen, se figur 10. De artiklar som anges inom parentes under 

kundunikt flöde är de kundgeneriska artiklar som kan påverkas av en kundanpassning. 

Artikel 4 som enligt tabell 3 kan vara kundgenerisk, kundunik eller kundorderunik klassas här in efter 

alla tre kundanpassningsgraderna. 

Kundorderunikt flöde (KouF) 4

Kundunikt flöde (KuF) (9 14 16 21 26) 2 3 4

Kundgeneriskt flöde (KgF) 8 9 11 12 13

14 15 16 18 19

20 21 22 23 24

25 26 29 30

4 10 17 27 28

Prognosdrivet

PD

Kundorderdrivet

KD

KOP

 
Figur 10: Processdrivar-kundanpassningsmatrisen för Parkers FM 

Enligt Wikner och Bäckstrand (2011) lämpar sig framför allt artiklarna i det prognosdrivna 

kundgeneriska flödet (PD-KgF) att analyseras i en inköpsmatris (Kraljic, 1983), övriga artiklar bör 

analyseras vidare för att bestämma lämplig samverkansnivå i leverantörsrelationen. Härnäst 

analyseras leverantörsperspektivet på kundanpassningsgraden. 

Kund- och leverantörsperspektiv 

Två O-ringar, Artikel 11 och 14 som återfinns i det prognosdrivna kundgeneriska flödet (PD-KgF) 

och Artikel 4 ur det kundorderdrivna kundorderunika flödet (KD-KouF) i figur 10 har valts ut för att 

illustrera olika problem som kan uppstå för Parker. Klassificeringen i figur 11 baseras på figur 5, men 

fokal-kunden har exkluderats. Färgkodningen är dock som tidigare i flödesordning, först anges 

kundanpassningsgraden för fokal-leverantören, sedan för fokal-aktören. 



O-ringen, Artikel 11, är en artikel som ingår i alla produkter inom produktfamiljen FM, oavsett vilka 

val eller kundanpassningar kunden gör på övriga artiklar. Denna O-ring är dock specialkonstruerad 

för Parkers räkning hos leverantören eftersom Parker har specifika krav på diameter och hårdhet på 

O-ringarna. Efterfrågan på Artikel 11 hos leverantören är därmed relativt jämn, men denna artikel kan 

inte säljas till någon annan kund än Parker och den hamnar därför i leverantörens kundunika flöde. 

Sett över leverantörsgränssnittet blir flödet därför ologiskt ur kundanpassningsgrad, se 

positioneringen av ”11” i figur 11. 

Artikel 14 är en annan O-ring. I standardsortimentet på FM kan samma O-ring användas som Artikel 

11 och Artikel 14, men för en viss kund som vill använda ett annat medium än olja i sin hydraulik 

finns ett kundunikt flöde hos Parker och en annan specifikation på Artikel 14 behövs då köpas in. 

Denna typ av O-ring finns däremot i leverantörens standardsortiment. Se positioneringen av ”14” i 

figur 11.  
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Figur 11: Kund- och leverantörsperspektiv för tre utvalda artiklar i FM 

Det sista exemplet i figur 11 gäller Artikel 4, som kan göras helt kundorderunik för Parkers kund. När 

en enda artikel beställs från fokal-leverantören ser även leverantören denna artikel som 

kundorderunik, med den skillnaden att fokal-leverantören ser Parker som sin kund. Artikel 4 hamnar 

då i kundorderunik-kundorderunik hörnet, fast det är två olika kunder som avses. På samma sätt kan 

Artikel 4 hamna i alla rutorna på diagonalen där perspektivet på kundanpassningsgraden 

överensstämmer mellan FA och FL. Detta kan även illustreras i en tidsfasad produktstruktur, se figur 

12.  
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Figur 12: Kund-och leverantörsperspektiv på grad av kundanpassning i en tidsfasad 
produktstruktur för FM 

I denna tidsfasade produktstruktur har alla inköpa artiklar indikerats med tjockare linje. För Artikel 4, 

11 och 14 har leverantörens syn på kundanpassningsgraden indikerats med en färgad pil ovanför 

artikeln och Parkers syn nedanför artikeln (färgerna som anges är härledda från figur 11). Färgerna 

följer samma definition som tidigare. För Artikel 4 har endast kundorderunik-kundorderunik fallet 

illustrerats. 

Om dessa artiklar klassas i en processdrivar–kundanpassningsmatris för fokal-leverantören respektive 

för fokal-aktören (Parker) blir resultatet som i figur 13. 
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Figur 13: Asymmetrisk risk för kund och leverantör  

För Artikel 11 och Artikel 14 finns alltså en diskrepans i synen på kundanpassningsgrad mellan FA 

och FL. Denna brist på överensstämmelse mellan kundens och leverantörens syn på 

kundanpassningsgrad är viktig att identifiera eftersom spekulationsrisken i försörjningskedjan då kan 

utjämnas.  

Eftersom det innebär en lägre risk att tillverka och lagerhålla prognosdrivna standardartiklar än att 

tillverka och lagerhålla prognosdrivna kundunika artiklar är det ur det här perspektivet lämpligare att 



Parker lagerhåller Artikel 11 istället för fokal-leverantören. På motsvarande sätt rekommenderas 

Parker med detta som utgångspunkt att inte lagerhålla kundanpassade Artikel 14. Generellt sett bör 

den aktör som upplever den lägsta graden av kundanpassning också lagerhålla produkter där det finns 

en skillnad i grad av unikhet mellan kund och leverantör. 

För Artikel 4 finns det till synes en överensstämmelse gällande grad av kundanpassning, eftersom det 

är olika kunder som avses för respektive aktör. För att få en verklig överensstämmelse bör Parker dela 

mer information med sin fokal-leverantör gällande fokal-kundens efterfrågan. 

5. Slutsats 

Som konstaterades i introduktionen finns det relativt lite teoretiskt stöd för hur man kopplar 

produktionsstrategi till utformning av samverkan i leverantörsrelationer. KOPerations-metoden som 

använts som bas här ger en möjlighet till ett helhetsperspektiv på produktion och inköp där 

inköpsstrategier och leverantörsrelationer ligger i linje med aktuella produktionsstrategier. I synnerhet 

graden av kundanpassning har belysts och begreppet unikhet har visat sig kräva en mer 

grundläggande analys. Genom att kombinera kund- och leverantörsperspektiv på grad av 

kundanpassning i leverantörsgränssnittet så illustreras att de båda perspektiven inte bara har olika 

utgångspunkt i vad som är kund utan dessutom kan resultera i olika syn på vilken grad av unikhet som 

är aktuell. När sedan grad av kundanpassning kombineras med processdrivare så kan olika 

riskstrategier identifieras. Det här teoretiska ramverket kompletterar den teori som finns tillgänglig i 

litteraturen men har också en hög grad av relevans för industriella problemställningar vilket 

illustrerades med att tillämpa teorin på analys av en produktfamilj hos Parker Hannifin i Trollhättan. 

Fallstudien belyste det praktiska problemet, dvs. vikten av att identifiera situationer med brist på 

överenstämmelse gällande kundanpassningsgrad och kund-/leverantörsrelationer. 
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