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Abstract 
In this research a spare part flow within aftermarket has been studied through an 
organizational perspective. The slide-bar is a spare part in Atlas Copco Rock Drills 
assortment and forms a case study for our research. The slide bar is a thin steel 
profile which measures between two and eight centimeters. The slide bars are placed 
on the feeders of surface- and underground drilling rigs as a protection from wear 
and tear. Atlas Copco Shared Distribution Center (DC) has given us a case as a 
background for our research.  
 
The slide bars are bulky to handle, wrap and transport and for DC the flow appears to 
be ineffective and expensive. DC are experiencing problems within the material flow 
of slide bars and is puzzled why no improvement has been done, although the 
problems have been known to DC for over twelve years. Cross-functional project 
groups to improve the flow have been initiated by DC, but have been unsuccessful. 
Why? 
 
Through a mapping of how the flow functions today and how the organization 
around the flow acts, three themes have been identified. These three themes are 
presented and analyzed and explain how underlying organizational aspects are 
affecting the material flow of the slide bar.  The study emphasizes the importance of 
cross-functional cooperation within the organization.  If the cooperation is working 
well synergy effects can be obtained, but lack of cooperation can also restrain the 
organizational potential.  
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Sammanfattning 
I denna undersökning studeras ett reservdelsflöde inom eftermarknad ur ett 
organisatoriskt perspektiv. Glidskenans reservdelsflöde på Atlas Copco Shared 
Distribution Center fungerar som fallstudieobjekt. Vår uppdragsgivare upplever 
att glidskenans flöde inte är effektivt. De har försökt att effektivisera flödet genom 
att starta tvärfunktionella forum, men mötena har ”runnit ut i sanden”. Varför?  
 
Genom kartläggning av hur flödet flyter idag och hur organisationen runt flödet 
agerar har tre teman presenterats och analyserats. Dessa tre teman förklarar de 
bakomliggande organisatoriska aspekterna som påverkar glidskenans flöde och 
varför de upplevda problemen inte blir åtgärdade. Studien lyfter fram vikten av 
samarbete mellan de olika organisatoriska funktionerna och individerna i 
organisationen. Om samarbetet dem emellan fungerar kan synergieffekter 
erhållas, men ett bristande samarbete kan också hämma organisationens potential.  
 
Det första temat behandlar att kunskap finns inom organisationen, men att den inte 
sprids mellan medarbetarna. Med utgångspunkt i studiens andra tema konstaterar 
vi att medarbetarnas olika syn på glidskenan utgör en barriär för 
gränsöverskridande samarbeten och kunskapsspridning. Olika syn hämmar även 
medarbetarnas engagemang och intresse för att hitta förbättringar inom 
glidskenans flöde. I studiens tredje tema, avstånd, ser vi att organisationens 
fysiska men framförallt mentala avstånd hindrar organisationsmedlemmarna att 
känna en vi-samhet. Utan denna vi-samhet finns inga incitament till samarbete för 
att effektivisera glidskenans flöde.   
 
 

Glidskena 
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Förord 
Vi började studera glidskenans flöde under de kalla dagarna i januari månad. 
Vädret var disigt och tanken om projektet lika så. Tiden har gått sedan dess och 
många sena kvällar framför ritblock och datorer har det blivit, men nu sitter med 
en färdig produkt i handen och njuter av att det snart blivit sommar. Det är en 
varm vårdag i slutet på maj och precis som vädret är tanken numera klar. Det är 
ibland härligt att uppleva kontraster.   
 
Att genomföra denna studie har inte varit enkelt alla gånger. Vi har varit 
konfunderade över problemen i glidskenans flöde och vi har vridit och vänt på 
våra resonemang åtaliga gånger. Under våra förvirrade perioder har det varit 
särskilt skönt att ha vår handledare, Inger Gravesen, vid vår sida. Inger har fyllt 
oss med energi, inspirerat oss och fått oss att stanna upp och reflektera över vårt 
arbete. Stort tack Inger för att du varit med och stöttat oss under vår resa. 
 
Vi vill rikta vårt varmaste tack till Atlas Copco DC, som gett oss möjligheten att 
genomföra vårt examensarbete hos dem. Vi vill också tacka alla medarbetare 
inom glidskenans organisationskedja, som på flera sätt bidragit med material till 
vår studie. Ett särskilt tack riktas till vår handledare på Atlas Copco, David 
Berggren, som har litat på vår förmåga och gett oss fria tyglar att designa vår 
studie. Vi vill även tacka Jonas Carlsson, som initierat projektet om glidskenor, 
och Stefan Neselius, som varit mycket hjälpsam med att ta fram siffror ur Atlas 
Copcos affärssystem.  
 
Vi vill även slutligen tacka våra familjer och vänner som under sex månaders tid 
stått ut med oss i vått och torrt när vi varit uppslukade av ”livet i glidskenans 
värld”. Sist men inte minst vill vi också tacka varandra för ett gott samarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Folkesson                     Henrik Hiltunen 
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För läsaren 
Innan vi ger oss in i första kapitlet vill vi författare förklara några saker för dig 
som läsare i syfte att göra rapporten lättare att läsa och tydligare att följa. 
Förklaringar om vem som säger vad samt hur vi använder oss av en metafor 
genom hela rapporten är viktig för läsaren att förstå för att kunna följa våra 
resonemang.   
 
En metafor genomsyrar hela rapporten – det är bilden av organisationen runt 
glidskenan som en kedja. Kedjan består av länkar, vilket symboliserar avdelningar 
(funktioner) inom organisationen. En länk kan exempelvis vara 
inköpsavdelningen och en annan länk kan vara teknikavdelningen. Om inte 
länkarna i kedjan hakar i varandra på ett tydligt sätt uppstår ”gnissel” i kedjan. På 
samma sätt ”gnisslar” organisationen om inte funktionerna inom vår tänka kedja 
samarbetar med varandra.  
 
Vi förtydligar vår metafor med följande illustration:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår undersökning är ett examensarbete där vedertagna vetenskapliga teorier 
används för att förklara och analysera aspekter, som vi sett genom observationer 
och intervjuer. I rapporten vill vi ibland förmedla vad tidigare forskare har sagt, 
men även lyfta in röster från organisationen som vi hört i samband med samtal 
och intervjuer. För att göra det tydligt för dig som läsare att härleda citatens 
ursprung har vi valt att skilja dem åt genom olika typsnitt i texten. Nedan 
förklaras de två olika typsnitten, som använts för citat i rapporten.  

Mellan länkarna kan gnissel uppstå 

Länk, exempelvis inköpsavdelningen 

Tillsammans bildar länkarna en kedja 

Figur 1 Bilden av organisationen runt glidskenan som en kedja genomsyrar 
hela vår rapport.  



Introduktion 

 

9 | S i d a  
 

 

 
 

1) För citat från akademisk text används samma typsnitt som övrig text, 
men citatet tydliggörs genom att kursiveras och markeras med 
citattecken. Vi gör dessutom ett indrag om citatet bildar ett eget stycke. 
Exempelvis 
 
”Så här kommer material från tidigare forskare och vedertagna 
teorier presenteras genom hela rapporten” 
 

2) Citat, som vi genererat vid samtal och intervjuer, presenteras i ett 
kursiverat typsnitt utan seriffer (klack). Vi kallar citaten för röster från 
organisationen.  Exempelvis: 

 
Så här kommer röster från organisationen att presenteras 

genom hela rapporten.  
 
 
Vi vill även passa på att klargöra vad vi menar när vi säger flöde. Flödet eller 
flöden i rapporten syftar på det fysiska materialflödet av glidskenor, från 
leverantör till slutkund. Vi tar även upp orderflödet av glidskenorna, men skriver 
då alltid ut orderflöde för att tydliggöra att vi inte syftar på materialflödet.   
 
Slutligen vill vi även göra ett förtydligande. Fallföretaget för studien är Atlas 
Copco Rock Drills, som är en affärsenhet under Atlas Copco. I studien skriver vi 
ibland ”Atlas Copco”, men avser då Atlas Copco Rock Drills. 
 
Med dessa förklaringar kan vi nu gå vidare till att presentera rapportens 
disposition.  
 



 

 

Rapportens disposition 

Rapporten är uppdelad i fyra
undersökningen. Varje del är i sin tur indelad i olika kapitel.
ovan fungerar som en vägvis
delar och ämnar guida läsaren genom rapporten. 
återfinns pilen i mindre format för att tydliggöra vilken del som 
behandlas.   

Del 1  
 

Första kapitlet introducerar uppdraget, som utgör
utgångspunkter. I kapitlet presenteras bakomliggande teorier och 
logistikens utveckling inom supply chain management. Därefter följer 
problemdiskussionen, vilken mynnar ut i formulerandet av studiens 
forskningsfråga och syfte.  
 
Kapitel två, Metod behandlar valda me
förhållningssätt, som ligger till 
genomförande. Tillämpade metoder diskuteras och studiens konkreta 
tillvägagångssätt presenteras i detalj. Med andra ord hur vi har gjort 
och varför vi har gjort som vi har 
undersökningen.  
 
I kapitel tre, Teoretiska utgångspunkter
teorier, som ligger till grund för vår studie och vår forskningsfråga. 
Kapitlet börjar med en fördjupning inom supply chain management 
med avseende på helhetssyn och samarbete. Därefter presenteras 
teorier om logistikens utveckling och kapitlet avslutas med tidigare 
forskning om gränssnitt inom organisationskedjor.
A 

Del 2 
 
Kapitel 4, Presentation av Atlas Copco,
Atlas Copcos affärsområden. Vi fokuserar på att förklara Atlas Copco 
Rock Drills AB i Örebro då det är deras distributionscenter (DC) som 
är vår uppdragsgivare.     
 
Kapitel 5, Nulägesbeskrivning
glidskenans material- och orde
statistik från Atlas Copcos affärssystem, Movex. Kapitlet ger en bild av 
hur glidskenans flöde flyter idag och fungerar som en del i vår 
probleminventering av glidskenans flöde.  

Rapportens disposition 

Rapportens disposition  

 
fyra delar, som behandlar olika faser i 

Varje del är i sin tur indelad i olika kapitel. Pilarna 
ovan fungerar som en vägvisare och indikator för rapportens olika 
delar och ämnar guida läsaren genom rapporten. I sidhuvudet 
återfinns pilen i mindre format för att tydliggöra vilken del som 

cerar uppdraget, som utgör studiens 
. I kapitlet presenteras bakomliggande teorier och 

logistikens utveckling inom supply chain management. Därefter följer 
problemdiskussionen, vilken mynnar ut i formulerandet av studiens 

behandlar valda metoder och bakomliggande 
rhållningssätt, som ligger till grund för undersökningens 

genomförande. Tillämpade metoder diskuteras och studiens konkreta 
tillvägagångssätt presenteras i detalj. Med andra ord hur vi har gjort 
och varför vi har gjort som vi har gjort när vi bedrivit 

kapitel tre, Teoretiska utgångspunkter presenteras vedertagna 
teorier, som ligger till grund för vår studie och vår forskningsfråga. 
Kapitlet börjar med en fördjupning inom supply chain management 

elhetssyn och samarbete. Därefter presenteras 
teorier om logistikens utveckling och kapitlet avslutas med tidigare 
forskning om gränssnitt inom organisationskedjor. 

, Presentation av Atlas Copco, inleds med en presentation av 
s affärsområden. Vi fokuserar på att förklara Atlas Copco 

Rock Drills AB i Örebro då det är deras distributionscenter (DC) som 

Nulägesbeskrivning av material och orderflödet, presenterar 
och orderflöde baserat på observationer och 

tlas Copcos affärssystem, Movex. Kapitlet ger en bild av 
hur glidskenans flöde flyter idag och fungerar som en del i vår 
probleminventering av glidskenans flöde.   

n
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Del 3  
 
I kapitel 6, Föranalys, 
frågeställning, vilka problem 
inventerar DC:s upplevda problem utifrån vårt empiriska material. 
 
Den Tematiska analysen, i K
studien. Kapitlet inleds med ett stycke som vi valt att kalla ”på vems 
bord ligger glidskenan?”, vilket är ett exempel på 
organisationskedjans oförmåga att samarbeta. På detta presenteras 
tre teman som hjälper oss att förstå vilka barriärer som om hindrar 
tvärfunktionellt samarbete. 
 
Åttonde kapitlet, Slutanalysen,
kapitlet presenteras de upptäckter vi har gjort genom vår 
undersökning. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 
presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna 
vetenskapliga teorier. Vi söker i den tredje analysen efter förklaringar 
till de upplevda problemen i glidskenans flöde.  
 

Del 4 
 
I kapitel 9, Avslutande tankar,
Kapitlet inleds med en övergripande sammanfattning av studien. 
Därefter belyser vi hur studiens forskningsfråga besvarats och 
diskuterar studiens bidrag.  
 
I kapitel 10, Rekommendationer till Atlas Copco
avslutande kapitlet innehåller våra tankar och rekommendationer till 
vår uppdragsgivare. Vi ger försl
erfarenheter som uppkommit under undersökningens gång. 

Rapportens disposition 

 bearbetas första delen i studiens 
, vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Vi 

inventerar DC:s upplevda problem utifrån vårt empiriska material.  

Kapitel 7, fungerar som analyssteg två i 
s med ett stycke som vi valt att kalla ”på vems 

bord ligger glidskenan?”, vilket är ett exempel på 
organisationskedjans oförmåga att samarbeta. På detta presenteras 
tre teman som hjälper oss att förstå vilka barriärer som om hindrar 

analysen, är studiens tredje analysnivå. I 
kapitlet presenteras de upptäckter vi har gjort genom vår 
undersökning. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 
presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna 
etenskapliga teorier. Vi söker i den tredje analysen efter förklaringar 

till de upplevda problemen i glidskenans flöde.   

vslutande tankar, sammanfattas undersökningen. 
Kapitlet inleds med en övergripande sammanfattning av studien. 

ärefter belyser vi hur studiens forskningsfråga besvarats och 

ekommendationer till Atlas Copco, det sista och 
avslutande kapitlet innehåller våra tankar och rekommendationer till 
vår uppdragsgivare. Vi ger förslag utifrån våra tankar och 
erfarenheter som uppkommit under undersökningens gång.  

n
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Kapitel 1 

 

 

Kapitel 1 
Det första kapitlet inleds med en presentation av uppdraget vi fått från Atlas 
Copco Shared Distrubution Center, vilket ligger till grund för undersökningen. 
Därefter presenterar vi reservdelen, glidskenan, som fungerar som vårt 
studieobjekt. Vi lyfter vidare fram de bakomliggande teorierna som vi har använt 
för att formulera undersöknings forskningsfråga och syfte. Med utgångspunkt i 
vedertagen teori omvandlas uppdraget från DC till en akademisk forskningsfråga 
under rubriken problemdiskussion. Det första kapitlet avslutas med våra
kring uppdraget och undersökningen som vi kallar för ”in i glidskenans värld”. 

Beskrivning av uppdraget
Uppdraget från Atlas Copco Shared Distribution Center (i fortsättningen DC) 
utgår ifrån reservdelsflödet av produktfamiljen glidskenor. 
uppdraget är Jonas Carlsson
David Berggren, Manager Material Handling
introduktionsmöte till uppdraget och ger en bild
studieobjekt. 
 

Förpackningsarbetet är tid

återkommande problem att 

låga procent i shipping performance

ineffektivt flöde (flaskhalsar, stress etc.). Hanteringen

glidskenor är också väldigt dyr i ett totalkostnadsperspektiv.
David Berggren, Manager Material Handling

 

Vi har tidigare försökt att förbättra flödet

projektet har runnit ut i sanden även fast det finns uppenbara 

vinster att hämta. Varför? Är vi så upptagna med att göra fel 

att vi inte har tid att göra rätt?
Jonas Carlsson, Manager Global Logistics

 
Kunden är diffus och vet vi ens va

bestämmer i flödet runt glidskenan?
Jonas Carlsson, Manager Global Logistics

 
 
I vår uppdragsbeskrivning lyfter David Berggren
problem med att klara leveranskraven på glidskenor
från leverantören är ofta försenade.

                                                 
1 Shipping performance mäter antalet skeppade orderrader i
leveransdatum. Försenade order ger lägre shipping performance. 

 

Det första kapitlet inleds med en presentation av uppdraget vi fått från Atlas 
Copco Shared Distrubution Center, vilket ligger till grund för undersökningen. 

refter presenterar vi reservdelen, glidskenan, som fungerar som vårt 
studieobjekt. Vi lyfter vidare fram de bakomliggande teorierna som vi har använt 
för att formulera undersöknings forskningsfråga och syfte. Med utgångspunkt i 
vedertagen teori omvandlas uppdraget från DC till en akademisk forskningsfråga 
under rubriken problemdiskussion. Det första kapitlet avslutas med våra
kring uppdraget och undersökningen som vi kallar för ”in i glidskenans värld”. 

Beskrivning av uppdraget 

Copco Shared Distribution Center (i fortsättningen DC) 
utgår ifrån reservdelsflödet av produktfamiljen glidskenor. Initiativtagaren till 

Jonas Carlsson, Manager Global Logistics, och vår handledare 
r Material Handling. Citaten nedan speglar vårt 

introduktionsmöte till uppdraget och ger en bild av varför vi fått glidskenan som 

Förpackningsarbetet är tidskrävande, vilket leder till 

problem att klara kraven på leverans. Detta ger 

pping performance1, missnöjda kunder och ett 

ineffektivt flöde (flaskhalsar, stress etc.). Hanteringen av 

glidskenor är också väldigt dyr i ett totalkostnadsperspektiv. 
David Berggren, Manager Material Handling 

Vi har tidigare försökt att förbättra flödet av glidskenor, men 

projektet har runnit ut i sanden även fast det finns uppenbara 

vinster att hämta. Varför? Är vi så upptagna med att göra fel 

att vi inte har tid att göra rätt? 
Jonas Carlsson, Manager Global Logistics 

Kunden är diffus och vet vi ens vad kunden vill ha?  Vem 

bestämmer i flödet runt glidskenan? 
Jonas Carlsson, Manager Global Logistics 

I vår uppdragsbeskrivning lyfter David Berggren fram att DC har återkommande 
a leveranskraven på glidskenor. Inleveranser av glidskeno

från leverantören är ofta försenade. Förpackningsarbetet är tidskrävande och 

 
er antalet skeppade orderrader i förhållande till kundens önskade 

leveransdatum. Försenade order ger lägre shipping performance.  

Glidskena 
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Det första kapitlet inleds med en presentation av uppdraget vi fått från Atlas 
Copco Shared Distrubution Center, vilket ligger till grund för undersökningen. 

refter presenterar vi reservdelen, glidskenan, som fungerar som vårt 
studieobjekt. Vi lyfter vidare fram de bakomliggande teorierna som vi har använt 
för att formulera undersöknings forskningsfråga och syfte. Med utgångspunkt i 

ppdraget från DC till en akademisk forskningsfråga 
under rubriken problemdiskussion. Det första kapitlet avslutas med våra tankar 
kring uppdraget och undersökningen som vi kallar för ”in i glidskenans värld”.  

Copco Shared Distribution Center (i fortsättningen DC) 
Initiativtagaren till 

vår handledare 
taten nedan speglar vårt 

av varför vi fått glidskenan som 

att DC har återkommande 
Inleveranser av glidskenor 

vande och 

förhållande till kundens önskade 



Kapitel 1 

 

glidskenorna blir ofta försenade ut till kund. 
procent i DC:s interna styrkortparameter shipping performance, missnöjda kunder 
och ett ineffektivt flöde med flaskhalsar och stress
även att hanteringen av glidskenan är väldigt dyr ur ett totalkostnadsperspektiv. 
Det har tidigare gjorts ansatser att förbättra glidskenans flöde, men projekten har 
runnit ut i sanden.  
  
Problem som beskrivs i uppdraget från DC, sammanfattas i följande punkter:
 

• Glidskenorna är skrymmande och svåra att hantera

• Brist på glidskenor på grund av sena inleveranser från leverantör

• Arbetet med förpackningen i specialemballage är tidskrävande

• Förpackningsarbetet av glidskenorna

• Hanteringen av glidskenor är dyr i ett totalkostnadsperspektiv 

• Tidigare förbättringsåtgärder har runnit ut i sanden 
 
 
Majoriteten av de ovan listade problemen som upplevs på DC, är konkreta 
problem i glidskenans materialflöde. Problematiken i materialflödet leder oss in 
på logistiskämnet. Inom logistiken finns teorier om hur flöden kan kartläggas och 
hur flöden kan effektiviseras. Med dessa tankar som bakgrund kommer vi i 
avsnittet bakomliggande teori
vårt uppdrag. De bakomliggande teorierna fungerar som ett avstamp för hur resten 
av undersökningen kommer att formas och en viktig del i formulerandet av vår 
forskningsfråga och syftet med studien. Innan
teorierna vill vi först presentera vårt studieobjekt, glidskenan. 

 

Presentation av glidskenan
Glidskenan är en tunn stålprofil, som och mäter mellan 
används på Atlas Copcos ovan
placerade över kanterna på borriggens matarbalk.
för att borrsläden smidigt ska kunna glida fram och tillbaka på matarbalken under 
borrning. Samtidigt skyddar glidskenan matarbalken mot s
friktion mellan borrsläde och matare samt när hela mataren justeras
bergväggen. 
 
Glidskenan är en av de mest frekventa artiklarna i Atlas Copco Rock Drills 
reservdelssortiment och under 
glidskenor på DC i totalt 3 334 kundorderrader. Det innebär nästan 10 order varje 
dag.  
 
 

 

glidskenorna blir ofta försenade ut till kund. Glidskenorna ger på så sätt låga 
DC:s interna styrkortparameter shipping performance, missnöjda kunder 

vt flöde med flaskhalsar och stress. David Berggren beskriver 
att hanteringen av glidskenan är väldigt dyr ur ett totalkostnadsperspektiv. 

Det har tidigare gjorts ansatser att förbättra glidskenans flöde, men projekten har 

rivs i uppdraget från DC, sammanfattas i följande punkter:

Glidskenorna är skrymmande och svåra att hantera 

glidskenor på grund av sena inleveranser från leverantör 

Arbetet med förpackningen i specialemballage är tidskrävande 

ngsarbetet av glidskenorna är lågprioriterat på lagret 

Hanteringen av glidskenor är dyr i ett totalkostnadsperspektiv  

Tidigare förbättringsåtgärder har runnit ut i sanden  

Majoriteten av de ovan listade problemen som upplevs på DC, är konkreta 
glidskenans materialflöde. Problematiken i materialflödet leder oss in 

på logistiskämnet. Inom logistiken finns teorier om hur flöden kan kartläggas och 
hur flöden kan effektiviseras. Med dessa tankar som bakgrund kommer vi i 
avsnittet bakomliggande teorier att gå igenom logistikens utveckling kopplat till 
vårt uppdrag. De bakomliggande teorierna fungerar som ett avstamp för hur resten 
av undersökningen kommer att formas och en viktig del i formulerandet av vår 
forskningsfråga och syftet med studien. Innan vi går in på de bakomliggande 
teorierna vill vi först presentera vårt studieobjekt, glidskenan.  

Presentation av glidskenan 
Glidskenan är en tunn stålprofil, som och mäter mellan två och åtta meter och 
används på Atlas Copcos ovan- och underjordsborriggar. Fyra glidskenor sitter 

anterna på borriggens matarbalk. Glidskenorna utgör ett ytskikt 
för att borrsläden smidigt ska kunna glida fram och tillbaka på matarbalken under 
borrning. Samtidigt skyddar glidskenan matarbalken mot slitage, som följer av 

mellan borrsläde och matare samt när hela mataren justeras i position

Glidskenan är en av de mest frekventa artiklarna i Atlas Copco Rock Drills 
reservdelssortiment och under perioden mars 2009 till mars 2010 såldes 12 

334 kundorderrader. Det innebär nästan 10 order varje 

Glidskena 

13 | S i d a  

ger på så sätt låga 
DC:s interna styrkortparameter shipping performance, missnöjda kunder 

. David Berggren beskriver 
att hanteringen av glidskenan är väldigt dyr ur ett totalkostnadsperspektiv. 

Det har tidigare gjorts ansatser att förbättra glidskenans flöde, men projekten har 

rivs i uppdraget från DC, sammanfattas i följande punkter: 

 

Majoriteten av de ovan listade problemen som upplevs på DC, är konkreta 
glidskenans materialflöde. Problematiken i materialflödet leder oss in 

på logistiskämnet. Inom logistiken finns teorier om hur flöden kan kartläggas och 
hur flöden kan effektiviseras. Med dessa tankar som bakgrund kommer vi i 

er att gå igenom logistikens utveckling kopplat till 
vårt uppdrag. De bakomliggande teorierna fungerar som ett avstamp för hur resten 
av undersökningen kommer att formas och en viktig del i formulerandet av vår 

vi går in på de bakomliggande 

och åtta meter och 
ar. Fyra glidskenor sitter 

Glidskenorna utgör ett ytskikt 
för att borrsläden smidigt ska kunna glida fram och tillbaka på matarbalken under 

följer av 
i position mot 

Glidskenan är en av de mest frekventa artiklarna i Atlas Copco Rock Drills 
såldes 12 972 

334 kundorderrader. Det innebär nästan 10 order varje 
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För en närmare presentation av glid
 
I nästa stycke presenteras studiens bakomliggande teorier som behandlar vedertagna 
vetenskapliga teorier inom logistikämnet. 

Bakomliggande teorier
I detta stycke använder vi teorier för att förklara hur vi kan utgå från ett 
materialflöde för att ta reda på de bakomliggande aspekterna till flödets upplevda 
problem. Teorierna kopplar samman de
organisationen runt flödet vilket har varit med och påverkat uppbyggnaden av vår 
studie.  
 
 

 
 
Många om inte de allra flesta förknippar logistik med transporter oc
lagerhållning, men logistikämnet innehåller mycket mer 
Virum 2003). Logistikämnet har många ansikten och det är ett ämnesområde 
under snabb utveckling. Logistiken har idag blivit ett allt viktigare 
konkurrensverktyg och fått större 
utveckling. Från att i huvudsak vara
aktiviteter till att numera vara tvärfunktionell och genomsyra hela organisationen 
på ett större plan och ur fler aspekter 
 
En viktig del av logistikämnets utveckling är Supply Chain Management (SCM). 
SCM är en inriktning och förhålln
och tvärfunktionellt angreppssätt till affären och överskrider de tidigare 
traditionella funktionsgränserna 
organisationskedja där alla länkar gynnas av ett effektivt flöde både i 
externa relationer. Uttrycket ”
logistiken och därmed många 
(Lumsden 2006). Fokus inom SCM är med andra ord att betrakta flödet som en 

 

 

För en närmare presentation av glidskenan hänvisar vi till bilaga 1.  

I nästa stycke presenteras studiens bakomliggande teorier som behandlar vedertagna 
skapliga teorier inom logistikämnet.  

Bakomliggande teorier 

I detta stycke använder vi teorier för att förklara hur vi kan utgå från ett 
materialflöde för att ta reda på de bakomliggande aspekterna till flödets upplevda 
problem. Teorierna kopplar samman det fysiska materialflödet med 
organisationen runt flödet vilket har varit med och påverkat uppbyggnaden av vår 

No chain is stronger than its weakest link
(Blomberg et al

Många om inte de allra flesta förknippar logistik med transporter oc
stikämnet innehåller mycket mer (Björnland, Persson & 

Logistikämnet har många ansikten och det är ett ämnesområde 
under snabb utveckling. Logistiken har idag blivit ett allt viktigare 
konkurrensverktyg och fått större betydelse i organisationens strate
utveckling. Från att i huvudsak vara en funktion med ansvar för operationella 
aktiviteter till att numera vara tvärfunktionell och genomsyra hela organisationen 

örre plan och ur fler aspekter (Solem & Johannessen 2009). 

En viktig del av logistikämnets utveckling är Supply Chain Management (SCM). 
SCM är en inriktning och förhållningssätt, som ställer krav på ett multidisciplinärt 
och tvärfunktionellt angreppssätt till affären och överskrider de tidigare 

itionella funktionsgränserna (Taylor 1997). SCM syftar till en 
där alla länkar gynnas av ett effektivt flöde både i interna och 

. Uttrycket ”no man is an island” har satt en tydlig prägel på 
logistiken och därmed många organisationer genom utvecklingen inom SCM

Fokus inom SCM är med andra ord att betrakta flödet som en 
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I nästa stycke presenteras studiens bakomliggande teorier som behandlar vedertagna 

I detta stycke använder vi teorier för att förklara hur vi kan utgå från ett 
materialflöde för att ta reda på de bakomliggande aspekterna till flödets upplevda 

t fysiska materialflödet med 
organisationen runt flödet vilket har varit med och påverkat uppbyggnaden av vår 

No chain is stronger than its weakest link 
Blomberg et al 2002) 

Många om inte de allra flesta förknippar logistik med transporter och 
, Persson & 

Logistikämnet har många ansikten och det är ett ämnesområde 
under snabb utveckling. Logistiken har idag blivit ett allt viktigare 

betydelse i organisationens strategi och 
en funktion med ansvar för operationella 

aktiviteter till att numera vara tvärfunktionell och genomsyra hela organisationen 

En viktig del av logistikämnets utveckling är Supply Chain Management (SCM). 
multidisciplinärt 

och tvärfunktionellt angreppssätt till affären och överskrider de tidigare 
SCM syftar till en 

interna och 
” har satt en tydlig prägel på 

ingen inom SCM 
Fokus inom SCM är med andra ord att betrakta flödet som en 
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helhet framför optimering av delprocesser, vilket riskerar att suboptimera 
helheten. Ett annat karaktäristiskt uttryck inom SCM är “
its weakest link” (Blomberg et al
framförallt handlar om samspel mellan människor, teknologi, 
och miljö. Syftet med samspelet är att få till ett effektivt flöde av material, g
varor, tjänster och information till en slutanvändare
 
Tankarna och förhållningssättet inom SCM ställer krav på 
samarbeten och överskrider 
Syftet är att olika funktioner tillsammans ska generera ett högt värde för kunden
(Solem & Johannessen 2009; Blomberg. LeMay, Hanna 
beskrivs SCM, som ett koncept med fokus på
koordinering mellan funktioner
beskrivningar, som karaktäriserar tidigare forskares syn på SCM:
 

 
“SCM by definition is all about integrating, coordinating and 
control across internal and external functions.”

 
 
Taylor (1999) använder kedjeme
 

“A chain’s reach extends only as far as its links stay co
Its strength depends on
stronger than its weakest link
 

 
Lambert och hans kollegor (1998) framhåller i sin 
integration och delaktighet mellan fler
 

”The integration of key business processes from end user 
through original suppliers that provide products, services and 
information that shall add value for customers a
stakeholders”.  

 
 
Likt utvecklingen, som vi har sett i litteraturen, 
aspekter än enbart transport, lagerhållning och matematiska modeller att ta hänsyn 
till inom ramen för logistik. Med inspiration från Solem och Joha
utgår vår syn på logistik från 
samarbeta för att generera ett högt värde för slutkunden.  Ett flöde, oavsett om det 
handlar om material eller information, uppfinner inte sig själv, utan regisseras
organisationskedjan runt flödet. Organisationskedjan är i sin tur uppbyggd av flera 
individer, som tillsammans måste arbeta mot ett gemensamt mål för att få flödet 
att flyta smidigt och därigenom
inte fungerar, eller om det gnisslar mellan 

 

helhet framför optimering av delprocesser, vilket riskerar att suboptimera 
helheten. Ett annat karaktäristiskt uttryck inom SCM är “no chain is stronger than 

Blomberg et al 2002). Det betyder att logistik och SCM 
framförallt handlar om samspel mellan människor, teknologi, finansiella resurser 

Syftet med samspelet är att få till ett effektivt flöde av material, g
ormation till en slutanvändare (Solem & Johannessen 2009)

Tankarna och förhållningssättet inom SCM ställer krav på tvärfunktionella 
överskrider funktionsgränser inom och mellan organisationer

a funktioner tillsammans ska generera ett högt värde för kunden
Solem & Johannessen 2009; Blomberg. LeMay, Hanna 2002). I litteraturen 

ett koncept med fokus på helhetssyn, samarbete
mellan funktioner. Vi väljer att lyfta fram ett axplock av 

karaktäriserar tidigare forskares syn på SCM:  

“SCM by definition is all about integrating, coordinating and 
control across internal and external functions.”  

(Emmet & Crocker 2006) 

Taylor (1999) använder kedjemetaforen när han beskriver SCM enligt:  

A chain’s reach extends only as far as its links stay connected. 
Its strength depends on the strength of each link: no chain is 
stronger than its weakest link.”  

Lambert och hans kollegor (1998) framhåller i sin beskrivning av SCM vikten av 
integration och delaktighet mellan flera aktörer i kedjan: 

”The integration of key business processes from end user 
through original suppliers that provide products, services and 
information that shall add value for customers and other 

Likt utvecklingen, som vi har sett i litteraturen, inom logistikämnet finns fler 
aspekter än enbart transport, lagerhållning och matematiska modeller att ta hänsyn 
till inom ramen för logistik. Med inspiration från Solem och Johannessen (2009

från att det ytterst handlar om individer som ska 
samarbeta för att generera ett högt värde för slutkunden.  Ett flöde, oavsett om det 
handlar om material eller information, uppfinner inte sig själv, utan regisseras
organisationskedjan runt flödet. Organisationskedjan är i sin tur uppbyggd av flera 
individer, som tillsammans måste arbeta mot ett gemensamt mål för att få flödet 

därigenom skapa ett högt värde för kunden. Om samarbetet 
, eller om det gnisslar mellan kedjans länkar, leder det 
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helhet framför optimering av delprocesser, vilket riskerar att suboptimera 
in is stronger than 

Det betyder att logistik och SCM 
finansiella resurser 

Syftet med samspelet är att få till ett effektivt flöde av material, gods, 
Johannessen 2009). 

tvärfunktionella 
funktionsgränser inom och mellan organisationer. 

a funktioner tillsammans ska generera ett högt värde för kunden 
I litteraturen 

, samarbete och 
fram ett axplock av 

av SCM vikten av 

logistikämnet finns fler 
aspekter än enbart transport, lagerhållning och matematiska modeller att ta hänsyn 

nnessen (2009) 
att det ytterst handlar om individer som ska 

samarbeta för att generera ett högt värde för slutkunden.  Ett flöde, oavsett om det 
handlar om material eller information, uppfinner inte sig själv, utan regisseras av 
organisationskedjan runt flödet. Organisationskedjan är i sin tur uppbyggd av flera 
individer, som tillsammans måste arbeta mot ett gemensamt mål för att få flödet 

Om samarbetet 
det till ett 



Kapitel 1 

 

ineffektivt arbete och materialflöde (l
organisationskedjan i rapportens introduktion.)
 
Innan vi går vidare till vår problemdiskussion kommer v
presentera bakomliggande teorier
viktigare affärsområde för många företag. 
studieobjektet, glidskenan, 
eftermarknad, vill vi i följande
eftermarknad kopplat till SCM
 

SCM inom eftermarknad
 

 
En trend inom företagsvärlden är att erbjuda kunden ett hel
produktens livslängd snarare än att
tidpunkter (Grönroos 2002)
eftermarknad svarar för omkring 25 procent av den totala försäljningsvolymen, 
men omkring 50 procent av företagets totala vinst
2000). Helhetskonceptet, eller eftermarknadsaffären, består av försäljning av 
reservdelar, service, support och kunskap.
 
Eftermarknadsaffären är en lukrativ marknad med högre vinstmar
under snabb tillväxt, men ställer samtidigt högre krav tvärfunktionellt samarbete 
och koordinering mellan avdelningar
eftermarknadsområdet är begränsad skriver Holmqvist (2007) och många företag 
har svårt att skapa en effektiv 
som gör att eftermarknad är ett eftersatt affärsområde är:
Agrawal 2006)  
 

• Behovet av reservdelar är sporadiskt och oförutsägbart
• Behovet av reservdelar uppstår med stor
• Maskiner kräver service dygnet runt och året om
• Kunden kräver respons så fort som möjligt på 

grund av höga stilleståndskostnader
• Stort antal artiklar i ett reservdelssortiment
• Höga krav på tillgänglighet, anpassningsförmåga och service

 
 
Med det oförutsägbara och globalt spridd
på service och tillgänglighet konstaterar 
eftermarknadsperspektiv är komplext och svårmanövrerat. En annan aspekt, som 
bidrar till komplexiteten i ett eftermarknadsflöde ur
i organisationskedjan längs flödet ofta finns fler aktörer med olika kunskap och 
delvis motstridiga intentioner 

 

ktivt arbete och materialflöde (läs om kedjemetaforen och gnissel i 
nisationskedjan i rapportens introduktion.)  

Innan vi går vidare till vår problemdiskussion kommer vi i nästa stycke att 
presentera bakomliggande teorier om flöden inom eftermarknaden, som är 
viktigare affärsområde för många företag. Med utgångspunkt i vårt uppdrag där

 är en viktig reservdel inom Atlas Copc
ill vi i följande avsnitt presentera teorier inom ramen för just 

kopplat till SCM.  

SCM inom eftermarknad 

Det var tack vare eftermarknad som vi 

överlevde finanskrisen 2008 – 2009.
 

En trend inom företagsvärlden är att erbjuda kunden ett helhetskoncept under 
produktens livslängd snarare än att enbart sälja nya kapitalvaror vid isolerade 

(Grönroos 2002). Tidigare studier inom bilindustrin visar att 
eftermarknad svarar för omkring 25 procent av den totala försäljningsvolymen, 

ring 50 procent av företagets totala vinst (Holmqvist 2007, Bijl 
Helhetskonceptet, eller eftermarknadsaffären, består av försäljning av 

r, service, support och kunskap.  

Eftermarknadsaffären är en lukrativ marknad med högre vinstmarginaler och 
under snabb tillväxt, men ställer samtidigt högre krav tvärfunktionellt samarbete 

koordinering mellan avdelningar (Holmqvist 2007). Forskningen inom 
eftermarknadsområdet är begränsad skriver Holmqvist (2007) och många företag 

skapa en effektiv eftermarknadsorganisation. Tänkbara förklaringar, 
som gör att eftermarknad är ett eftersatt affärsområde är: (Cohen, Narendra & 

Behovet av reservdelar är sporadiskt och oförutsägbart 
Behovet av reservdelar uppstår med stor global spridning 
Maskiner kräver service dygnet runt och året om 
Kunden kräver respons så fort som möjligt på 
grund av höga stilleståndskostnader 
Stort antal artiklar i ett reservdelssortiment 
Höga krav på tillgänglighet, anpassningsförmåga och service 

Med det oförutsägbara och globalt spridda behovet i kombination med hög
llgänglighet konstaterar Cohen et al (2006) att SCM ur ett 

eftermarknadsperspektiv är komplext och svårmanövrerat. En annan aspekt, som 
i ett eftermarknadsflöde ur ett SCM- perspektiv, är att det 

i organisationskedjan längs flödet ofta finns fler aktörer med olika kunskap och 
delvis motstridiga intentioner (Lumsden 1998). Eftermarknadsservice och 
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äs om kedjemetaforen och gnissel i 

ta stycke att 
om flöden inom eftermarknaden, som är ett allt 

ngspunkt i vårt uppdrag där 
är en viktig reservdel inom Atlas Copcos 

avsnitt presentera teorier inom ramen för just 

Det var tack vare eftermarknad som vi 

2009. 

hetskoncept under 
lvaror vid isolerade 

Tidigare studier inom bilindustrin visar att 
eftermarknad svarar för omkring 25 procent av den totala försäljningsvolymen, 

(Holmqvist 2007, Bijl et al 
Helhetskonceptet, eller eftermarknadsaffären, består av försäljning av 

ginaler och 
under snabb tillväxt, men ställer samtidigt högre krav tvärfunktionellt samarbete 

Forskningen inom 
eftermarknadsområdet är begränsad skriver Holmqvist (2007) och många företag 

. Tänkbara förklaringar, 
(Cohen, Narendra & 

a behovet i kombination med höga krav 
2006) att SCM ur ett 

eftermarknadsperspektiv är komplext och svårmanövrerat. En annan aspekt, som 
perspektiv, är att det 

i organisationskedjan längs flödet ofta finns fler aktörer med olika kunskap och 
Eftermarknadsservice och 
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försäljning av reservdelar är viktig för f
med kunden är kontinuerlig. På så sätt upprätthåller eftermarknad en konstant 
interaktion med kunden, vilket (om det fungerar väl) bidrar till att
starkt varumärke (Holmqvist 2007)
 
Teorier, som presenterats ovan, visar att eftermarknad ställer höga krav på 
samarbete inom organisationskedjan runt ett flöde och att det samtidigt är ett 
affärsområde som blir allt viktigare för många företag. Vi har därför i följande 
stycke fördjupat oss inom eftermarkna
Atlas Copco Rock Drills.  
 

Eftermarknad inom Atlas Copco Rock Drills 
Eftermarknadsaffären inom Atlas Copco Rock Drills har vuxit kraftigt under de 
senaste 15 åren och nämns idag som en av tr
(www.atlascopco.se 2010-03-
Atlas Copco Rock Drills väljer vi även att lyfta fram följande citat:
 

Det var tack vara försäljningen av reservdelar, som vi överlevde 

finanskrisen 2008-2009.

 
Det är inom eftermarknad, som Atlas Copco tjänar pengar. Om 

vi inte sålde reservdelar skulle produktbolagen gå i konkurs. 

 
Under riggens livslängd tjänar vi tre gånger så mycket pengar 

på eftermarknadsaffären, som vi gör vid försäljningstillfället av 

en rigg.  
 
 
Betydelsen av en effektiv eftermarknadsorganisation visas även i en stor 
undersökning, som årligen genomförs bland företagets befintliga kunder. 
Undersökningen utgår från den enkla frågan
köpa en borrigg från Atlas Copco?” A
orsaken bristande eftermarknadsservice och för låg tillgänglighet på reservdelar. 
Kunder till Atlas Copco Rock Drills drabbas av stora förluster och eventuella 
viten om maskiner står stilla och orsakar stopp i gr
Kravet om att maskinen ständigt förväntas vara i drift sätter stor press på att 
eftermarknadsorganisationen fungerar effektivt. Det är också viktigt att 
eftermarknadsorganisationen fungerar i syfte att behålla och stärka Atlas
Rock Drills ledande marknadsposition.  
 

 

lar är viktig för företag då reservdelsflödet och kontakten 
med kunden är kontinuerlig. På så sätt upprätthåller eftermarknad en konstant 

vilket (om det fungerar väl) bidrar till att bygga upp ett 
(Holmqvist 2007).  

enterats ovan, visar att eftermarknad ställer höga krav på 
organisationskedjan runt ett flöde och att det samtidigt är ett 

affärsområde som blir allt viktigare för många företag. Vi har därför i följande 
stycke fördjupat oss inom eftermarknadens betydelse för vår uppdragsgivare, 

Eftermarknad inom Atlas Copco Rock Drills  
Eftermarknadsaffären inom Atlas Copco Rock Drills har vuxit kraftigt under de 
senaste 15 åren och nämns idag som en av tre fokuserade tillväxtstrat

-20). För att spegla eftermarknadens betydelse inom 
Atlas Copco Rock Drills väljer vi även att lyfta fram följande citat: 

Det var tack vara försäljningen av reservdelar, som vi överlevde 

2009. 

eftermarknad, som Atlas Copco tjänar pengar. Om 

vi inte sålde reservdelar skulle produktbolagen gå i konkurs.  

Under riggens livslängd tjänar vi tre gånger så mycket pengar 

på eftermarknadsaffären, som vi gör vid försäljningstillfället av 

ydelsen av en effektiv eftermarknadsorganisation visas även i en stor 
undersökning, som årligen genomförs bland företagets befintliga kunder. 
Undersökningen utgår från den enkla frågan: ”Skulle du rekommendera andra att 
köpa en borrigg från Atlas Copco?” Av kunder som svarar ”nej” är den vanligaste 
orsaken bristande eftermarknadsservice och för låg tillgänglighet på reservdelar. 
Kunder till Atlas Copco Rock Drills drabbas av stora förluster och eventuella 
viten om maskiner står stilla och orsakar stopp i gruvdrift eller malmproduktion. 
Kravet om att maskinen ständigt förväntas vara i drift sätter stor press på att 
eftermarknadsorganisationen fungerar effektivt. Det är också viktigt att 
eftermarknadsorganisationen fungerar i syfte att behålla och stärka Atlas
Rock Drills ledande marknadsposition.   
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då reservdelsflödet och kontakten 
med kunden är kontinuerlig. På så sätt upprätthåller eftermarknad en konstant 

bygga upp ett 

enterats ovan, visar att eftermarknad ställer höga krav på 
organisationskedjan runt ett flöde och att det samtidigt är ett 

affärsområde som blir allt viktigare för många företag. Vi har därför i följande 
dens betydelse för vår uppdragsgivare, 

Eftermarknadsaffären inom Atlas Copco Rock Drills har vuxit kraftigt under de 
e fokuserade tillväxtstrategier 

). För att spegla eftermarknadens betydelse inom 

ydelsen av en effektiv eftermarknadsorganisation visas även i en stor 
undersökning, som årligen genomförs bland företagets befintliga kunder. 

kulle du rekommendera andra att 
v kunder som svarar ”nej” är den vanligaste 

orsaken bristande eftermarknadsservice och för låg tillgänglighet på reservdelar. 
Kunder till Atlas Copco Rock Drills drabbas av stora förluster och eventuella 

uvdrift eller malmproduktion. 
Kravet om att maskinen ständigt förväntas vara i drift sätter stor press på att 
eftermarknadsorganisationen fungerar effektivt. Det är också viktigt att 
eftermarknadsorganisationen fungerar i syfte att behålla och stärka Atlas Copco 
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Glidskenan är en av de mest frekventa reservdelarna inom DC:s 
reservdelssortiment på Atlas Copcos eftermarknad. Att glidskenans flöde flyter 
bra är därför viktig ur både ett finansiellt och service
dagsläget upplever DC olika problem i glidskenans flöde. Utifrån de teorier
lyfts fram i bakgrunden, har vi redan konstaterat att materialflöden 
eftermarknad kräver ett väl fungerande samarbete inom organisationskedjan. 
 
I följande avsnitt, problemdiskus
samman med uppdraget om glidskenor. Problemdiskussionen mynnar ut i 
formulerandet av studiens forskningsfrågor

Problemdiskussion 
Logistiken har med utvecklingen inom SCM
ämnesinriktning med större bredd än enbart materialhantering. Teorier inom SCM 
har fört med sig ett ökat fokus på väl fungerande samarbeten inom och mellan 
organisationer. Vi tolkar utvecklingen som ett naturligt steg
logistiken blir allt viktigare i det strategiska arbetet och som ko
hårt konkurrensutsatta marknader. Arbetet med
inte längre en separerad funktion, utan gränsöverskridande och genomsyrar 
arbetet inom hela organisationen. 
regisseras av små arbeten inom olika funktioner. I
koordinera funktioner så att de upplevs som en enhet. För att uppnå känslan att 
funktionerna upplevs som länkar i en sa
det att länka samma och eliminera hi
exempelvis Bowersox & Cooper 2010; van Hoek, Ellinger & Johnson 2008; 
Senge 2006, Swink, Narasimhan & Wang 
 
 
I litteraturen beskrivs en konflikt mellan effektiva funktioner och effektiva 
processer. I funktionsorienterade organisationer arbetar funktioner separerade från 
varandra och det finns en tydlig ansvarsfördelning. Det gör det möjligt för 
funktionen att uppnå en hög grad
inom respektive ansvar (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 
process kräver dock en hög grad av integration och koordination för att uppnå 
synergier mellan funktioner och minska
& Cooper 2010, van Hoek et al 2008
måste alla funktioner förstå och stödja
skapa helheten. Detta gäller inte enbart de funktioner som arbe
utan även de funktioner som arbetar på strategisk nivå inom organisationskedjan
(Trent 2004).  
 
Under rubriken ”beskrivning av uppdraget” har en rad problem listats, som vår 
uppdragsgivare upplever i hanteringen av glidskenor. Glidskena
och är därför svår att hantera, förpacka och transportera. Förpackningsarbetet 
beskrivs som lågprioriterat på lagret och flödet av glidskenor upplevs ineffektivt 

 

Glidskenan är en av de mest frekventa reservdelarna inom DC:s 
reservdelssortiment på Atlas Copcos eftermarknad. Att glidskenans flöde flyter 
bra är därför viktig ur både ett finansiellt och service-/kundperspektiv, men i 
dagsläget upplever DC olika problem i glidskenans flöde. Utifrån de teorier

har vi redan konstaterat att materialflöden 
eftermarknad kräver ett väl fungerande samarbete inom organisationskedjan. 

problemdiskussionen, kopplas de bakomliggande teorierna 
med uppdraget om glidskenor. Problemdiskussionen mynnar ut i 
ndet av studiens forskningsfrågor och syfte.    

Logistiken har med utvecklingen inom SCM blivit en tvärvetenskaplig 
sinriktning med större bredd än enbart materialhantering. Teorier inom SCM 

har fört med sig ett ökat fokus på väl fungerande samarbeten inom och mellan 
organisationer. Vi tolkar utvecklingen som ett naturligt steg i takt med att 
ogistiken blir allt viktigare i det strategiska arbetet och som konkurrensverktyg på 

hårt konkurrensutsatta marknader. Arbetet med produkt- eller reservdelsflöde
inte längre en separerad funktion, utan gränsöverskridande och genomsyrar 

a organisationen. Flödet inom organisationen är en process, som 
beten inom olika funktioner. Inom SCM är strävan att 

koordinera funktioner så att de upplevs som en enhet. För att uppnå känslan att 
funktionerna upplevs som länkar i en sammanhängande kedja, utan gnissel, krävs 
det att länka samma och eliminera hinder i funktionernas gränssnitt

& Cooper 2010; van Hoek, Ellinger & Johnson 2008; 
Senge 2006, Swink, Narasimhan & Wang 2007, Ballou 2004).  

beskrivs en konflikt mellan effektiva funktioner och effektiva 
processer. I funktionsorienterade organisationer arbetar funktioner separerade från 
varandra och det finns en tydlig ansvarsfördelning. Det gör det möjligt för 
funktionen att uppnå en hög grad av specialisering, vilket ger ett effektiv
inom respektive ansvar (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2004). En effektiv 
process kräver dock en hög grad av integration och koordination för att uppnå 
synergier mellan funktioner och minska risken att flödet suboptimeras (Bowersox 

, van Hoek et al 2008). För att skapa en effektiv organisations
a funktioner förstå och stödja konceptet samt förstå hur de bidrar till att 

inte enbart de funktioner som arbetar närmast flödet
utan även de funktioner som arbetar på strategisk nivå inom organisationskedjan

Under rubriken ”beskrivning av uppdraget” har en rad problem listats, som vår 
uppdragsgivare upplever i hanteringen av glidskenor. Glidskenan är skrymmande 
och är därför svår att hantera, förpacka och transportera. Förpackningsarbetet 
beskrivs som lågprioriterat på lagret och flödet av glidskenor upplevs ineffektivt 
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Glidskenan är en av de mest frekventa reservdelarna inom DC:s 
reservdelssortiment på Atlas Copcos eftermarknad. Att glidskenans flöde flyter 

spektiv, men i 
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har vi redan konstaterat att materialflöden inom 
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beskrivs som lågprioriterat på lagret och flödet av glidskenor upplevs ineffektivt 
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och kostsamt. De beskrivna problemen är tillsynes problem nära kopplade till d
konkreta materialflödet. DC:s ansvar är att distribuera, lagerhålla och transportera 
alla reservdelar inom Atlas Copco Rock Drills AB. DC är därmed den funktionen 
i organisationen som har störst kunskaper inom logistik och materialhantering. 
Problemen inom glidskenans flöde har varit kända i mer än tolv år och försök att 
förbättra har runnit ut i sanden. Vi ställer oss därför frågan om det bakomliggande 
problem som utgör hinder för att förbättra glidskenans flöde?
 
Vi nämnde tidigare i detta kapitel att 
glidskenans flöde, inte en separerad funktion, utan att flera olika funktioner är 
med och direkt eller indirekt påverkar glidskenans flöde. När vi överför denna 
tanke om funktioner som samarbetar runt ett materialflöde t
skriver vi att länkarna måste länka i varandra för att inte gnissla. Hur ser det ut i 
organisationskedjan runt glidskenan, länkar funktionerna i varandra eller uppstår 
det gnissel dem emellan? 
 
I vårt uppdrag från DC kan vi utläsa ett 
glidskenans flöde samt kartlägga hur organisationskedjan
fungerar. Vår tanke är att ”gå från det lilla till det stora”. Det betyder att vår ansats 
är att inventera DC:s upplevda problem i glidsken
blicken och studera hur organisationens olika funktioner i flödet arbetar 
tillsammans. 
 
Problemdiskussionen ovan har hjälpt oss att formulera syftet för studien och 
forskningsfrågorna, som ligger till grund för undersökningen.
därför studiens forskningsfrågor och syfte presenteras. 

Forskningsfråga och syfte
I problemdiskussionen där teorier kopplas samman med uppdraget från DC har vi 
sett att utvecklingen inom SCM ställer högre krav på samarbeten mellan 
funktioner, särskilt inom eftermarknad. Tidigare försök att förbättra glidskenans 
flöde har runnit ut i sanden. Att problemen varit kända i flera år, men inte 
åtgärdats får oss att tro att det finns bakomliggande hinder för organisationens 
förmåga att samarbeta. Med ett intresse att tillämpa ett organisatorisktperspektiv i 
en logistisk kontext formuleras därför följande forskningsfrågor:
 

Vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Hur kan 

problemen förstås och förklaras?
 
 
I dessa två frågor inryms att kartlägga
till slutkund samt följa organisationskedjan runt glidskenan för att se hur de olika 
länkarna (funktionerna) arbetar och interagerar med varandra
är att utöka kunskapen om hur logi
organisatoriska aspekter. Vi vill även genom vår studie ge ett underlag till vår 
uppdragsgivare, som kan bidra med en förståelse om hur glidskenans flöde kan 
förbättras.  

 

och kostsamt. De beskrivna problemen är tillsynes problem nära kopplade till d
konkreta materialflödet. DC:s ansvar är att distribuera, lagerhålla och transportera 
alla reservdelar inom Atlas Copco Rock Drills AB. DC är därmed den funktionen 
i organisationen som har störst kunskaper inom logistik och materialhantering. 

nom glidskenans flöde har varit kända i mer än tolv år och försök att 
förbättra har runnit ut i sanden. Vi ställer oss därför frågan om det bakomliggande 
problem som utgör hinder för att förbättra glidskenans flöde? 

Vi nämnde tidigare i detta kapitel att arbetet inom reservdelsflöden, likt 
glidskenans flöde, inte en separerad funktion, utan att flera olika funktioner är 
med och direkt eller indirekt påverkar glidskenans flöde. När vi överför denna 
tanke om funktioner som samarbetar runt ett materialflöde till vår kedjemetafor 
skriver vi att länkarna måste länka i varandra för att inte gnissla. Hur ser det ut i 
organisationskedjan runt glidskenan, länkar funktionerna i varandra eller uppstår 

I vårt uppdrag från DC kan vi utläsa ett behov att probleminventera nuläget i 
glidskenans flöde samt kartlägga hur organisationskedjan runt glidskenans flöde 

från det lilla till det stora”. Det betyder att vår ansats 
är att inventera DC:s upplevda problem i glidskenans flöde för att sedan lyfta 
blicken och studera hur organisationens olika funktioner i flödet arbetar 

Problemdiskussionen ovan har hjälpt oss att formulera syftet för studien och 
forskningsfrågorna, som ligger till grund för undersökningen. I nästa stycke kan 
därför studiens forskningsfrågor och syfte presenteras.  

Forskningsfråga och syfte 
I problemdiskussionen där teorier kopplas samman med uppdraget från DC har vi 
sett att utvecklingen inom SCM ställer högre krav på samarbeten mellan 

tioner, särskilt inom eftermarknad. Tidigare försök att förbättra glidskenans 
flöde har runnit ut i sanden. Att problemen varit kända i flera år, men inte 
åtgärdats får oss att tro att det finns bakomliggande hinder för organisationens 

a. Med ett intresse att tillämpa ett organisatorisktperspektiv i 
en logistisk kontext formuleras därför följande forskningsfrågor: 

Vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Hur kan 

problemen förstås och förklaras? 

kartlägga nuläget av glidskenans flöde från leverantör 
samt följa organisationskedjan runt glidskenan för att se hur de olika 

länkarna (funktionerna) arbetar och interagerar med varandra. Syftet med studien 
är att utöka kunskapen om hur logistiska problem i ett flöde påverkas av 
organisatoriska aspekter. Vi vill även genom vår studie ge ett underlag till vår 
uppdragsgivare, som kan bidra med en förståelse om hur glidskenans flöde kan 
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och kostsamt. De beskrivna problemen är tillsynes problem nära kopplade till det 
konkreta materialflödet. DC:s ansvar är att distribuera, lagerhålla och transportera 
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Vi har fram till nu presenterat utvecklingen 
eftermarknadsaffären blivit allt viktigare samtidigt som reservdelsflödet ställer 
höga krav på organisationskedjan runt flödet. Vi har också formulerat studiens 
akademiska forskningsfråga och syfte utifrån vår problemdiskussion
och intresse. Innan vi avslutar det första kapitlet vill vi presentera vårt första 
personliga intryck av uppdraget och DC. Texten är inte på något sätt vetenskaplig, 
utan snarare en spegling av våra första tankar och upplevelse av 
introduktionsmötet. Vi presenterar dessa personliga tankar under rubriken ”in i 
glidskenans värld”.  

In i glidskenans värld 
Artikelnummer 3128045824 –
tillhör en av de mest frekventa artiklarna i Atlas Copco Rock Drills 
000 reservdelar, men artikelns ovanliga form ställer organisationens förmåga att 
arbeta i och runt flödet på sin spets. 3128045824 eller 
i rostfritt fjäderstål, som i dess längsta variant mäter över åtta meter. För
tekniknördar och gruvjättar är designen av glidskenan en framgång. Produkten är 
funktionell i en påfrestande gruvmiljö samtidigt som den sänkt kostnaden för 
kunden att producera borrmeter. Glidskenans form är däremot inget som får 
logistiker och lagerarbetare att slå frivolter av lycka, och att den samtidigt är en 
storsäljare gör knappast saken bättre. Är det möjligt att få flödet att flyta 
smidigare genom organisationen eller är det bara att lägga en brustablett i glaset 
för att lindra huvudvärken och gilla läget? 3128045824 
har börjat.  
 
Det är vår första dag på DC. Vi är spända av förväntan och fulla av energi för att 
ta oss an vårt uppdrag, som ska mynna ut i ett examensarbete efter fyra års högre 
studier. I ambitionens iver försöker vi genast att se ett slutresultat, utan att ta ett 
steg tillbaka och förstå att det är 
att stilla våra tankar sitter vi ned vid ett bord och dricker en kopp kaffe samtidigt 
som vi knaprar på några kvarglömda pepparkakor. Det finns ett intresse för vårt 
projekt på DC, men ingen vågar riktigt hoppas på att det ska föra någonting med 
sig. Glidskenan berör och alla verkar på ett eller annat sätt ha en åsikt 
och sin lösning.  I ett brus av r
 

Glidskenorna har jag försökt få ordning på i fem år.

 
När vi har tio order så ligger vi bra i fas, men när högen börjar 

närma sig en decimeter så hör jag frustration i korridoren

visualiserar högen mellan händer
 
Glidskenan kostar skjortan att hantera. Den driver väldigt 

mycket kostnader och är försenad ut till kund.

 

 

Vi har fram till nu presenterat utvecklingen inom logistikområdet och att 
eftermarknadsaffären blivit allt viktigare samtidigt som reservdelsflödet ställer 
höga krav på organisationskedjan runt flödet. Vi har också formulerat studiens 
akademiska forskningsfråga och syfte utifrån vår problemdiskussion, vårt uppdrag 

Innan vi avslutar det första kapitlet vill vi presentera vårt första 
personliga intryck av uppdraget och DC. Texten är inte på något sätt vetenskaplig, 
utan snarare en spegling av våra första tankar och upplevelse av 

onsmötet. Vi presenterar dessa personliga tankar under rubriken ”in i 

 
– ger veck i pannan och huvudbry. Artikelnumret 

tillhör en av de mest frekventa artiklarna i Atlas Copco Rock Drills utbud av 190 
000 reservdelar, men artikelns ovanliga form ställer organisationens förmåga att 
arbeta i och runt flödet på sin spets. 3128045824 eller glidskenan är en tunn profil 
i rostfritt fjäderstål, som i dess längsta variant mäter över åtta meter. För
tekniknördar och gruvjättar är designen av glidskenan en framgång. Produkten är 
funktionell i en påfrestande gruvmiljö samtidigt som den sänkt kostnaden för 
kunden att producera borrmeter. Glidskenans form är däremot inget som får 

rarbetare att slå frivolter av lycka, och att den samtidigt är en 
storsäljare gör knappast saken bättre. Är det möjligt att få flödet att flyta 
smidigare genom organisationen eller är det bara att lägga en brustablett i glaset 

h gilla läget? 3128045824 – vårt liv med glidskenan 

. Vi är spända av förväntan och fulla av energi för att 
ta oss an vårt uppdrag, som ska mynna ut i ett examensarbete efter fyra års högre 

er försöker vi genast att se ett slutresultat, utan att ta ett 
steg tillbaka och förstå att det är resan som också kommer att bli vår produkt. För 
att stilla våra tankar sitter vi ned vid ett bord och dricker en kopp kaffe samtidigt 

kvarglömda pepparkakor. Det finns ett intresse för vårt 
, men ingen vågar riktigt hoppas på att det ska föra någonting med 

sig. Glidskenan berör och alla verkar på ett eller annat sätt ha en åsikt – sin åsikt 
och sin lösning.  I ett brus av röster snappar vi upp följande citat:  

Glidskenorna har jag försökt få ordning på i fem år.  

När vi har tio order så ligger vi bra i fas, men när högen börjar 

närma sig en decimeter så hör jag frustration i korridoren (och 
visualiserar högen mellan händerna).  

Glidskenan kostar skjortan att hantera. Den driver väldigt 

mycket kostnader och är försenad ut till kund. 
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inom logistikområdet och att 
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höga krav på organisationskedjan runt flödet. Vi har också formulerat studiens 
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Innan vi avslutar det första kapitlet vill vi presentera vårt första 

personliga intryck av uppdraget och DC. Texten är inte på något sätt vetenskaplig, 
utan snarare en spegling av våra första tankar och upplevelse av 

onsmötet. Vi presenterar dessa personliga tankar under rubriken ”in i 

ger veck i pannan och huvudbry. Artikelnumret 
utbud av 190 

000 reservdelar, men artikelns ovanliga form ställer organisationens förmåga att 
är en tunn profil 

i rostfritt fjäderstål, som i dess längsta variant mäter över åtta meter. För alla 
tekniknördar och gruvjättar är designen av glidskenan en framgång. Produkten är 
funktionell i en påfrestande gruvmiljö samtidigt som den sänkt kostnaden för 
kunden att producera borrmeter. Glidskenans form är däremot inget som får 

rarbetare att slå frivolter av lycka, och att den samtidigt är en 
storsäljare gör knappast saken bättre. Är det möjligt att få flödet att flyta 
smidigare genom organisationen eller är det bara att lägga en brustablett i glaset 

vårt liv med glidskenan 

. Vi är spända av förväntan och fulla av energi för att 
ta oss an vårt uppdrag, som ska mynna ut i ett examensarbete efter fyra års högre 

er försöker vi genast att se ett slutresultat, utan att ta ett 
som också kommer att bli vår produkt. För 

att stilla våra tankar sitter vi ned vid ett bord och dricker en kopp kaffe samtidigt 
kvarglömda pepparkakor. Det finns ett intresse för vårt 

, men ingen vågar riktigt hoppas på att det ska föra någonting med 
sin åsikt 
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Australien köper alltid glidskenorna två

mycket tid att packa alla Australiens order.  
 
 
Vi får titt som tätt höra om problem i glidskenans materialflöde från leverantör till 
kund, men tankarna bara snurrar i huvudet. Glidskenan 
sena leveranser från leverantören, tar lång tid att packa, kostar skjortan att frakta 
och inte nog med det, de går även sönder på väg ut till kund. Jonas Carlsson, som 
är initiativtagare till projektet, har tidigare gjort en ansats att effektivisera 
glidskenans materialflöde, men förbättringsprojektet har fallit mellan stolarna och 
tyvärr blivit kvar där. Jonas lutar 
och ställer uppgivet frågan:  
 

Varför finns det inget riktigt engagemang för att lösa problemet 

även fast det finns uppenbara vinster?
 
 
Vi sitter ned med honom och problematiserar utifrån glidskenans histori
faktum som reservdel. Jonas säger att:
 

Organisationen runt glidskenan ger konsekvenser av hur flödet 

flyter i praktiken.  
 
 
Vi håller med Jonas. Ytterst handlar inte logistiken om matematiska modeller, 
utan om att individer ska arbeta tillsamma
en individs ansvar slutar och en annans tar vid. Frågan är bara hur vi ska koppla 
samman materialflödet och organisationskedjan inom ramen för vår studie. 
 
Vår första dag på DC börjar gå mot sitt slut, men precis i
dagen komplicerar Jonas ytterligare vår bild av uppdraget. Han säger att 
en strävan om att eliminera alla aktiviteter som inte är värdeskapande för kunden, 
men samtidigt finns en osäkerhet om vad kunden egentligen har för behov. 
säger:  
 

Hur ska vi då veta vilka aktiviteter som skapar värde för 

kunden? 
 
 
I en strävan att effektivisera materialflödet och smörja upp organisationskedjan 
runt glidskenans flöde börjar vår resa med att ta reda på vem som egentligen finns 
i slutet av kedjan och vad kunden har för behov. Levererar 
och hur arbetar organisationskedjan i dagsläget? 
 
Vi har nu i det första kapitlet presenterat bakomliggande teorier och via en 
problemdiskussion formulerat forskningsfråga och syfte.
introducerat dig som läsare för vårt studieobjekt, glidskenan, och varit personliga 
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när vi bjudit på vårt första intryck och möte med uppdraget på DC. I rapportens 
nästa del presenteras undersökningens valda metoder samt bakomliggande tank
kring valet av metoder. Därefter lyfter vi fram undersökningens teoretiska 
utgångspunkter.  
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Kapitel 2 Metod  
I kapitlet två, metod, beskrivs 
genomföra undersökningen motiveras. I
förhållningssätt, som ligger till gr
Kapitlet fungerar som en guide för hur vi resonerat och kommit fram till
valda metoder utifrån vår syn 
därefter hur vi gått till väga 
uppfylla syftet med undersökningen, som beskrivits i kapitel ett.
presentera studiens metod vill vi öka
trovärdighet är viktigt då ambitionen är att resultatet ska ge ett
akademin och uppdragsgivaren
 

Våra tankar om metod 
Studien har tagit form utifrån 
olika problem i flödet av reservdelsfamiljen glidskenor,
frekventa reservdelarna i Atlas Copcos reservdelssortiment. P
i rapportens första kapitel kopplar 
teorier och vårt intresse för organisationskedjor i en logistiskkontext. Det 
mynnade ut i formulerande av följande akademiska forskningsfrågor: 
 

Vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Hur 

kan problemen förstås och förklaras?
 
 

Utgångspunkten för undersökningar eller forskningsstudier börjar med just en
fråga, som söker ett svar (Backman
ligger till grund för allt vi gör inom ramen undersökningen. 
en första anblick uppfattas vara av praktisk karaktär, men vi vill belysa att 
frågeställningen även är av teoretiskt intresse. I följande två stycken presenteras 
aspekter, som gör studien intressant för de två perspektiven.
 
Studien är praktiskt intressant för vår uppdragsgivare, 
studien är att skapa ett underlag för att förbättra glidsk
uppdragsgivaren vill vi även lyfta fram lärdomar och aspekter från glidskenans 
flöde och organisationskedja, vilka kan appliceras på liknande reservdelsflöden. 
 
Studien är teoretiskt intressant eftersom vi, likt Holmqvist (2007), upptäck
forskningsmaterialet inom eftermarknadsflöden kopplat till SCM är begränsad. 
Detta trots att produkter inom e
(se exempelvis avsnittet om eftermarknad inom Atlas Copco Rock Drills i kapitel 
ett). Med anledning av eftermarknadens ökade betydelse för företag
behov av att bidra till de teore
logistik och lösningar av logistiska problem om att det är människor som ska 
samarbeta. Vi har likt Johanss
organisatoriska aspekter vanligtvis inte nämns i böcker och artiklar om logistik. 
Därför ser vi ett behov att göra en organisatorisk koppling till logistiken för att 

Metod 

 studiens tillvägagångssätt och de val vi gjort för att 
föra undersökningen motiveras. Inledningsvis presenteras vårt 

förhållningssätt, som ligger till grund för hur vi tagit oss an uppdraget från DC. 
Kapitlet fungerar som en guide för hur vi resonerat och kommit fram till
valda metoder utifrån vår syn på världen runt omkring oss. Kapitlet redovisar 

 för att söka svar på studiens forskningsfråga
uppfylla syftet med undersökningen, som beskrivits i kapitel ett. Genom att öppet 

studiens metod vill vi öka trovärdigheten för undersökningen. En hög 
viktigt då ambitionen är att resultatet ska ge ett bidrag både 

uppdragsgivaren.  

etod  
tagit form utifrån uppdraget från DC. Vår uppdragsgivare upplever 

i flödet av reservdelsfamiljen glidskenor, som är en av de
frekventa reservdelarna i Atlas Copcos reservdelssortiment. Problemdiskussion
i rapportens första kapitel kopplar DC:s upplevda problem till bakomliggande 

tresse för organisationskedjor i en logistiskkontext. Det 
mynnade ut i formulerande av följande akademiska forskningsfrågor:   

Vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Hur 

kan problemen förstås och förklaras?   

Utgångspunkten för undersökningar eller forskningsstudier börjar med just en
öker ett svar (Backman 2008). Det innebär att vår forskningsfråga 
nd för allt vi gör inom ramen undersökningen. Frågeställning kan vid 

en första anblick uppfattas vara av praktisk karaktär, men vi vill belysa att 
teoretiskt intresse. I följande två stycken presenteras 

aspekter, som gör studien intressant för de två perspektiven.  

Studien är praktiskt intressant för vår uppdragsgivare, DC, då ambitionen med
att skapa ett underlag för att förbättra glidskenans flöde. Till 

uppdragsgivaren vill vi även lyfta fram lärdomar och aspekter från glidskenans 
flöde och organisationskedja, vilka kan appliceras på liknande reservdelsflöden. 

Studien är teoretiskt intressant eftersom vi, likt Holmqvist (2007), upptäck
forskningsmaterialet inom eftermarknadsflöden kopplat till SCM är begränsad. 
Detta trots att produkter inom eftermarknaden blir allt viktigare för många företag 
(se exempelvis avsnittet om eftermarknad inom Atlas Copco Rock Drills i kapitel 

anledning av eftermarknadens ökade betydelse för företag ser
de teoretiska kunskaperna inom området. För oss handlar 

logistik och lösningar av logistiska problem om att det är människor som ska 
samarbeta. Vi har likt Johanssen och Solem (2009) uppmärksammat att 
organisatoriska aspekter vanligtvis inte nämns i böcker och artiklar om logistik. 
Därför ser vi ett behov att göra en organisatorisk koppling till logistiken för att 
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förstå och förklara problem i ett reservdelsflöde, s
glidskenans flöde.        
 
För att kombinera en studie av både
mycket över hur de två perspektiven kan kopplas samman. Innan studien inleddes 
ägnades därför mycket tankeverksamhet 
finna ett ramverk för att bedriva vår studie. Bland annat diskuterades
kännetecknar en undersökning av vetenskaplig och akademisk relevans inom 
samhällsvetenskapliga ämnet. För att uppfylla kravet att vara akad
mycket beroende av hur studien bedrivs. 
grundsten inom en forskningsstudie, är ett systematiskt arbetssätt.
vikten av ett väl strukturerat arbete vid generering
empiriskt material (Jacobsen
systematikens betydelse för att undersökningen och att resultatet
ett större perspektiv härleds till den
forskningstradition, som bygger på att samla in och analysera konkreta och 
mätbara variabler. Genom ett systematiskt arbetssätt inom den kvantitativa 
forskningen blir inte ett resultat beroende av en forskare, utan andra forskare som 
följer samma arbetsgång kommer med stor sannol
resultat (Saunders, Lewis & Thornhill 2007).
 
I en kvalitativ studie, som den här studien om glidskenan,
följa dessa principer då det inte 
dessutom många fler aspekter att ta hänsyn till
räkna på. Dessa aspekter är för oss 
som individer är påverkade och påverkas hela tiden av världen runt omkring oss
Vårt perspektiv på världen 
perception, sociala konventioner, ideologi och
2008). Vi ser det som en tillgång att vi med nya ögon
problem med glidskenan och u
vi valt ut karaktäriseras av att betrakta forskaren som en viktig del i undersökning 
och att forskaren tillåts ha en närhet till studieobjektet. Vi anser
vår studie vetenskaplig då vi i grunden tillämpar ett systemati
fast vi i fält samtidigt kan vara flexibla och använda olika metoder för att generera 
ett rikt empiriskt material.   
 
Vårt empiriska material uppfinner inte sig själv eller låter sig självmant 
Det är istället vi forskare som 
ställningstagande. Vårt förhållningssätt som forskare bygger på att vi är subjektiva 
i vad vi ser, vilket går hand i hand med
samtidigt belysa att den ontologiska debatt
forskningsområde och inom den kvalitativa forskningen. Ämnet som diskuteras är 
meningsskiljaktigheter om synen på begreppet och 
(Jacobsen 2002). De traditionella angreppssätten inom samhällsforskning har 
blivit granskade i sömmarna och allt
inte går att förhålla sig objektivt
betraktar ”verkligheten” från vårt personliga perspektiv.
ifrån. Även vikten av att vara kreativ och reflekterande i den kvalitativa 
forskningen har uppmuntrats av etablerade forskare
inspirerat oss och något som vi tar fasta på (Alvesson & Deetz

Metod 

förstå och förklara problem i ett reservdelsflöde, som i det här fallet är 

kombinera en studie av både teoretisk och praktisk karaktär har vi funderat 
över hur de två perspektiven kan kopplas samman. Innan studien inleddes 

tankeverksamhet åt epistemologiska funderingar för att 
finna ett ramverk för att bedriva vår studie. Bland annat diskuterades vad som 
kännetecknar en undersökning av vetenskaplig och akademisk relevans inom 
samhällsvetenskapliga ämnet. För att uppfylla kravet att vara akademisk är 

studien bedrivs. Ett nyckelord, som vi uppfattar vara
ningsstudie, är ett systematiskt arbetssätt. Det betonar 

arbete vid generering, behandling och presentation av 
piriskt material (Jacobsen 2002). De bakomliggande tankarna om 

tt undersökningen och att resultatet ska ha relevans i 
härleds till den kvantitativa forskningstraditionen. Det är e

bygger på att samla in och analysera konkreta och 
. Genom ett systematiskt arbetssätt inom den kvantitativa 

forskningen blir inte ett resultat beroende av en forskare, utan andra forskare som 
mma arbetsgång kommer med stor sannolikhet komma fram till liknande 

resultat (Saunders, Lewis & Thornhill 2007).  

, som den här studien om glidskenan, är det inte lika lätt att 
följa dessa principer då det inte finns konkreta variabler att ”ta” på. Det finns 

nga fler aspekter att ta hänsyn till, som varken går att mäta eller 
är för oss ett viktigt verktyg i denna undersökning. Vi 

som individer är påverkade och påverkas hela tiden av världen runt omkring oss
Vårt perspektiv på världen är exempelvis format av kultur, språk, selektiv 

sociala konventioner, ideologi och makt (Alvesson & Sköldberg 
Vi ser det som en tillgång att vi med nya ögon kan studera DC:s upplevda 

och utifrån det bygga upp undersökningen. De metoder 
vi valt ut karaktäriseras av att betrakta forskaren som en viktig del i undersökning 
och att forskaren tillåts ha en närhet till studieobjektet. Vi anser att vi kan kalla 

då vi i grunden tillämpar ett systematiskt arbetssätt även 
fast vi i fält samtidigt kan vara flexibla och använda olika metoder för att generera 

Vårt empiriska material uppfinner inte sig själv eller låter sig självmant genereras. 
vi forskare som är med och skapar empirin genom en rad val och 

Vårt förhållningssätt som forskare bygger på att vi är subjektiva 
i vad vi ser, vilket går hand i hand med en kvalitativ forskningsansats. 
samtidigt belysa att den ontologiska debatten lever inom både vårt valda 

den kvalitativa forskningen. Ämnet som diskuteras är 
meningsskiljaktigheter om synen på begreppet och fenomenet verklighet

De traditionella angreppssätten inom samhällsforskning har 
livit granskade i sömmarna och allt fler forskare betonar vikten av insikten att det 

går att förhålla sig objektivt. Det vore onödigt att ens försöka eftersom vi alla 
betraktar ”verkligheten” från vårt personliga perspektiv. Det kan vi inte bortse 

. Även vikten av att vara kreativ och reflekterande i den kvalitativa 
forskningen har uppmuntrats av etablerade forskare. Det är en utveckling som har 
inspirerat oss och något som vi tar fasta på (Alvesson & Deetz 2000). Det finns 
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dock fortfarande en motståndarrörelse mot 
förklaring till detta motstånd är
tror att forskaren kan bortse från 
fenomen på ett objektivt sätt. 
 
Med anledning av den starka vetenskapliga forskningstraditionen, som beskrivs i 
stycket ovan, är det inte helt accepterat att öppet säga att ”vår studie är 
subjektiv”.2 Vi har inspirerats av Alvesson och Deetz (
metoden avser att förklara hur forskaren utvecklar sina frågor, 
sin sociala verklighet samt vilket
empiriskt material. I strävan att nå hög trovärdighet redovisas våra tankegångar 
och arbetssätt från den empiris
studiens empiriska material. 
processen vi har gått igenom
frustrerande och oavsett stadium har processen påverkat st
uppfylla kraven på en vetenskaplig studie anser vi därför att det är nödvändigt att 
utförligt utveckla våra tankar om hur vi ser på världen och vårt valda skrivspråk. I 
nästa avsnitt börjar vi därför presentera bakomliggande tankar
förhållningssätt. 

Bakomliggande tankar och förhållningssätt
Inom ramen för metodologi finns det ett stort utbud av
bedriva forskning. Metoderna lämpar sig olika bra beroende på karaktären av 
studien och vad forskaren vill med sin
godbitarna ur ”metodkakan” för att finna ett ramverk, som passar just 
typ av studie (Bell 2000). Det behöver för den sakens skull inte betyda att vi 
endast väljer en metod, utan det kan vara en komb
gör att vi på ett mångfasetterat sätt kan t
svara på forskningsfrågorna, som ligger till grund för
 
En viktig aspekt, som vi tidigare
hur den påverkar vår undersökning. När vi 
världen på olika sätt utifrån våra olika synsätt, intressen och
etcetera. Det går inte att säga vad som är rätt eller fel
och på den verklighet runt oss beror på hur vi väljer
tolka den. Många forskare inom samhällsvetenskapen rör sig alltmer åt att bli 
reflekterande och tolkande i sina undersökningar
traditionella idéerna om forskning, som innebär att utveckla
objektiv social verklighet genom metoder som maximerar 
(Alvesson & Deetz 2000).  
 
I denna studie har vi anslutit till utveckling inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen, som tillåter forskaren att kliva fram och tolka det vi ser. Vår syn på 
att det finns olika verkligheter 
socialkonstruktionism. Synsättet 
konstruerad och att vi är subjektiva i vår 
(Backman 2008). Vår definition på socialkonstruktionism är att det finns ett visst 
grundläggande mönster omkring oss
                                                 
2 Ordet subjektiv har en negativ klang och i nationalencyklopedin (www.ne.se 2010
återfinns synonymer som ”osaklig” och ”partisk”.

Metod 

ståndarrörelse mot ett subjektivt förhållningssätt. En 
förklaring till detta motstånd är vetenskapliga traditioner där många fortfarande 

rskaren kan bortse från sina värderingar och studera ett objekt eller 
 

ledning av den starka vetenskapliga forskningstraditionen, som beskrivs i 
stycket ovan, är det inte helt accepterat att öppet säga att ”vår studie är 

s av Alvesson och Deetz (2000), som poängterar
hur forskaren utvecklar sina frågor, hur forskaren ser på 

sin sociala verklighet samt vilket vokabulär som används för att klargöra och tolka 
empiriskt material. I strävan att nå hög trovärdighet redovisas våra tankegångar 
och arbetssätt från den empiriska genereringen till vad och hur vi analyserar 
studiens empiriska material. Vi tror även att vår öppenhet ger en känsla för
processen vi har gått igenom. Stundtals har arbetet varit förvirrande och 
frustrerande och oavsett stadium har processen påverkat studiens resultat. För att 
uppfylla kraven på en vetenskaplig studie anser vi därför att det är nödvändigt att 
utförligt utveckla våra tankar om hur vi ser på världen och vårt valda skrivspråk. I 
nästa avsnitt börjar vi därför presentera bakomliggande tankar

Bakomliggande tankar och förhållningssätt 
todologi finns det ett stort utbud av olika metoder f

. Metoderna lämpar sig olika bra beroende på karaktären av 
studien och vad forskaren vill med sin studie. För oss handlar det om att plocka ut 
godbitarna ur ”metodkakan” för att finna ett ramverk, som passar just oss och vår 

Det behöver för den sakens skull inte betyda att vi 
utan det kan vara en kombination av flera metoder

vi på ett mångfasetterat sätt kan ta oss an undersökningen i strävan att
a på forskningsfrågorna, som ligger till grund för studien.  

tidigare berört, är synen på världen runt omkring oss 
påverkar vår undersökning. När vi tittar på världen ser vi människor 

n våra olika synsätt, intressen och tidigare erfarenheter 
etcetera. Det går inte att säga vad som är rätt eller fel, utan hur vi ser på världen 

på den verklighet runt oss beror på hur vi väljer, medvetet eller omedvetet
tolka den. Många forskare inom samhällsvetenskapen rör sig alltmer åt att bli 

tolkande i sina undersökningar. De bryter således mot de
m forskning, som innebär att utveckla kunskap om en 

objektiv social verklighet genom metoder som maximerar graden av objektivitet 

I denna studie har vi anslutit till utveckling inom den samhällsvetenskapliga 
llåter forskaren att kliva fram och tolka det vi ser. Vår syn på 

olika verkligheter har intresserat oss för teorier inom 
. Synsättet bygger på att verkligheten är just socialt 

konstruerad och att vi är subjektiva i vår syn på världen runt omkring oss
Vår definition på socialkonstruktionism är att det finns ett visst 

grundläggande mönster omkring oss. I detta mönster, som är konstruerat av oss 
 

Ordet subjektiv har en negativ klang och i nationalencyklopedin (www.ne.se 2010
synonymer som ”osaklig” och ”partisk”. 
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ett subjektivt förhållningssätt. En 
fortfarande 

objekt eller 

ledning av den starka vetenskapliga forskningstraditionen, som beskrivs i 
stycket ovan, är det inte helt accepterat att öppet säga att ”vår studie är 

, som poängterar att 
hur forskaren ser på 

vokabulär som används för att klargöra och tolka 
empiriskt material. I strävan att nå hög trovärdighet redovisas våra tankegångar 

ka genereringen till vad och hur vi analyserar 
ger en känsla för 

. Stundtals har arbetet varit förvirrande och 
udiens resultat. För att 

uppfylla kraven på en vetenskaplig studie anser vi därför att det är nödvändigt att 
utförligt utveckla våra tankar om hur vi ser på världen och vårt valda skrivspråk. I 
nästa avsnitt börjar vi därför presentera bakomliggande tankar och 

olika metoder för att 
. Metoderna lämpar sig olika bra beroende på karaktären av 

ör oss handlar det om att plocka ut 
oss och vår 

Det behöver för den sakens skull inte betyda att vi 
ination av flera metoder. Det 

a oss an undersökningen i strävan att 

den runt omkring oss och 
ser vi människor 

tidigare erfarenheter 
utan hur vi ser på världen 

medvetet eller omedvetet, att 
tolka den. Många forskare inom samhällsvetenskapen rör sig alltmer åt att bli 

således mot de 
kunskap om en 

jektivitet 

I denna studie har vi anslutit till utveckling inom den samhällsvetenskapliga 
llåter forskaren att kliva fram och tolka det vi ser. Vår syn på 

serat oss för teorier inom 
bygger på att verkligheten är just socialt 

n på världen runt omkring oss 
Vår definition på socialkonstruktionism är att det finns ett visst 

som är konstruerat av oss 

Ordet subjektiv har en negativ klang och i nationalencyklopedin (www.ne.se 2010-05-05) 
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individer, socialt och kulturellt
eller sociala verklighet, kan också 
interaktionen produceras och reprodu
2000, Sjöstrand 1999, Norén 1995)
 
Vårt synsätt om att världen är socialt k
är medvetna om att vi inte kan titta på glid
med objektiva ögon. Synsättet gör oss också uppmärksamma på
som vi interagerar med under studie
och världsbild. Vi kommer således att möta 
och organisationskedja och ingen verklighet är mer rätt, verkligare eller m
än någon annans (Patton 2002)
glidskenans flöde och organisationskedja
om att vi är färgade av tidigare erfarenhet och att vi 
värld. Samtidigt vill vi vara lyhörda 
vid möten med nya perspektiv på glidskenans flöde och organisationskedja. 
 
I avsnittet bakomliggande tankar och förhållningssätt har vi förklarat att det är 
svårt att vara objektiv inom en kvalitativ forskning. Vi har också konstaterat att 
världen ser olika ut från olika perspektiv. Ett annat viktigt förhållningssätt är 
studiens språkbruk, som presenteras i följande avsnitt. 
 

Studiens språkbruk 
Vi vill fylla alla akademiska krav på hur en undersökning ska bedrivas samt hur 
uppsatsen ska författas. Samtidi
läsvänlig då ambitionen är att 
glidskenans organisationskedja. Det i sin tur påverkar glidskenans flöde. 
att kombinera ett målande och tillgängligt skri
författandet av uppsatser är frågan
 
Författandet av vetenskapliga rapporte
ett ”skelett” bestående av följande
(Backman 2000). Åsikterna går dock isär om i vilken o
ska komma. Mycket handlar om tycke och smak beroende på vilken typ av studie 
som ska presenteras i uppsatsen (Bell
uppbyggda på liknande sätt beror på att de
som författar uppsatsen (Eriksson & Wiedersheim
följa en tydlig struktur där de 
som enkelt kan följas fram till studiens 
uppsatsen ligger i linje med att vi vill hålla en hög trovärdhet 
uppsatsen. 
  
Språkligt vill vi ha ett språk
glidskenorna på ett intressant 
inte att vi som författare behöver komplicera språket för att vara mer trovärdiga, 
akademiska eller vetenskapliga. Fackord och termer från gruvindustrin, 
företagsekonomin och logistiken är ofrånk
ämnar ge tydliga förklaringar till dessa
av läsvänlighet. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna läsas 

Metod 

individer, socialt och kulturellt, vet vi individer hur vi ska agera. Vårt mönster, 
eller sociala verklighet, kan också skapas i interaktionen mellan individer. Genom 
interaktionen produceras och reproduceras våra sociala verkligheter (Backma

1995).  

är socialt konstruerad tar uttryck i studien genom att vi 
är medvetna om att vi inte kan titta på glidskenans flöde och organisationskedja

. Synsättet gör oss också uppmärksamma på att de individer
med under studien, har sin verklighet utifrån dennes perspektiv 

Vi kommer således att möta olika verkligheter inom samma flöde 
kedja och ingen verklighet är mer rätt, verkligare eller m

2002). Vi kliver alltså in i vår undersökning av 
organisationskedja med öppna ögon. Vi är dock medvetna 

om att vi är färgade av tidigare erfarenhet och att vi är en del av en subjektiv 
amtidigt vill vi vara lyhörda och ta del av viktiga aspekter, som vi erhåller 

id möten med nya perspektiv på glidskenans flöde och organisationskedja. 

I avsnittet bakomliggande tankar och förhållningssätt har vi förklarat att det är 
svårt att vara objektiv inom en kvalitativ forskning. Vi har också konstaterat att 

ka ut från olika perspektiv. Ett annat viktigt förhållningssätt är 
studiens språkbruk, som presenteras i följande avsnitt.  

krav på hur en undersökning ska bedrivas samt hur 
uppsatsen ska författas. Samtidigt vill vi att uppsatsen ska vara tillänglig och 

är att den ska ligga tillgrund för förbättringar 
organisationskedja. Det i sin tur påverkar glidskenans flöde. 

att kombinera ett målande och tillgängligt skrivspråk med de akademiska kraven i 
frågan, som ligger till grund för detta avsnitt. 

örfattandet av vetenskapliga rapporter bör följa en tydlig struktur och bygga på 
följande tre delar: problem, metod och resultat 

Åsikterna går dock isär om i vilken ordning uppsatsens delar 
ycket handlar om tycke och smak beroende på vilken typ av studie 

som ska presenteras i uppsatsen (Bell 2000). Anledningen till att uppsatser är 
på liknande sätt beror på att det gör det enklare för både läsaren och de 

psatsen (Eriksson & Wiedersheim 2006). Vi vill i vår uppsats
de traditionella delarna tillsammans bildar en helhet, 

s fram till studiens slutsatser. Den tydliga strukturen av 
uppsatsen ligger i linje med att vi vill hålla en hög trovärdhet i studien

Språkligt vill vi ha ett språk, som gör det möjligt att följa vår resa med 
 och kanske till och med underhållande sätt. Vi tror 

inte att vi som författare behöver komplicera språket för att vara mer trovärdiga, 
akademiska eller vetenskapliga. Fackord och termer från gruvindustrin, 
företagsekonomin och logistiken är ofrånkomligt och kommer att förekomma. V
ämnar ge tydliga förklaringar till dessa för att hela uppsatsen ska hålla en hög 

. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna läsas av ”de tusen som vet 
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Vårt mönster, 
. Genom 

(Backman 

genom att vi 
skenans flöde och organisationskedja 

att de individer, 
ighet utifrån dennes perspektiv 

olika verkligheter inom samma flöde 
kedja och ingen verklighet är mer rätt, verkligare eller mer äkta 

sökning av 
medvetna 

är en del av en subjektiv 
och ta del av viktiga aspekter, som vi erhåller 

id möten med nya perspektiv på glidskenans flöde och organisationskedja.   

I avsnittet bakomliggande tankar och förhållningssätt har vi förklarat att det är 
svårt att vara objektiv inom en kvalitativ forskning. Vi har också konstaterat att 

ka ut från olika perspektiv. Ett annat viktigt förhållningssätt är 

krav på hur en undersökning ska bedrivas samt hur 
ska vara tillänglig och 

ska ligga tillgrund för förbättringar inom 
organisationskedja. Det i sin tur påverkar glidskenans flöde. Går det 

råk med de akademiska kraven i 

bygga på 
och resultat 

rdning uppsatsens delar 
ycket handlar om tycke och smak beroende på vilken typ av studie 

uppsatser är 
gör det enklare för både läsaren och de 

Vi vill i vår uppsats 
tillsammans bildar en helhet, 

Den tydliga strukturen av 
i studien och 

följa vår resa med 
och kanske till och med underhållande sätt. Vi tror 

inte att vi som författare behöver komplicera språket för att vara mer trovärdiga, 
akademiska eller vetenskapliga. Fackord och termer från gruvindustrin, 

ch kommer att förekomma. Vi 
för att hela uppsatsen ska hålla en hög grad 

av ”de tusen som vet 
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mindre och de hundra som vet mer” 
skapa denna läsvänlighet vill vi
komma till kärnan i det vi vill lyfta fram
följande citat; 
 

” To achieve clarity, good writing must be precise in its word, 
free of ambiguity, orderly in its presentation of ideas, 
economical in expressions, smooth in flow, and considerate of 
its readers. A successful writer invites readers to read, 
encourages them to continue, and makes their task agreeable by 
leading them from thought to thought in a manner that evolves 
from clear thinking and logical development.” 

 
 
En annan aspekt i vårt språkbruk är hur vi förhåller oss till att det
till dig. Vi är medvetna om att det råder delade meningar i 
framförallt inom ramen för 
författarjaget får eller bör träda fram i uppsatsen (Backman
inspirerats Gravesen (2002), som likt Alvesson (1989) belyser att en text även av 
vetenskaplig karaktär är författad av någon och att denna någon bör framträda i 
texten. Det är våra iakttagelser, värderingar, referensramar, världsbild och 
egenskaper som ligger till grund för den text du håller i din hand. Vi förklarad
tidigare i kapitlet att vi ser på världen runt omkring oss som en konstruktion som 
vi människor skapar genom interaktion med varandra. Våra världsbilder ser olika 
ut och ingens bild är mer verklig eller äkta än någon annans och därför ser även vi 
på världen i allmänhet och på studien i 
beskrivning utifrån våra världsbilder. Vi har därför valt att i uppsatsen vara tydliga 
med att det är vi två författare som tolkar det vi ser och väljer hur vi utifrån det 
driver vår undersökning. Vi vill inte gömma oss ba
bort oss som individer och lämnar 
undersökningen.  
 
Avsnittet våra tankar om metod
och förhållningssätt samt studiens språkbruk. En anna
studie är att hålla en hög grad av trovärdighet. Aspekter om trovärdighet och 
tillförlitlighet diskuteras därför i följande avsnitt. 
 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
För oss är det viktigt att studie
Atlas Copco ska kunna använda 
förbättra glidskenans organisationskedja.
akademiska världen ska känna trovärdighet och tillförl
vill bidra med kunskaper om organisationsaspekter inom ramen för logistik. Vi 
gör det genom att studera ett flöde i en eftermarknadskontext. 
 
Trovärdighet handlar för oss 
och intressant. Det vill vi uppn
Öppenhet i form av att vi bland annat 

Metod 

ndre och de hundra som vet mer” (Eriksson & Wiedersheim 2006). 
vill vi  på ett informativt, men samtidigt målande språk

det vi vill lyfta fram (Backman 2000). Vi har inspirerats av 

To achieve clarity, good writing must be precise in its word, 
free of ambiguity, orderly in its presentation of ideas, 
economical in expressions, smooth in flow, and considerate of 
its readers. A successful writer invites readers to read, 
encourages them to continue, and makes their task agreeable by 

m thought to thought in a manner that evolves 
from clear thinking and logical development.”  

(Backman 2000) 

vårt språkbruk är hur vi förhåller oss till att det är vi som talar 
till dig. Vi är medvetna om att det råder delade meningar i forskarvärlden

lt inom ramen för företagsekonomi och logistik, om huruvida 
träda fram i uppsatsen (Backman 2000). 
som likt Alvesson (1989) belyser att en text även av 

araktär är författad av någon och att denna någon bör framträda i 
texten. Det är våra iakttagelser, värderingar, referensramar, världsbild och 
egenskaper som ligger till grund för den text du håller i din hand. Vi förklarad

på världen runt omkring oss som en konstruktion som 
vi människor skapar genom interaktion med varandra. Våra världsbilder ser olika 
ut och ingens bild är mer verklig eller äkta än någon annans och därför ser även vi 
på världen i allmänhet och på studien i synnerhet att vi ger en subjektiv 
beskrivning utifrån våra världsbilder. Vi har därför valt att i uppsatsen vara tydliga 
med att det är vi två författare som tolkar det vi ser och väljer hur vi utifrån det 
driver vår undersökning. Vi vill inte gömma oss bakom ett skrivspråk som plockar 
bort oss som individer och lämnar kvar ett anonymt förhållningssätt till 

våra tankar om metod har fram till nu presenterat bakomliggande tankar 
och förhållningssätt samt studiens språkbruk. En annan viktig del i en akademisk 
studie är att hålla en hög grad av trovärdighet. Aspekter om trovärdighet och 
tillförlitlighet diskuteras därför i följande avsnitt.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  
För oss är det viktigt att studien håller en hög grad av trovärdighet. Vi vill att 

Copco ska kunna använda undersökningen, som en plattform, 
organisationskedja. Lika viktigt för oss är att den 

akademiska världen ska känna trovärdighet och tillförlitlighet till vår studie, då vi
kunskaper om organisationsaspekter inom ramen för logistik. Vi 

gör det genom att studera ett flöde i en eftermarknadskontext.  

 om att läsaren ska finna vår undersökning relevant 
och intressant. Det vill vi uppnå genom öppenhet och närhet till studieobjektet. 
Öppenhet i form av att vi bland annat tydligt redovisar hur vi gått tillväga genom 
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 För att 
men samtidigt målande språk, 

Vi har inspirerats av 

vi som talar 
forskarvärlden, 
om huruvida 

 Vi har 
som likt Alvesson (1989) belyser att en text även av 

araktär är författad av någon och att denna någon bör framträda i 
texten. Det är våra iakttagelser, värderingar, referensramar, världsbild och 
egenskaper som ligger till grund för den text du håller i din hand. Vi förklarade 

på världen runt omkring oss som en konstruktion som 
vi människor skapar genom interaktion med varandra. Våra världsbilder ser olika 
ut och ingens bild är mer verklig eller äkta än någon annans och därför ser även vi 

synnerhet att vi ger en subjektiv 
beskrivning utifrån våra världsbilder. Vi har därför valt att i uppsatsen vara tydliga 
med att det är vi två författare som tolkar det vi ser och väljer hur vi utifrån det 

kom ett skrivspråk som plockar 
ett anonymt förhållningssätt till 

har fram till nu presenterat bakomliggande tankar 
n viktig del i en akademisk 

studie är att hålla en hög grad av trovärdighet. Aspekter om trovärdighet och 

i vill att 
 för att 

Lika viktigt för oss är att den 
itlighet till vår studie, då vi 

kunskaper om organisationsaspekter inom ramen för logistik. Vi 

relevant 
öppenhet och närhet till studieobjektet. 

redovisar hur vi gått tillväga genom 
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våra förhållningssätt, valda metoder och hur vi analyserar vårt empiriska material 
med vetenskapliga teorier. Närhet genom a
tyglar från DC att bedriva studien utifrån den uppdragsbeskrivning vi har fått. 
Detta förtroende kommer sig av att Henrik har arbetat
somrarna och har därigenom en god relation till 
mycket att ha en tidigare relation och för oss har det öppnat många dörrar. Vi har 
blivit väl mottagna och fått ta del av material
komma åt. Det har även varit enklare för oss att sätta oss in i problematik
har genom tidigare etablerade kontakter fått god hjälp redan från första dagen.
har även känt att medarbetarna på DC
gör. Utöver förtroendet de visat 
fram till något, som Atlas Copco kan använda sig av i framtiden.  
 
Vår trovärdighet kan även styrkas av att vi använder triangulering vid 
av empiriskt material. När vi kartlägg
titta på bland annat order- 
organisationen runt glidskenan. Vi
att läsaren ska känna att vi vet vad vi pratar om och att vi medvetet har bedrivit 
studien som vi har gjort. Vi tror int
vi har rätt eller fel, för finns det verkligen något som är rätt eller fel? Många 
forskningsrapporter om inte de allra flesta som vi har läst tar upp reliabilit
validiteten av studien. Vi har medvetet
anser att dessa värderingsuttryck inte är relevanta för vår studie. Vi finner stöd för 
vår ståndpunkt i Byman och Bell
kvalitativ forskningsansats snarare väljer att
tillförlitlighet för undersökningen. 
 
Ytterligare en aspekt och ett förhållningssätt
vidare och presenterar våra valda metoder
följer i nästa avsnitt. 
 
 

Metaforer 
Inom hermeneutiken används ofta metaforer som ett uttryckssätt för att tydliggöra 
vilken tolkning som gjorts (Norén
egenskaper mellan skilda fenomen eller objekt
(Alvesson & Sköldberg 2008)
bildligt uttryckssätt där likheter eller överensstämmelser motiverar varför en 
företeelse byts ut mot någon annan
 
Inom ramen för företagsekonomi och organisationsteor
metaforer fått allt större utrymme
använder olika metaforer för att betrakta organisationer, och av Senge (2006), som 
använder metaforer för att förtydliga sin text. Vår uppfattning är att metaf
en ökad förståelse i beskrivningen av 
studie används därför metaforer för att förtydliga vårt resonemang genom att sätta 
in ett komplicerat fenomen i ett bildligt eller vardagligt sammanhang.
 

Metod 

våra förhållningssätt, valda metoder och hur vi analyserar vårt empiriska material 
teorier. Närhet genom att vi har ett starkt förtroende och fria 

att bedriva studien utifrån den uppdragsbeskrivning vi har fått. 
mer sig av att Henrik har arbetat på DC de senaste tre 

somrarna och har därigenom en god relation till medarbetarna där. Det betyder 
relation och för oss har det öppnat många dörrar. Vi har 

mottagna och fått ta del av material, som annars hade varit svår att 
komma åt. Det har även varit enklare för oss att sätta oss in i problematiken och vi 
har genom tidigare etablerade kontakter fått god hjälp redan från första dagen.

medarbetarna på DC har litat på att vi är kompetenta på det vi 
de visat oss respekt och litat på att vi kommer att komma 

som Atlas Copco kan använda sig av i framtiden.   

styrkas av att vi använder triangulering vid generering 
material. När vi kartlägger glidskenans nuläge kommer vi dels att 

 och transaktionshistorik för att sedan lyssna in 
dskenan. Vi fokuserar på trovärdighet och tillförlitlighet

att läsaren ska känna att vi vet vad vi pratar om och att vi medvetet har bedrivit 
studien som vi har gjort. Vi tror inte att det är relevant att diskutera om huruvida 
vi har rätt eller fel, för finns det verkligen något som är rätt eller fel? Många 
forskningsrapporter om inte de allra flesta som vi har läst tar upp reliabiliteten och 

i har medvetet valt att inte behandla dessa aspekter då vi 
anser att dessa värderingsuttryck inte är relevanta för vår studie. Vi finner stöd för 

Byman och Bell (2005), som skriver att fler forskare med en 
kningsansats snarare väljer att belysa just trovärdighet och 

tillförlitlighet för undersökningen.  

Ytterligare en aspekt och ett förhållningssätt, som vi vill redovisa innan vi går 
våra valda metoder, är användningen av metaforer.

Inom hermeneutiken används ofta metaforer som ett uttryckssätt för att tydliggöra 
ken tolkning som gjorts (Norén 1995). Metaforer belyser överensstämmande 

egenskaper mellan skilda fenomen eller objekt och uttrycks väldigt bildligt
2008). Nationalencyklopedin definierar metaforer som ett 

bildligt uttryckssätt där likheter eller överensstämmelser motiverar varför en 
eteelse byts ut mot någon annan (www.ne.se 2010-05-05).  

Inom ramen för företagsekonomi och organisationsteoretisk forskning har 
metaforer fått allt större utrymme. Vi har inspirerats av Morgan (2006),

för att betrakta organisationer, och av Senge (2006), som 
använder metaforer för att förtydliga sin text. Vår uppfattning är att metaforer ger 

i beskrivningen av ett visst fenomen eller tankesätt. I denna 
studie används därför metaforer för att förtydliga vårt resonemang genom att sätta 
in ett komplicerat fenomen i ett bildligt eller vardagligt sammanhang. 
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våra förhållningssätt, valda metoder och hur vi analyserar vårt empiriska material 
tt vi har ett starkt förtroende och fria 

att bedriva studien utifrån den uppdragsbeskrivning vi har fått. 
de senaste tre 

där. Det betyder 
relation och för oss har det öppnat många dörrar. Vi har 

nars hade varit svår att 
en och vi 

har genom tidigare etablerade kontakter fått god hjälp redan från första dagen. Vi 
i är kompetenta på det vi 

oss respekt och litat på att vi kommer att komma 

generering 
kommer vi dels att 

och transaktionshistorik för att sedan lyssna in 
ärdighet och tillförlitlighet för 

att läsaren ska känna att vi vet vad vi pratar om och att vi medvetet har bedrivit 
huruvida 

vi har rätt eller fel, för finns det verkligen något som är rätt eller fel? Många 
eten och 

valt att inte behandla dessa aspekter då vi 
anser att dessa värderingsuttryck inte är relevanta för vår studie. Vi finner stöd för 

, som skriver att fler forskare med en 
belysa just trovärdighet och 

som vi vill redovisa innan vi går 
metaforer. Det 

Inom hermeneutiken används ofta metaforer som ett uttryckssätt för att tydliggöra 
överensstämmande 

och uttrycks väldigt bildligt 
Nationalencyklopedin definierar metaforer som ett 

bildligt uttryckssätt där likheter eller överensstämmelser motiverar varför en 

etisk forskning har 
(2006), som 

för att betrakta organisationer, och av Senge (2006), som 
använder metaforer för att förtydliga sin text. Vår uppfattning är att metaforer ger 

visst fenomen eller tankesätt. I denna 
studie används därför metaforer för att förtydliga vårt resonemang genom att sätta 
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Vi har redan introducerat kedjan
glidskenan flöde ser ut och fungerar. Vi tänker oss att avdelningarna eller 
funktionerna i glidskenans organisationskedja är länkar i en kedja. Länkarna 
måste länka i varandra för att ke
vara smidig och inte gnissla. I utvecklandet av denna kedjemetafor har vi 
inspirerats av Blomberg och hans kollegor (2006), som beskriver SCM med 
följande uttryck: ”No chain is stronger than i
viktig under vårt undersökningsarbete då 
hur organisationen runt glidskenan
kedjemetaforen har en framträdande roll genom hela arbetet och vi tror äve
den ökar förståelsen för organisationens arbete och struktur. 
 
Avsnittet, våra tankar om metod
ser på vetenskapen genom att presentera vår syn om att
socialt konstruerad. Avsnittet har också behandlat studiens skrivspråk och hur 
metaforer används för att förtydliga resonemang och studerade fenomen. Nu följer 
en redovisning av tillämpad metod. 

Tillämpad metod 
 Följande avsnitt kommer att redogöra vårt tillvägagångssätt för ge
av denna undersökning. Aspekter som presenteras är en kvalitativ studie, ett 
induktivt angreppssätt, att leva med och i kedjan 
fallstudie. Avsnittet avslutas med att klargöra studiens avgränsningar. 
 

En kvalitativ studie 
Vi har, som tidigare nämnts,
studie. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att ett centralt kriterium för vår 
valda forskningsansats är att forskaren ska fokusera på öppen och mångtydig 
empiri. En annan beskrivning är hämtad ur Olsson och
skriver att ett kvalitativt angreppssätt
forskaren erbjuds möjlighet att ta ett steg in i
skinnet” studera det aktuella ob
strävan att generera ett rikt och fylligt empiriskt
genererar vårt empiriska material genom att leva med och
kedja. I korthet betyder det att vi
med en koppling till glidskenans flöde.
redskap för att skapa en bild av glidskenans material och orderflöde, där vi 
analyserar transaktionshistorik och orderstatistiken
empiriska generering skapa en tydlig bild av nuläget
ser. Vi kallar det för en probleminventering
organisationskedja (se vidare under rubriken 
detta kapitel). 
 

                                                 
3 Triangulering kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder vid generering av empiriskt 
material. 

Metod 

n introducerat kedjan, som är vår metafor för hur organisationen runt 
ser ut och fungerar. Vi tänker oss att avdelningarna eller 

ionerna i glidskenans organisationskedja är länkar i en kedja. Länkarna 
måste länka i varandra för att kedjan ska vara stark och vi vill helst att kedjan ska 
vara smidig och inte gnissla. I utvecklandet av denna kedjemetafor har vi 
inspirerats av Blomberg och hans kollegor (2006), som beskriver SCM med 

”No chain is stronger than it’s weakest link”. Kedjan har varit 
viktig under vårt undersökningsarbete då vi ritat kedjor och länkar i syfte att förstå 
hur organisationen runt glidskenan hänger ihop. Detta har medfört att 

rädande roll genom hela arbetet och vi tror äve
den ökar förståelsen för organisationens arbete och struktur.  

våra tankar om metod, har redovisat studiens förhållningssätt och
kapen genom att presentera vår syn om att världen omkring oss är 

nittet har också behandlat studiens skrivspråk och hur 
metaforer används för att förtydliga resonemang och studerade fenomen. Nu följer 

metod.   

Följande avsnitt kommer att redogöra vårt tillvägagångssätt för genomförandet 
av denna undersökning. Aspekter som presenteras är en kvalitativ studie, ett 
induktivt angreppssätt, att leva med och i kedjan samt vad det innebär att driva en 
fallstudie. Avsnittet avslutas med att klargöra studiens avgränsningar.  

s, tagit fasta på ett kvalitativt angreppssätt i denna
berg (2008) beskriver att ett centralt kriterium för vår 

valda forskningsansats är att forskaren ska fokusera på öppen och mångtydig 
krivning är hämtad ur Olsson och Sörensen (2007)

skriver att ett kvalitativt angreppssätt är en typ av undersökningsform där 
forskaren erbjuds möjlighet att ta ett steg in i studieobjektets värld för att 

ella objektet. Vi kommer att använda triangulering
ett rikt och fylligt empiriskt material. Det innebär att

vårt empiriska material genom att leva med och i glidskenans flöde och 
att vi kommer att observera och bedriva intervjuer

oppling till glidskenans flöde. Samtidigt använder vi oss av kvanti
en bild av glidskenans material och orderflöde, där vi 

nshistorik och orderstatistiken. Vi vill alltså genom vår 
empiriska generering skapa en tydlig bild av nuläget för att vi därifrån tolka det vi 
ser. Vi kallar det för en probleminventering av glidskenans flöde och 

(se vidare under rubriken konkret tillvägagångssätt se
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som är vår metafor för hur organisationen runt 
ser ut och fungerar. Vi tänker oss att avdelningarna eller 

ionerna i glidskenans organisationskedja är länkar i en kedja. Länkarna 
djan ska vara stark och vi vill helst att kedjan ska 

vara smidig och inte gnissla. I utvecklandet av denna kedjemetafor har vi 
inspirerats av Blomberg och hans kollegor (2006), som beskriver SCM med 

Kedjan har varit 
vi ritat kedjor och länkar i syfte att förstå 

op. Detta har medfört att 
rädande roll genom hela arbetet och vi tror även att 

och hur vi 
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nittet har också behandlat studiens skrivspråk och hur 
metaforer används för att förtydliga resonemang och studerade fenomen. Nu följer 
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vad det innebär att driva en 
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berg (2008) beskriver att ett centralt kriterium för vår 

valda forskningsansats är att forskaren ska fokusera på öppen och mångtydig 
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är en typ av undersökningsform där 
för att ”in på 

Vi kommer att använda triangulering3 i 
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i glidskenans flöde och 
mer att observera och bedriva intervjuer 
Samtidigt använder vi oss av kvantitativa 

en bild av glidskenans material och orderflöde, där vi 
Vi vill alltså genom vår 
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ns flöde och 

senare i 
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I uppdragsspecifikationen och vid introduktionsmöte listades följande punkter, 
som DC upplever vara problem i glidskenans flöde: 
 

• Glidskenorna är skrymmande och svåra att hantera

• Brist på glidskenor på grund av sena inleveranser 

• Arbetet med förpackningen i specialemballage är tidskrävande

• Förpackningsarbetet av glidskenorna

• Hanteringen av glidskenor är dyr i ett totalkostnadsperspektiv 

• Tidigare förbättringsåtgärder har runnit ut i sande
 
 
Vår ambition är att skapa en egen bild av problemen i glidskenans flöde och 
organisationskedja eftersom det inte är säkert att vi ser samma problem som 
medarbetarna på DC.  Vi vill tillvara
glidskenans flöde och ser oss själva 
Delvis nya ögon beror på att Henrik tidigare jobbat på 
förpacka glidskenorna till att anskaffa glidskenor
Henrik en tidigare erfarenheter och e
Samtidigt vågar vi påstå att vi har nya ögon när vi undersöker glidskenans flöde 
och organisationskedjan runt den då Cecil
Copco. Henrik har däremot inte tidigare
organisationen runt glidskenans flöde
 

Ett induktivt angreppssätt
Inför valet av metod och tillvägagångssätt har vi inspirera
angreppssätt. Vi tänker oss att utifrån vårt empiriska material hitta mönster i 
ser och för att sedan analysera det med hjälp av vedertagna vetenskapliga teorier 
(Bryman & Bell 2005). Samtidigt kan vi inte bortse från att vi till viss del anvä
ett deduktivt angreppssätt då vi tagit
få en bild av vad som tidigare skrivits om logistik, 
till organisatoriska aspekter. Att en induktiv forskningsprocess har inslag av 
deduktion är dock inte helt ovanligt (Bryman & Bell 2005). Studien har även 
inspirerats av induktiv etnografi
vilket är en metod som bygger på ett rikt empiri
ansats än på systematik. Alvesson och Sköldberg (2008) och Gravesen (2002) 
belyser vikten av att på plats un
Förhållningssättet betonar vikten av ett öppet sinne, vilket vi tror är viktigt i syfte 
att lokalisera gnissel i glidskenans kedja. De betonar även att forskaren har ett 
öppet sinnelag ifråga om vad som stu
 
Våra tankar är att på nära håll 
flödet. Organisationer har alltid en historia att berätta
leva med glidskenan och i glidskenans kedja innebär att vi få
kulturen på DC.  Genom att vara på plats kan vi se 
hur andra länkar i kedjan agerar och reagerar på glidskenans flöde. 
kontinuerligt höra röster från individer 
verktyg för att lokalisera gnissel i glidskenans organisationskedja. 

Metod 

och vid introduktionsmöte listades följande punkter, 
som DC upplever vara problem i glidskenans flöde:  

Glidskenorna är skrymmande och svåra att hantera 

glidskenor på grund av sena inleveranser från leverantör 

Arbetet med förpackningen i specialemballage är tidskrävande 

Förpackningsarbetet av glidskenorna är lågprioriterat på lagret 

Hanteringen av glidskenor är dyr i ett totalkostnadsperspektiv  

Tidigare förbättringsåtgärder har runnit ut i sanden  

Vår ambition är att skapa en egen bild av problemen i glidskenans flöde och 
organisationskedja eftersom det inte är säkert att vi ser samma problem som 

Vi vill tillvara ta att vi med delvis nya ögon studerar 
er oss själva som ett viktigt instrument i denna

elvis nya ögon beror på att Henrik tidigare jobbat på DC med att alltifrån att 
glidskenorna till att anskaffa glidskenor från leverantör. Därigenom 

tidigare erfarenheter och en relation till DC och till glidskenorna. 
Samtidigt vågar vi påstå att vi har nya ögon när vi undersöker glidskenans flöde 
och organisationskedjan runt den då Cecilia inte har tidigare erfarenhet av Atlas 

inte tidigare på djupet studerat just glidskenan och
onen runt glidskenans flöde.   

Ett induktivt angreppssätt 
Inför valet av metod och tillvägagångssätt har vi inspirerats av ett induktivt 

i tänker oss att utifrån vårt empiriska material hitta mönster i 
och för att sedan analysera det med hjälp av vedertagna vetenskapliga teorier 

Samtidigt kan vi inte bortse från att vi till viss del anvä
ett deduktivt angreppssätt då vi tagit hjälp av litteratur och tidigare teorier för
få en bild av vad som tidigare skrivits om logistik, SCM och eftermarknad kopplat 

. Att en induktiv forskningsprocess har inslag av 
deduktion är dock inte helt ovanligt (Bryman & Bell 2005). Studien har även 

induktiv etnografi (Alvesson & Sköldberg 2008, Gravesen
är en metod som bygger på ett rikt empiriskt material med fokus på en friare 

Alvesson och Sköldberg (2008) och Gravesen (2002) 
belyser vikten av att på plats undersöka och få en känsla för exempelvis kulturen
Förhållningssättet betonar vikten av ett öppet sinne, vilket vi tror är viktigt i syfte 

lokalisera gnissel i glidskenans kedja. De betonar även att forskaren har ett 
öppet sinnelag ifråga om vad som studeras.  

nära håll studera glidskenans flöde samt organisationen runt 
flödet. Organisationer har alltid en historia att berätta (Andersson 2001) och att 

och i glidskenans kedja innebär att vi får en känsla för 
DC.  Genom att vara på plats kan vi se hantering av glidskenan samt 

hur andra länkar i kedjan agerar och reagerar på glidskenans flöde. 
röster från individer på olika håll i organisationen är ett viktigt 

isera gnissel i glidskenans organisationskedja. 
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och vid introduktionsmöte listades följande punkter, 

 

Vår ambition är att skapa en egen bild av problemen i glidskenans flöde och 
organisationskedja eftersom det inte är säkert att vi ser samma problem som 

att vi med delvis nya ögon studerar 
som ett viktigt instrument i denna studie. 

DC med att alltifrån att 
ärigenom har 

och till glidskenorna. 
Samtidigt vågar vi påstå att vi har nya ögon när vi undersöker glidskenans flöde 

tidigare erfarenhet av Atlas 
tuderat just glidskenan och 

ts av ett induktivt 
i tänker oss att utifrån vårt empiriska material hitta mönster i det vi 

och för att sedan analysera det med hjälp av vedertagna vetenskapliga teorier 
Samtidigt kan vi inte bortse från att vi till viss del använt 

teorier för att 
och eftermarknad kopplat 

. Att en induktiv forskningsprocess har inslag av 
deduktion är dock inte helt ovanligt (Bryman & Bell 2005). Studien har även 

, Gravesen 2002), 
fokus på en friare 

Alvesson och Sköldberg (2008) och Gravesen (2002) 
kulturen. 

Förhållningssättet betonar vikten av ett öppet sinne, vilket vi tror är viktigt i syfte 
lokalisera gnissel i glidskenans kedja. De betonar även att forskaren har ett 

studera glidskenans flöde samt organisationen runt 
2001) och att 
en känsla för 

hantering av glidskenan samt 
hur andra länkar i kedjan agerar och reagerar på glidskenans flöde. Att 

är ett viktigt 
isera gnissel i glidskenans organisationskedja. Genom 
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interaktion med de individerna som på ett eller annat sätt har kontakt med 
glidskenan i sitt arbete kan vi rita en
i kedjan. Kommunikation och interaktio
kartlägga hur nuläget av glidskenan ser ut
bli färgade av olika röster i organisationen. Möten och interaktion med olika 
individer ger också möjlighet att få en inblick i indivi
glidskenan flöde. Vår metod blir helt enkelt att låta rösterna om glidskena
vår studie.  
 
Vi har inspirerats av att många forskare inom den kvalitativa ansatsen ofta arbetar 
med tillviss del ostrukturerade frågeställning
& Sörensen 2007). Eftersom vi inte på förhand vet hur 
dagsläget måste vi vara öppna för att kunna ta tillvara på så många aspekter och 
riktningar som möjligt. Vi tänker oss en typ av frågegene
frågor från en medarbetare i kedjan till en annan medarbetare, inom en annan 
länk, i kedjan. Det kan eventuellt vara nödvändigt att
länkar vars medarbetare vi träffat tidigare. 
successivt, vilket ligger till grund för att skapa en fyllig empirisk portfölj. 
 
Vår utgångspunkt inför kartläggningen av glidskenans flöde och 
organisationskedja har varit en
kedjans struktur. Utifrån den grova skissen har vi planerat 
för att få dennes bild, men vi håller alla dö
är en stor organisation och det är
av glidskenan, än vad vi tänkt
och orderflödet, vilket vi med blottat ögat kan se
organiseringen av olika funktioner 
kanske inte uppenbart påverkar 
hanteringen av glidskenan och därför vid en för
Svårigheten att på förhand planera vilka individer vi behöver träffa gör att vi 
måste vara lyhörda efter tips på individer, som kan bidra 
bild av glidskenans nuläge som möjligt. 
 

Att leva med och i kedjan 
Vi har tidigare, när vi beskrivit hur vi vill bedriva studien
med glidskenan och i glidskenans organisations
diffust. Att leva med glidskenan går hand i hand med vårt uttryck 
glidskenans värld”, som syftar till att vi spendera
studieobjekt. Vi är dels i fysisk
jobbar med glidskenan, men 
diskutera glidskenan hela tiden
 
Konkret innebär livet med glidskenan
material- och orderflödet ser ut för att få fram en nuläge
kvantitativa termer.  Hur det gått till kommer vi utf
avsnitt om konkret tillvägagångssätt), men i korthet handlar det om att få fram en 
så bra probleminventering som möjligt. Probleminventeringen består
Den första delen är det fysiska materialflödet och orderflödet
transaktionshistorik hämtat ur Atlas Copcos affärssystem Movex. Den andra delen 

Metod 

interaktion med de individerna som på ett eller annat sätt har kontakt med 
vi rita en bild av hur de olika individerna ser på sin

Kommunikation och interaktion blir för oss ett viktigt bidrag
t av glidskenan ser ut. När vi befinner oss på DC kommer 

röster i organisationen. Möten och interaktion med olika 
individer ger också möjlighet att få en inblick i individernas olika verkligheter av 

. Vår metod blir helt enkelt att låta rösterna om glidskena

i har inspirerats av att många forskare inom den kvalitativa ansatsen ofta arbetar 
med tillviss del ostrukturerade frågeställningar, som successivt fördjupas (Olsson 

Eftersom vi inte på förhand vet hur glidskenans kedja ser ut i 
läget måste vi vara öppna för att kunna ta tillvara på så många aspekter och 

riktningar som möjligt. Vi tänker oss en typ av frågegenerering där vi tar med oss 
medarbetare i kedjan till en annan medarbetare, inom en annan 

. Det kan eventuellt vara nödvändigt att bolla tillbaka frågor till 
vi träffat tidigare. Under arbetet genereras fr

successivt, vilket ligger till grund för att skapa en fyllig empirisk portfölj.  

Vår utgångspunkt inför kartläggningen av glidskenans flöde och 
en grov och översiktlig skiss över vår uppfattning av 

ån den grova skissen har vi planerat vilka vi ska prata med 
håller alla dörrar öppna för råd och tips. Atlas Copco 

och det är möjligt att det finns fler funktioner, som berörs 
tänkt på från början. Vi skiljer på det konkreta material

vi med blottat ögat kan se, och kedjan, som utgörs av 
organiseringen av olika funktioner runt glidskenans flöde. Dessa funktioner 
kanske inte uppenbart påverkar flödet eftersom de är långt ifrån den 

n och därför vid en första anblick är svåra att lokalisera
Svårigheten att på förhand planera vilka individer vi behöver träffa gör att vi 
måste vara lyhörda efter tips på individer, som kan bidra till att skapa en så bra 
bild av glidskenans nuläge som möjligt.  

Att leva med och i kedjan  
när vi beskrivit hur vi vill bedriva studien, uttryckt att vi vill leva 
och i glidskenans organisationskedja, vilket kan låta en a

. Att leva med glidskenan går hand i hand med vårt uttryck 
, som syftar till att vi spenderar mycket tid med 

i fysisk kontakt med glidskenan och med människor som 
, men kanske än mer är vi uppslukade av att tänka och 

hela tiden. Vi lever alltså med glidskenan.  

Konkret innebär livet med glidskenan att vi tittar på de materiella aspekterna hur 
och orderflödet ser ut för att få fram en nulägesbild av glidskenan i 

gått till kommer vi utförligt förklara längre fram (se 
avsnitt om konkret tillvägagångssätt), men i korthet handlar det om att få fram en 
så bra probleminventering som möjligt. Probleminventeringen består av två delar. 

det fysiska materialflödet och orderflödet, som baseras på 
transaktionshistorik hämtat ur Atlas Copcos affärssystem Movex. Den andra delen 
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interaktion med de individerna som på ett eller annat sätt har kontakt med 
bild av hur de olika individerna ser på sin roll 

viktigt bidrag för att 
kommer vi 

röster i organisationen. Möten och interaktion med olika 
dernas olika verkligheter av 

. Vår metod blir helt enkelt att låta rösterna om glidskenan styra 

i har inspirerats av att många forskare inom den kvalitativa ansatsen ofta arbetar 
t fördjupas (Olsson 

glidskenans kedja ser ut i 
läget måste vi vara öppna för att kunna ta tillvara på så många aspekter och 

rering där vi tar med oss 
medarbetare i kedjan till en annan medarbetare, inom en annan 

bolla tillbaka frågor till 
genereras frågor 

 

Vår utgångspunkt inför kartläggningen av glidskenans flöde och 
grov och översiktlig skiss över vår uppfattning av 

vilka vi ska prata med 
Atlas Copco 

ner, som berörs 
från början. Vi skiljer på det konkreta material- 

som utgörs av 
flöde. Dessa funktioner 

 fysiska 
sta anblick är svåra att lokalisera. 

Svårigheten att på förhand planera vilka individer vi behöver träffa gör att vi 
en så bra 

uttryckt att vi vill leva 
kedja, vilket kan låta en aning 

. Att leva med glidskenan går hand i hand med vårt uttryck ”in i 
mycket tid med vårt 

kontakt med glidskenan och med människor som 
av att tänka och 

att vi tittar på de materiella aspekterna hur 
lidskenan i 

örligt förklara längre fram (se 
avsnitt om konkret tillvägagångssätt), men i korthet handlar det om att få fram en 

av två delar. 
, som baseras på 

transaktionshistorik hämtat ur Atlas Copcos affärssystem Movex. Den andra delen 
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av probleminventeringen gör vi då vi lever med i 
Det betyder att vi följer vår tänkta 
Copco, som utgör organisationen runt glidskenan. 
glidskenans organisationskedja ger en
 
I studien används följaktligen
material, som kan användas för att lokalisera eventuellt gnissel i glidskenans 
organisationskedja. För att fylla och hantera innehållet i vår välfyllda empiriska 
portfölj behöver vi ett ramverk f
(Bryman & Bell 2005). Läs mer om detta ramverk i avsnittet om konkret 
tillvägagångssätt. Vår ambition med studien är att lyfta aspekter i glidskenans 
flöde och organisationskedja, som är relevanta för fler flöd
Tanken är att ”lyfta det lilla till det stora” och att glidskenans flöde utgör en 
fallstudie i detta sammanhang.  
 

Fallstudie 
Vårt diffusa uttryck ”från det lilla
undersökningsdesign. Med det 
fallstudie, vilket innebär en ambition att studien
analyser som kan appliceras i andra sammanhang (Alvesson & Björkman
En fallstudie kan bland annat vara
där de som undersöker kan fokusera på just
reservdelsfamiljen glidskenor 
en tredimensionell bild, som illustrerar relationer och m
sammanhang eller i en viss situation (Bell
tredimensionella bild genom att hitta teman i vårt empiriska material
relevans och därmed ett mer generellt intresse. 
Björkman (1992), som likt oss gjorde en studie på Atlas Copco
Alvesson och Björkman (1992) belyser viktiga aspekter vid fallstudier, vilka 
strävar efter att resultatet skall vara av generellt intresse. 
 
Alvesson och Björkman (1992)
Det handlar om att å ena sidan göra en inträngande och djup beskrivning, som ger 
god förståelse och känsla för det enskilda fallet, och å andra sidan behandla 
viktiga teman och dimensioner av mer allmänt intressen. 
 
Vår ambition är att göra undersökningen intressant för fler än de individer, som 
arbetar i glidskenans organisationskedja. Därför tar vi
aspekter, som är av mer allmän relevans
organisationen runt flödet. Vi vill alltså 
använda glidskenan som praktikfall
för andra reservdelsflöden på DC, men även för företag med liknande 
reservdelsflöden. För att uppnå
studiens undersökningsdesign
kvalitativa metoder, men med komplement av kvantitativa inslag. Innan vi 
närmare presenterar vår undersökningsdesign i avsnittet konkret tillvä
presenteras studiens avgränsningar.   

Metod 

gör vi då vi lever med i glidskenans organisationskedja. 
betyder att vi följer vår tänkta kedja där länkarna är funktioner inom Atlas 

som utgör organisationen runt glidskenan. Intervjuer med individer i 
glidskenans organisationskedja ger en känsla för hur väl dagens kedja fungerar.

följaktligen multipla metoder för att generera ett empiri
, som kan användas för att lokalisera eventuellt gnissel i glidskenans 

organisationskedja. För att fylla och hantera innehållet i vår välfyllda empiriska 
portfölj behöver vi ett ramverk för både generering och analysering av empirin 

. Läs mer om detta ramverk i avsnittet om konkret 
tillvägagångssätt. Vår ambition med studien är att lyfta aspekter i glidskenans 
flöde och organisationskedja, som är relevanta för fler flöden än bara glidskenans. 
Tanken är att ”lyfta det lilla till det stora” och att glidskenans flöde utgör en 
fallstudie i detta sammanhang.   

uttryck ”från det lilla till det stora” har präglat vår undersökning och 
Med det menar vi att glidskenan ska fungera som en 

nebär en ambition att studien ska generera tolkningar och 
nalyser som kan appliceras i andra sammanhang (Alvesson & Björkman

kan bland annat vara en beskrivning av en händelse eller ett tillstånd 
dersöker kan fokusera på just den aktuella företeelsen, i vårt fall 

 på Atlas Copco. En lyckad fallstudie kan ge läsaren 
som illustrerar relationer och mönster i ett visst 

ng eller i en viss situation (Bell 2000). Vi vill skapa denna 
tredimensionella bild genom att hitta teman i vårt empiriska material med

generellt intresse. Vi har inspirerats av Alvesson och
som likt oss gjorde en studie på Atlas Copco. Forskningen av 

Alvesson och Björkman (1992) belyser viktiga aspekter vid fallstudier, vilka 
strävar efter att resultatet skall vara av generellt intresse.  

Alvesson och Björkman (1992) beskriver ett problem för forskaren vid fallstudier. 
å ena sidan göra en inträngande och djup beskrivning, som ger 

god förståelse och känsla för det enskilda fallet, och å andra sidan behandla 
mensioner av mer allmänt intressen.  

Vår ambition är att göra undersökningen intressant för fler än de individer, som 
arbetar i glidskenans organisationskedja. Därför tar vi fasta på uppslag eller 

som är av mer allmän relevans, inom glidskenans flöde och 
Vi vill alltså ”lyfta det lilla till det stora” i form av att 

använda glidskenan som praktikfall. Det är dels ett praktikfall som kan användas 
för andra reservdelsflöden på DC, men även för företag med liknande 

uppnå detta har mycket tid ägnas åt utformandet av 
undersökningsdesign. I vårt fall kommer vi framförallt använda oss av 

med komplement av kvantitativa inslag. Innan vi 
närmare presenterar vår undersökningsdesign i avsnittet konkret tillvägagångssätt 
presenteras studiens avgränsningar.     
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glidskenans organisationskedja. 
unktioner inom Atlas 

Intervjuer med individer i 
gerar.  

empiriskt 
, som kan användas för att lokalisera eventuellt gnissel i glidskenans 

organisationskedja. För att fylla och hantera innehållet i vår välfyllda empiriska 
ör både generering och analysering av empirin 

. Läs mer om detta ramverk i avsnittet om konkret 
tillvägagångssätt. Vår ambition med studien är att lyfta aspekter i glidskenans 

en än bara glidskenans. 
Tanken är att ”lyfta det lilla till det stora” och att glidskenans flöde utgör en 

ökning och 
glidskenan ska fungera som en 

ska generera tolkningar och 
nalyser som kan appliceras i andra sammanhang (Alvesson & Björkman 1992). 

en händelse eller ett tillstånd 
teelsen, i vårt fall 

på Atlas Copco. En lyckad fallstudie kan ge läsaren 
önster i ett visst 

Vi vill skapa denna 
med bred 

Vi har inspirerats av Alvesson och 
. Forskningen av 

Alvesson och Björkman (1992) belyser viktiga aspekter vid fallstudier, vilka 

t problem för forskaren vid fallstudier. 
å ena sidan göra en inträngande och djup beskrivning, som ger 

god förståelse och känsla för det enskilda fallet, och å andra sidan behandla 

Vår ambition är att göra undersökningen intressant för fler än de individer, som 
fasta på uppslag eller 

nom glidskenans flöde och 
i form av att 

. Det är dels ett praktikfall som kan användas 
för andra reservdelsflöden på DC, men även för företag med liknande 

ägnas åt utformandet av 
I vårt fall kommer vi framförallt använda oss av 

med komplement av kvantitativa inslag. Innan vi 
gagångssätt 
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Avgränsningar  
Det har varit nödvändigt att avgränsa studiens omfattning för att skapa ett djup i 
studien. Vi har genom våra observationer och intervjuer genererat ett rikt 
empiriskt material med flera intressanta aspekter. Alla aspekter kan däremot inte 
motiveras mot studiens forskningsfråga och har därför lämnats åt sidan. 
 
Tidigt i studien framkom problem med den fysiska transporten av glidskenan. 
Flera artikelnummer i glidskenfamiljen är över sex me
specialtransport. Det är svårt att få med glidskenor på lastbilar och flyg, vilket 
både gäller inleveranser från leverantör och utleveranser till kund. Det faktum att 
glidskenorna är långa och svåra att hantera får dock närmast bet
praktiskt problem hos transportörer snarare än ett problem inom glidskenans 
organisationskedja. Gränsdragningen är däremot hårfin och om vi ser problemet 
ur ett annat perspektiv så finns aspekter i längdproblematiken, som gör den 
intressant för vår studie. Vi tänker oss exempelvis att om teknik
utvecklingsavdelningen fick del av DC:s perspektiv, skulle det då finnas 
incitament att ändra designen? Om längdproblematiken tar vi med oss aspekten 
om tvärfunktionellt samarbete, men ägnar inte 
hantering. Vårt primära mål är inte att förbättra glidskenans flöde, utan att förstå 
och förklara problem i glidskenans flöde som en följd av organisationskedjans 
arbete.  
 
Studien avgränsar sig även till att omfatta e
en länk nedanför DC, säljbolagen. För att förstå behoven i gruvan har vi dock 
besökt en slutkund, Zinkgruvan Mines
intressen. Kundsidan har istället representerats av avdelningar, 
service och säljbolagen, inom Atlas Copco. En annan avgränsning är att vi inom 
ramen för denna studie inte haft möjlighet att kontakta alla 69 säljbolag eller 
besöka fler kunder. Fler besök och/eller intervjuer hade genererat en ökad 
förståelse för kundens behov och gett en bredare syn på glidskenans flöde. För att 
kompensera denna begränsning har vi haft kontakt med samtliga medarbetare på 
DC:s exportavdelning, som har kontakt med alla säljbolag. Vi har också haft 
kontakt med två Regional Business Managers, som tillsammans har ansvar för 
eftermarknadsaffären för en tredjedel av alla säljbolag. Vi har dessutom haft 
kontinuerlig korrespondens med säljbolag i Australien, Japan, Sydafrika, Sverige 
och Kanada, som tillsammans står för omkring 
av glidskenor. Röster från dessa kommer att lyftas in tillsammans med andra 
röster från organisationskedjan.
 
I avsnittet, tillämpad metod, har vi presenterat vår syn på en kvalitativ studie och 
ett induktivt angreppssätt. Avsnittet har även klargjort vad det innebär att leva 
med och i glidskenans kedja och vad en fallstudie innebär. Studiens avgränsningar 
har avslutningsvis presenterats. I metodkapitlet kvarstår nu att presentera studiens 
konkreta tillvägagångssätt.  
 

                                                 
4 I Zinkgruvan Mines arbetar det svenska säljbolaget med service av kundens riggar. Vi träf
Atlas Copcos servicechef samt gruvintendenten för Zinkgruvan Mines. 

Metod 

Det har varit nödvändigt att avgränsa studiens omfattning för att skapa ett djup i 
studien. Vi har genom våra observationer och intervjuer genererat ett rikt 

intressanta aspekter. Alla aspekter kan däremot inte 
motiveras mot studiens forskningsfråga och har därför lämnats åt sidan.  

Tidigt i studien framkom problem med den fysiska transporten av glidskenan. 
Flera artikelnummer i glidskenfamiljen är över sex meter och kräver därför en 
specialtransport. Det är svårt att få med glidskenor på lastbilar och flyg, vilket 
både gäller inleveranser från leverantör och utleveranser till kund. Det faktum att 
glidskenorna är långa och svåra att hantera får dock närmast betraktas som ett 
praktiskt problem hos transportörer snarare än ett problem inom glidskenans 
organisationskedja. Gränsdragningen är däremot hårfin och om vi ser problemet 
ur ett annat perspektiv så finns aspekter i längdproblematiken, som gör den 

för vår studie. Vi tänker oss exempelvis att om teknik
utvecklingsavdelningen fick del av DC:s perspektiv, skulle det då finnas 
incitament att ändra designen? Om längdproblematiken tar vi med oss aspekten 
om tvärfunktionellt samarbete, men ägnar inte tid åt att praktiskt lösa glidskenans 
hantering. Vårt primära mål är inte att förbättra glidskenans flöde, utan att förstå 
och förklara problem i glidskenans flöde som en följd av organisationskedjans 

Studien avgränsar sig även till att omfatta en länk ovanför DC, leverantören, och 
en länk nedanför DC, säljbolagen. För att förstå behoven i gruvan har vi dock 
besökt en slutkund, Zinkgruvan Mines4, men inte följt upp kundens specifika 
intressen. Kundsidan har istället representerats av avdelningar, exempelvis teknisk 
service och säljbolagen, inom Atlas Copco. En annan avgränsning är att vi inom 
ramen för denna studie inte haft möjlighet att kontakta alla 69 säljbolag eller 
besöka fler kunder. Fler besök och/eller intervjuer hade genererat en ökad 

ståelse för kundens behov och gett en bredare syn på glidskenans flöde. För att 
kompensera denna begränsning har vi haft kontakt med samtliga medarbetare på 
DC:s exportavdelning, som har kontakt med alla säljbolag. Vi har också haft 

l Business Managers, som tillsammans har ansvar för 
eftermarknadsaffären för en tredjedel av alla säljbolag. Vi har dessutom haft 
kontinuerlig korrespondens med säljbolag i Australien, Japan, Sydafrika, Sverige 
och Kanada, som tillsammans står för omkring 30 procent av totala försäljningen 
av glidskenor. Röster från dessa kommer att lyftas in tillsammans med andra 
röster från organisationskedjan. 

I avsnittet, tillämpad metod, har vi presenterat vår syn på en kvalitativ studie och 
. Avsnittet har även klargjort vad det innebär att leva 

med och i glidskenans kedja och vad en fallstudie innebär. Studiens avgränsningar 
har avslutningsvis presenterats. I metodkapitlet kvarstår nu att presentera studiens 

 
I Zinkgruvan Mines arbetar det svenska säljbolaget med service av kundens riggar. Vi träf

samt gruvintendenten för Zinkgruvan Mines.  
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Det har varit nödvändigt att avgränsa studiens omfattning för att skapa ett djup i 
studien. Vi har genom våra observationer och intervjuer genererat ett rikt 

intressanta aspekter. Alla aspekter kan däremot inte 

Tidigt i studien framkom problem med den fysiska transporten av glidskenan. 
ter och kräver därför en 

specialtransport. Det är svårt att få med glidskenor på lastbilar och flyg, vilket 
både gäller inleveranser från leverantör och utleveranser till kund. Det faktum att 

raktas som ett 
praktiskt problem hos transportörer snarare än ett problem inom glidskenans 
organisationskedja. Gränsdragningen är däremot hårfin och om vi ser problemet 
ur ett annat perspektiv så finns aspekter i längdproblematiken, som gör den 

för vår studie. Vi tänker oss exempelvis att om teknik- och 
utvecklingsavdelningen fick del av DC:s perspektiv, skulle det då finnas 
incitament att ändra designen? Om längdproblematiken tar vi med oss aspekten 

tid åt att praktiskt lösa glidskenans 
hantering. Vårt primära mål är inte att förbättra glidskenans flöde, utan att förstå 
och förklara problem i glidskenans flöde som en följd av organisationskedjans 

n länk ovanför DC, leverantören, och 
en länk nedanför DC, säljbolagen. För att förstå behoven i gruvan har vi dock 

, men inte följt upp kundens specifika 
exempelvis teknisk 

service och säljbolagen, inom Atlas Copco. En annan avgränsning är att vi inom 
ramen för denna studie inte haft möjlighet att kontakta alla 69 säljbolag eller 
besöka fler kunder. Fler besök och/eller intervjuer hade genererat en ökad 

ståelse för kundens behov och gett en bredare syn på glidskenans flöde. För att 
kompensera denna begränsning har vi haft kontakt med samtliga medarbetare på 
DC:s exportavdelning, som har kontakt med alla säljbolag. Vi har också haft 

l Business Managers, som tillsammans har ansvar för 
eftermarknadsaffären för en tredjedel av alla säljbolag. Vi har dessutom haft 
kontinuerlig korrespondens med säljbolag i Australien, Japan, Sydafrika, Sverige 

30 procent av totala försäljningen 
av glidskenor. Röster från dessa kommer att lyftas in tillsammans med andra 

I avsnittet, tillämpad metod, har vi presenterat vår syn på en kvalitativ studie och 
. Avsnittet har även klargjort vad det innebär att leva 

med och i glidskenans kedja och vad en fallstudie innebär. Studiens avgränsningar 
har avslutningsvis presenterats. I metodkapitlet kvarstår nu att presentera studiens 

I Zinkgruvan Mines arbetar det svenska säljbolaget med service av kundens riggar. Vi träffade 
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Konkret tillvägagångssätt 
Avsnittet, konkret tillvägagångssätt, presenterar hur vi 
undersökning och hur vi genererat ett rikt empiriskt material genom användning 
av multipla metoder. I detta avsnitt presenteras 
första steget i vår undersökning har varit att ta fram en nulägesbeskrivning av 
glidskenans material- och orderflöde, för att se var vi står i dagsläget. Därefter 
har vi fokuserat på att generera empiriskt material genom observationer, samtal 
och intervjuer. Genereringen av empiriskt material har vi valt att kalla steg två. 
 

Steg 1: Nulägesbeskrivningen
Första steget i nulägesbeskrivningen 
hjälp av medarbetare på DC hämtat
även haft möjlighet att fråga medarbetare på DC om vi funnit något i material
och orderflödet som varit svårt att förstå. Nulägesbeskrivningen är en del i vår 
probleminventering och fungerar även som en referenspunkt för att 
eventuella förbättringar. Oskarsson och hans kollegor (2006) skriver att:
”Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet var man står 
idag” . Vi tänker på liknande sätt är det är viktigt att få kunskap om det fysiska 
material- och orderflödet innan vi fortsätter att kartlägga glidskenans 
organisationskedja. För att ta fram en bild av nuläget att utgå ifrån börjar vi därför 
beskriva hur vi gått tillväga för att kartlägga glidskenans materialflöde. 
 

Materialflödet  
Uppbyggnaden av nulägesbeskrivning
beskriver en modell för att beskriva och 
modellen börjar med att rita en schematisk bild av materialflödets struktur 
studie glidskenans flöde från levera
anser både Taylor (1999) och Oskarsson et al (2006) vara enklast eftersom 
problem i det flödet ofta är greppbara och kvantifierbara
 
Kartläggningen av flödet består av en 
kompletteras med transaktionshistorik
kostnader. Underlag till beskrivningen av glidskenans materialflöde är 
information från affärssystemet
tidsperiod för vår studie är frå
beskrivningen av materialflödet innehåller också tidigare erfarenhet av
inom DC:s lagerverksamhet samt observationer och 
verksamheten. För en mer detaljerad beskrivning om att rita 
bilaga 2 och att beräkna materialflödets kostnader hänvisas till bilaga 3.

Orderflödet 
Nära kopplat till materialflödet har vi tagit fram statistik på orderflödet av 
glidskenor. Vi tittar på hur processen ser ut för att lägga en o
och kompletterar med statistik över säljbolagens orderstruktur och ordertyp. 
Produktionen av detta material ger oss en bättre bild av materialflödets struktur 
och ger underlag för att beräkna flödets kostnader samt en referenspunkt för 
eventuella förändringar. Vi tar med oss nuläget av glidskenans material
orderflöde när vi sedan samlar in vårt empiriska material som det andra steget i 
vår undersökning.  

Metod 

kret tillvägagångssätt  
Avsnittet, konkret tillvägagångssätt, presenterar hur vi har tagit oss an vår 

och hur vi genererat ett rikt empiriskt material genom användning 
I detta avsnitt presenteras dessa metoder närmare.

första steget i vår undersökning har varit att ta fram en nulägesbeskrivning av 
och orderflöde, för att se var vi står i dagsläget. Därefter 

har vi fokuserat på att generera empiriskt material genom observationer, samtal 
er. Genereringen av empiriskt material har vi valt att kalla steg två. 

Nulägesbeskrivningen av material- och orderflöde 
Första steget i nulägesbeskrivningen bygger på kvantifierbar data, som vi med 
hjälp av medarbetare på DC hämtat ur Atlas Copcos affärssystem, Movex. 
även haft möjlighet att fråga medarbetare på DC om vi funnit något i material
och orderflödet som varit svårt att förstå. Nulägesbeskrivningen är en del i vår 
probleminventering och fungerar även som en referenspunkt för att diskutera 
eventuella förbättringar. Oskarsson och hans kollegor (2006) skriver att:
”Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet var man står 

. Vi tänker på liknande sätt är det är viktigt att få kunskap om det fysiska 
ch orderflödet innan vi fortsätter att kartlägga glidskenans 

organisationskedja. För att ta fram en bild av nuläget att utgå ifrån börjar vi därför 
beskriva hur vi gått tillväga för att kartlägga glidskenans materialflöde.  

nulägesbeskrivningen har inspirerats av Taylor (1999)
beskriver en modell för att beskriva och kartlägga flöden. Kartläggningen i 
modellen börjar med att rita en schematisk bild av materialflödets struktur 

löde från leverantör till kund. Att utgå från materialflödet 
anser både Taylor (1999) och Oskarsson et al (2006) vara enklast eftersom 

greppbara och kvantifierbara. 

Kartläggningen av flödet består av en schematisk flödesbeskrivning. Bilden 
transaktionshistorik och en beräkning av materialflödets 

beskrivningen av glidskenans materialflöde är 
et Movex baserat på tolv månaders historik. 

tidsperiod för vår studie är från mars 2009 till mars 2010. Underlag till 
vningen av materialflödet innehåller också tidigare erfarenhet av

het samt observationer och frågor med individer inom 
För en mer detaljerad beskrivning om att rita en schematisk bild se 

bilaga 2 och att beräkna materialflödets kostnader hänvisas till bilaga 3.     

flödet har vi tagit fram statistik på orderflödet av 
glidskenor. Vi tittar på hur processen ser ut för att lägga en order på glidskenor 
och kompletterar med statistik över säljbolagens orderstruktur och ordertyp. 
Produktionen av detta material ger oss en bättre bild av materialflödets struktur 
och ger underlag för att beräkna flödets kostnader samt en referenspunkt för 

Vi tar med oss nuläget av glidskenans material
orderflöde när vi sedan samlar in vårt empiriska material som det andra steget i 
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har tagit oss an vår 
och hur vi genererat ett rikt empiriskt material genom användning 

närmare. Det 
första steget i vår undersökning har varit att ta fram en nulägesbeskrivning av 

och orderflöde, för att se var vi står i dagsläget. Därefter 
har vi fokuserat på att generera empiriskt material genom observationer, samtal 

er. Genereringen av empiriskt material har vi valt att kalla steg två.  

, som vi med 
s affärssystem, Movex. Vi har 

även haft möjlighet att fråga medarbetare på DC om vi funnit något i material- 
och orderflödet som varit svårt att förstå. Nulägesbeskrivningen är en del i vår 

diskutera 
eventuella förbättringar. Oskarsson och hans kollegor (2006) skriver att: 
”Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet var man står 

. Vi tänker på liknande sätt är det är viktigt att få kunskap om det fysiska 
ch orderflödet innan vi fortsätter att kartlägga glidskenans 

organisationskedja. För att ta fram en bild av nuläget att utgå ifrån börjar vi därför 

Taylor (1999), som 
kartlägga flöden. Kartläggningen i 

modellen börjar med att rita en schematisk bild av materialflödets struktur – i vår 
Att utgå från materialflödet 

anser både Taylor (1999) och Oskarsson et al (2006) vara enklast eftersom 

schematisk flödesbeskrivning. Bilden 
eräkning av materialflödets 

beskrivningen av glidskenans materialflöde är 
s historik. Aktuell 

2010. Underlag till 
vningen av materialflödet innehåller också tidigare erfarenhet av arbete 

frågor med individer inom 
en schematisk bild se 

 

flödet har vi tagit fram statistik på orderflödet av 
rder på glidskenor 

och kompletterar med statistik över säljbolagens orderstruktur och ordertyp. 
Produktionen av detta material ger oss en bättre bild av materialflödets struktur 
och ger underlag för att beräkna flödets kostnader samt en referenspunkt för 

Vi tar med oss nuläget av glidskenans material- och 
orderflöde när vi sedan samlar in vårt empiriska material som det andra steget i 
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Steg 2: Empirigenering från organisationskedjan 
För att kartlägga hur organisat
metoder använts. Nedan redovisas 
vårt empiriska material av organisationskedjan i
och intervjuer. I strävan att kartlägga hur 
började vi att observera och att samtala med individer på DC. 

Observationer 
För att få en känsla för organisationen på 
samtalat med medarbetare. I 
kan användas inom ramen för observationer. I denna
på DC av att vi lyssnat in hur ”snacket” går under kafferaster och vid lunch. Vi 
har också varit på lagret och tittat på materialflödet och 
med individer som hanterar glidskenan. 
undersökning om glidskenorna
del i våra observationer har varit våra två
anskaffningsavdelningen på DC
kulturen, vilket vi tror är viktig för att lokalisera problem i glidskenans flöde och 
organisationskedja. Acceptansen har varit hög och observationer på DC har varit 
ett viktigt bidrag till att fylla vår emp
 
Framförallt en person på DC
undrat något om organisationen. Han har
oss glidskenorna, tipsat om personer som vi borde träffa på andra håll i 
organisationen samt hjälpt oss att få fram information ur
 
Vi har under tiden på DC antecknat mycket och fört en loggbok för varje vecka
loggboken har var och en för sig
och fastnat för. Vi har sedan tillsammans utvärderat och diskuterat våra tankar för 
att hitta gemensamma mönster och aspekter
papper och på dessa finns våra skisser på 
vilka individer vi behöver träf
genererat och antecknat frågor, som vi vill ställa till olika individer i vår tänkta 
organisationskedja. 
 
Bryman och Bell (2005) påpekar
undersökningen, men skriver samtidigt att det är svårt att avgöra när ”enough is 
enough”. Vi kan skriva under på att det var svårt att säga 
att sitta och arbeta någon annanstans
hela tiden fick ny input från olika 
oss att känna mättnad för att kunna ta vår undersökning vidare till nästa steg. Vi
bestämde oss därför för att sätta oss på universitet och
distans till DC. Distansen behöv
hela organisationskedjan runt glidskenans flöde. 
arbetat fram organisationskedjan och vilka som vi har valt att träffa under vår 
studie.  
 

Att hitta organisationskedjan 
Organisationen runt flödet har vi, likt Coyle (1999) och Taylor (1999)
inspiration från Senge (2006) och

Metod 

Steg 2: Empirigenering från organisationskedjan  
För att kartlägga hur organisationskedjan runt glidskenans flöde har multipla 
metoder använts. Nedan redovisas hur vi konkret har gått tillväga för att generera 
vårt empiriska material av organisationskedjan i form av observationer, samtal 
och intervjuer. I strävan att kartlägga hur organisationen runt glidskenan fungerar 
började vi att observera och att samtala med individer på DC.  

För att få en känsla för organisationen på DC och dess kultur har vi observerat och 
. I Bryman och Bell (2005) beskrivs att flera metoder 

m ramen för observationer. I denna studie består observationer 
lyssnat in hur ”snacket” går under kafferaster och vid lunch. Vi 

har också varit på lagret och tittat på materialflödet och samtalat och inte
med individer som hanterar glidskenan. Vi har varit öppna med att vi gör en 

glidskenorna och har fått mycket positiva reaktioner. En annan 
er har varit våra två arbetsplatser

DC. Det har givit oss en närhet till medarbetarna
vi tror är viktig för att lokalisera problem i glidskenans flöde och 

organisationskedja. Acceptansen har varit hög och observationer på DC har varit 
ett viktigt bidrag till att fylla vår empiriska portfölj.  

DC har varit väldigt hjälpsam och bistått oss om vi 
undrat något om organisationen. Han har förmedla kontakter, visat oss runt, visat 
oss glidskenorna, tipsat om personer som vi borde träffa på andra håll i 

isationen samt hjälpt oss att få fram information ur affärssystemet Movex.

antecknat mycket och fört en loggbok för varje vecka
loggboken har var och en för sig antecknat intressanta aspekter, som vi observerat 

. Vi har sedan tillsammans utvärderat och diskuterat våra tankar för 
mönster och aspekter. Till hjälp har vi haft stora blanka 

papper och på dessa finns våra skisser på organisationskedjans utseende 
individer vi behöver träffa för att komplettera vår bild. Vi har också 

genererat och antecknat frågor, som vi vill ställa till olika individer i vår tänkta 

påpekar vikten av att göra ett avslut på den deltagande 
er samtidigt att det är svårt att avgöra när ”enough is 

”. Vi kan skriva under på att det var svårt att säga ”nu räcker det” och välja 
att sitta och arbeta någon annanstans för att smälta och bearbeta alla intryck

olika individer genom våra observationer. Vi fick lära 
oss att känna mättnad för att kunna ta vår undersökning vidare till nästa steg. Vi

oss därför för att sätta oss på universitet och smälta alla intryck samt få 
. Distansen behövde vi för att kunna lyfta blicken och fokusera på 

hela organisationskedjan runt glidskenans flöde. I nästa avsnitt förklarar vi hur vi 
arbetat fram organisationskedjan och vilka som vi har valt att träffa under vår 

Att hitta organisationskedjan  
Organisationen runt flödet har vi, likt Coyle (1999) och Taylor (1999) samt
inspiration från Senge (2006) och Morgan (2006), valt att illustrera med en 
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har multipla 
kret har gått tillväga för att generera 

, samtal 
tionen runt glidskenan fungerar 

observerat och 
s att flera metoder 

observationer 
lyssnat in hur ”snacket” går under kafferaster och vid lunch. Vi 

interagerat 
Vi har varit öppna med att vi gör en 

. En annan 
arbetsplatser på 
medarbetarna och 

vi tror är viktig för att lokalisera problem i glidskenans flöde och 
organisationskedja. Acceptansen har varit hög och observationer på DC har varit 

sam och bistått oss om vi 
förmedla kontakter, visat oss runt, visat 

oss glidskenorna, tipsat om personer som vi borde träffa på andra håll i 
t Movex.  

antecknat mycket och fört en loggbok för varje vecka. I 
som vi observerat 

. Vi har sedan tillsammans utvärderat och diskuterat våra tankar för 
. Till hjälp har vi haft stora blanka 

nskedjans utseende samt 
fa för att komplettera vår bild. Vi har också 

genererat och antecknat frågor, som vi vill ställa till olika individer i vår tänkta 

vikten av att göra ett avslut på den deltagande 
er samtidigt att det är svårt att avgöra när ”enough is 

och välja 
för att smälta och bearbeta alla intryck, då vi 

individer genom våra observationer. Vi fick lära 
oss att känna mättnad för att kunna ta vår undersökning vidare till nästa steg. Vi 

smälta alla intryck samt få 
de vi för att kunna lyfta blicken och fokusera på 

I nästa avsnitt förklarar vi hur vi 
arbetat fram organisationskedjan och vilka som vi har valt att träffa under vår 

samt med 
valt att illustrera med en 
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kedjemetafor. Kedjans länkar symboliserar alla funktioner i organisationen och 
precis som i kedjan måste alla funktioner länka i varandra för att organisationen 
ska fungera utan gnissel. Att dels skissa på hur organisationskedjan ser 
sedan ta reda på hur de olika länkarna i kedjan arbetar med fokus på glidskenans 
flöde har varit en pågående proces
undersökningstid.  
 
Organisationskedjan har inte varit tydlig att urskilja, som vi från början trodde. 
För att hitta kedjan som mer eller mindre direkt fungerar som organisationen runt 
glidskenan har vi studerat Atlas Copcos o
medarbetare på olika avdelningar och tagit hjälp av litteratur. Vi har utifrån dessa 
källor och egna tankar skissat organisationskedjor, som ritats om och successivt 
förfinats. Utifrån dessa skisser på den tänkta organisation
medarbetare på DC om hjälp för att ta reda på vilka individer på respektive 
avdelning, som vi vill intervjua. Urvalet av respondenter för våra intervjuer 
presenteras i nästa stycke.  
 

Urvalet för intervjuer 
Vi har träffat många medarbetare
externa länkar i glidskenans organisationskedja såsom kund och leverantör. Hur 
våra intervjupersoner valdes ut bygger på
organisationskedja. Vår urvalsprocess har gått und
varit öppna för förslag på individer, som vi borde träffa
på DC har vi fått tips om medarbetare
 
Vi trodde innan vi började skissa på vår tänkta organisat
skulle vara tydlig att urskilja, men det
de olika divisionerna. Nedan presenterar vi vår skiss på organisationskedjan
vi byggt upp och som vi utgått ifrån då vi har 
 

 
 

Metod 

edjans länkar symboliserar alla funktioner i organisationen och 
åste alla funktioner länka i varandra för att organisationen 

ska fungera utan gnissel. Att dels skissa på hur organisationskedjan ser 
sedan ta reda på hur de olika länkarna i kedjan arbetar med fokus på glidskenans 
flöde har varit en pågående process, som upptagit mycket av vår 

Organisationskedjan har inte varit tydlig att urskilja, som vi från början trodde. 
För att hitta kedjan som mer eller mindre direkt fungerar som organisationen runt 
glidskenan har vi studerat Atlas Copcos organisationsträd, samtalat med 
medarbetare på olika avdelningar och tagit hjälp av litteratur. Vi har utifrån dessa 
källor och egna tankar skissat organisationskedjor, som ritats om och successivt 
förfinats. Utifrån dessa skisser på den tänkta organisationskedjan har vi frågat 
medarbetare på DC om hjälp för att ta reda på vilka individer på respektive 
avdelning, som vi vill intervjua. Urvalet av respondenter för våra intervjuer 

etare från olika håll i Atlas Copcos organisation samt 
externa länkar i glidskenans organisationskedja såsom kund och leverantör. Hur 
våra intervjupersoner valdes ut bygger på vår upplevelse av glidskenans 

Vår urvalsprocess har gått under ledordet flexibilitet då vi har 
rit öppna för förslag på individer, som vi borde träffa. Genom vår observation 

medarbetare som skulle vara intressanta att intervju

Vi trodde innan vi började skissa på vår tänkta organisationskedja att kedjan 
dlig att urskilja, men det visade sig vara ett gytter av avdelningar 

de olika divisionerna. Nedan presenterar vi vår skiss på organisationskedjan
vi byggt upp och som vi utgått ifrån då vi har genomfört våra intervjuer. 
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edjans länkar symboliserar alla funktioner i organisationen och 
åste alla funktioner länka i varandra för att organisationen 

ska fungera utan gnissel. Att dels skissa på hur organisationskedjan ser ut och 
sedan ta reda på hur de olika länkarna i kedjan arbetar med fokus på glidskenans 

som upptagit mycket av vår 

Organisationskedjan har inte varit tydlig att urskilja, som vi från början trodde. 
För att hitta kedjan som mer eller mindre direkt fungerar som organisationen runt 

rganisationsträd, samtalat med 
medarbetare på olika avdelningar och tagit hjälp av litteratur. Vi har utifrån dessa 
källor och egna tankar skissat organisationskedjor, som ritats om och successivt 

skedjan har vi frågat 
medarbetare på DC om hjälp för att ta reda på vilka individer på respektive 
avdelning, som vi vill intervjua. Urvalet av respondenter för våra intervjuer 

från olika håll i Atlas Copcos organisation samt 
externa länkar i glidskenans organisationskedja såsom kund och leverantör. Hur 

vår upplevelse av glidskenans 
er ledordet flexibilitet då vi har 

vår observation 
intervjua.  

ionskedja att kedjan 
visade sig vara ett gytter av avdelningar på 

de olika divisionerna. Nedan presenterar vi vår skiss på organisationskedjan, som 
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Utifrån denna något röriga bild listades
har träffat under studiens gång
intervjurespondenter vid namn då vi 
resultat. Vi vill även hålla anonymiteten då vi i
individer som vi intervjuat. Istället har vi delat in våra intervjuer i fem
DC, kundrepresentanter, Parts & Services 
leverantör. För en närmare beskrivning av urvalet inom de sex kategorierna 
hänvisar vi till bilaga 4.  
 

Struktur för intervjuer 
Vårt tillvägagångssätt vid intervjuer
och semistrukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju
mest lösa minnesanteckningar som hjälp under intervjun
en semistrukturerad intervju där
ska beröras under intervjun (Bryman & Bell
intervjuer valde vi ett ostrukturerat til
av vårt uppdrag. Att respondenterna
och deras egen roll samt andra aspekter 
ifrån.5  
 
Samtliga intervjuer har inletts
glidskenans flöde och organisationen runt flödet. Vi 
berätta om deras roll i organisationen
uppdraget om glidskenorna. Därefter
förstod eller undrade över något utifrån vad de berättade. 
 
Motiveringen till detta tillvägagångssätt är
om glidskenans flöde och därför 
större utrymme att själva berätta. Det har också gett oss möjlighet att hela tiden få 
nya intryck istället för att begränsa intervjun med våra tidigare uppfattningar.
 
Observationer, samtal och intervjuer har givi
nästa avsnitt presenteras därför hur vi hanterat och valt att presentera studiens 
empiri. 
 

Sammanställning och presentation
Bryman och Bell (2005) skriver att en av de största svårigheterna med kvalitat
undersökningar är att de mycket snabbt genererar ett stort och otympligt empiriskt 
material. Vi kan bara instämma och i detta avsnitt förklarar vi hur vi gått tillväga 
för att sammanställa och presentera vårt empiriska material
 
Under studiens gång har vi 
sammanfattat alla intervjuer först var och en för sig.
stora ritblock och tillsammans lyft fram de aspekter,
framträdande och viktiga för undersökningen. Efter

                                                 
5 I bilaga 5 återfinns exempel på tre frågor med
frågebank till de semistrukturerade intervjuerna. 

 

Metod 

Utifrån denna något röriga bild listades 25 personer i organisationskedjan, 
under studiens gång. Vi har medvetet valt att inte nämna våra 

vid namn då vi inte anser att det är relevant för studiens 
Vi vill även hålla anonymiteten då vi inte vill hänga ut någon av de 

intervjuat. Istället har vi delat in våra intervjuer i fem kategorier: 
DC, kundrepresentanter, Parts & Services URE och SDE, strategiskt inköp och 

närmare beskrivning av urvalet inom de sex kategorierna 

vid intervjuer har varit en blandning mellan ostrukturerade 
och semistrukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju använder forskaren 
mest lösa minnesanteckningar som hjälp under intervjun. Det kan jämföras med

där forskaren har en lista över specifika teman
nder intervjun (Bryman & Bell 2005). Under studiens

vjuer valde vi ett ostrukturerat tillvägagångssätt för att få respondentens
Att respondenterna berättade fritt om hur de såg på glidskenan 

och deras egen roll samt andra aspekter gav oss en bred grund att bygga vidare 

ga intervjuer har inletts med att vi kortfattat berättat om att vi undersöker 
och organisationen runt flödet. Vi bad sedan våra respondenter 

berätta om deras roll i organisationen och hur de, utifrån sitt perspektiv, såg på 
. Därefter ställde vi följdfrågor om det var något vi inte 

förstod eller undrade över något utifrån vad de berättade.  

tillvägagångssätt är att vi själva inte hade så stor kunskap 
därför kände att det var bättre att ge våra respondenter 

större utrymme att själva berätta. Det har också gett oss möjlighet att hela tiden få 
nya intryck istället för att begränsa intervjun med våra tidigare uppfattningar.

Observationer, samtal och intervjuer har givit studien ett stort empiriskt material. I 
nästa avsnitt presenteras därför hur vi hanterat och valt att presentera studiens 

presentation av empirin  
Bryman och Bell (2005) skriver att en av de största svårigheterna med kvalitat
undersökningar är att de mycket snabbt genererar ett stort och otympligt empiriskt 
material. Vi kan bara instämma och i detta avsnitt förklarar vi hur vi gått tillväga 

sammanställa och presentera vårt empiriska material.  

ar vi varit noga med att anteckna våra tankar samt 
juer först var och en för sig. Sedan har vi tagit fram vårt 

a ritblock och tillsammans lyft fram de aspekter, som vi fann mest 
dande och viktiga för undersökningen. Efter avslutande av empirisk

 
rfinns exempel på tre frågor med motivering, som vi hade med oss i vår 

frågebank till de semistrukturerade intervjuerna.  
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25 personer i organisationskedjan, vilka vi 
inte nämna våra 

studiens 
nte vill hänga ut någon av de 

kategorier: 
URE och SDE, strategiskt inköp och 

närmare beskrivning av urvalet inom de sex kategorierna 

har varit en blandning mellan ostrukturerade 
använder forskaren 

. Det kan jämföras med 
en lista över specifika teman, som 

studiens första 
lvägagångssätt för att få respondentens bild 

om hur de såg på glidskenan 
gav oss en bred grund att bygga vidare 

att vi undersöker 
våra respondenter 

och hur de, utifrån sitt perspektiv, såg på 
följdfrågor om det var något vi inte 

att vi själva inte hade så stor kunskap 
ge våra respondenter 

större utrymme att själva berätta. Det har också gett oss möjlighet att hela tiden få 
nya intryck istället för att begränsa intervjun med våra tidigare uppfattningar.  

t studien ett stort empiriskt material. I 
nästa avsnitt presenteras därför hur vi hanterat och valt att presentera studiens 

Bryman och Bell (2005) skriver att en av de största svårigheterna med kvalitativa 
undersökningar är att de mycket snabbt genererar ett stort och otympligt empiriskt 
material. Vi kan bara instämma och i detta avsnitt förklarar vi hur vi gått tillväga 

våra tankar samt 
fram vårt 

som vi fann mest 
avslutande av empirisk 
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generering satte vi oss ned med alla anteckningar för att tillsammans diskutera vad 
vi sett. Vi gjorde en sammanställning av allt material indelat efter de olika 
funktionerna. Denna sammanställning blev vår ”empiriportfölj”. Innehål
empiriska portfölj visade sig vara alltför rikt för att presentera i sin helhet. Därför 
beslutade vi oss för att åter sätta oss ner och diskutera innehållet i det empiriska 
materialet. Den här gången använde vi en whiteboardtavla för att anteckna
söka mönster i vårt empiriska material, som var intressant i förhållande till 
studiens forskningsfrågor.  
 
I nästa avsnitt presenteras närmare de metoder, som används för att analysera 
innehållet i studiens empiriska material.  
 

Analysmetoder 
Undersökning har drivits av studiens forskningsfrågor. D
analysmetoderna av det empiriska materialet påverkats av forskningsfrågorna som 
formulerats enligt:   
 

Vilka problem kan identifieras
problemen förstås och förk

 
 
För att söka efter mönster och teman i vår empiriska portfölj, som hjälper oss att 
besvara forskningsfrågorna, har vi gjort multipla analyser av det empiriska 
materialet. Valet av multipla analyser har vuxit fram under våra diskussioner. Vi 
har även inspirerats av Gravesen (2002). Motiveringen till användningen av 
multipla analyser följer av att det finns flera olika aspekter som vi vill följa upp. 
För att strukturera bland dessa intressanta aspekter har analysen delats upp i tre 
steg.  
 
I kapitel 6 presenteras vår föranalys. Det är en probleminventering av glidskenans 
flöde. Vi utgår ifrån uppdragsbeskrivningen från DC och kopplar det samman 
med de problem som vi upplever. Genom denna ”sil” söker vi efter kärnan i de 
upplevda problemen. Föranalysen
förstå problemen.  
 
I kapitel 7 presenteras det andra steget i vår analys. Kapitlet inleds med ett stycke 
som vi valt att kalla ”på vems bord ligger glidskenan?”, vilket är ett exempel på 
organisationskedjans oförmåga att samarbeta. Därefter har vi gjort en tematisk 
analys på vårt empiriska material. Vi har frågat empirin och pratat med texterna 
och har funnit tydliga tecken på tre teman som vi anser relevanta att lyfta fram 
som aspekter på vad som hindrar tvärf
till ”Två-och-två eller fyra-och
”Olika syn på glidskenan” och Tema 3 ”Avstånd”
presenterat innehållet, lyft fram röster
vi anser representerar det aktuella temat
förtydliganden. Genom att presentera
dessa tre teman får vi en förståelse för hur problemen i flödet kan kopplas
bakomliggande organisatoriska aspekter.  
 

Metod 

ned med alla anteckningar för att tillsammans diskutera vad 
vi sett. Vi gjorde en sammanställning av allt material indelat efter de olika 
funktionerna. Denna sammanställning blev vår ”empiriportfölj”. Innehållet i vår 
empiriska portfölj visade sig vara alltför rikt för att presentera i sin helhet. Därför 
beslutade vi oss för att åter sätta oss ner och diskutera innehållet i det empiriska 
materialet. Den här gången använde vi en whiteboardtavla för att anteckna
söka mönster i vårt empiriska material, som var intressant i förhållande till 

I nästa avsnitt presenteras närmare de metoder, som används för att analysera 
innehållet i studiens empiriska material.   

kning har drivits av studiens forskningsfrågor. Därigenom har även
erna av det empiriska materialet påverkats av forskningsfrågorna som 

Vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Hur kan 

problemen förstås och förklaras? 

För att söka efter mönster och teman i vår empiriska portfölj, som hjälper oss att 
besvara forskningsfrågorna, har vi gjort multipla analyser av det empiriska 
materialet. Valet av multipla analyser har vuxit fram under våra diskussioner. Vi 

en inspirerats av Gravesen (2002). Motiveringen till användningen av 
multipla analyser följer av att det finns flera olika aspekter som vi vill följa upp. 
För att strukturera bland dessa intressanta aspekter har analysen delats upp i tre 

presenteras vår föranalys. Det är en probleminventering av glidskenans 
flöde. Vi utgår ifrån uppdragsbeskrivningen från DC och kopplar det samman 
med de problem som vi upplever. Genom denna ”sil” söker vi efter kärnan i de 

Föranalysen mynnar ut i tre teman som kan hjälpa oss att 

I kapitel 7 presenteras det andra steget i vår analys. Kapitlet inleds med ett stycke 
som vi valt att kalla ”på vems bord ligger glidskenan?”, vilket är ett exempel på 

förmåga att samarbeta. Därefter har vi gjort en tematisk 
analys på vårt empiriska material. Vi har frågat empirin och pratat med texterna 
och har funnit tydliga tecken på tre teman som vi anser relevanta att lyfta fram 
som aspekter på vad som hindrar tvärfunktionellt samarbete. Tema 1 har vi döpt 

och-fyra – det är frågan”, Tema 2 går under namnet 
”Olika syn på glidskenan” och Tema 3 ”Avstånd”. För varje tema 
presenterat innehållet, lyft fram röster från våra observationer och intervjuer som 

representerar det aktuella temat samt våra tillhörande förklaringar
. Genom att presentera delar av vårt empiriska material i form av 

tre teman får vi en förståelse för hur problemen i flödet kan kopplas
bakomliggande organisatoriska aspekter.   
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ned med alla anteckningar för att tillsammans diskutera vad 
vi sett. Vi gjorde en sammanställning av allt material indelat efter de olika 

let i vår 
empiriska portfölj visade sig vara alltför rikt för att presentera i sin helhet. Därför 
beslutade vi oss för att åter sätta oss ner och diskutera innehållet i det empiriska 
materialet. Den här gången använde vi en whiteboardtavla för att anteckna och 
söka mönster i vårt empiriska material, som var intressant i förhållande till 

I nästa avsnitt presenteras närmare de metoder, som används för att analysera 

har även 
erna av det empiriska materialet påverkats av forskningsfrågorna som 
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en inspirerats av Gravesen (2002). Motiveringen till användningen av 
multipla analyser följer av att det finns flera olika aspekter som vi vill följa upp. 
För att strukturera bland dessa intressanta aspekter har analysen delats upp i tre 

presenteras vår föranalys. Det är en probleminventering av glidskenans 
flöde. Vi utgår ifrån uppdragsbeskrivningen från DC och kopplar det samman 
med de problem som vi upplever. Genom denna ”sil” söker vi efter kärnan i de 

mynnar ut i tre teman som kan hjälpa oss att 

I kapitel 7 presenteras det andra steget i vår analys. Kapitlet inleds med ett stycke 
som vi valt att kalla ”på vems bord ligger glidskenan?”, vilket är ett exempel på 

förmåga att samarbeta. Därefter har vi gjort en tematisk 
analys på vårt empiriska material. Vi har frågat empirin och pratat med texterna 
och har funnit tydliga tecken på tre teman som vi anser relevanta att lyfta fram 

unktionellt samarbete. Tema 1 har vi döpt 
Tema 2 går under namnet 

 har vi 
och intervjuer som 

samt våra tillhörande förklaringar och 
vårt empiriska material i form av 

tre teman får vi en förståelse för hur problemen i flödet kan kopplas till 
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I kapitel 8 följer steg 3 i vår analys, slutanalysen. Slutanalysen ”knyter ihop 
säcken” genom att förklara problemen vi identifierat i glidskenans flöde kopplat 
till organisationskedjan. Studiens tre teman k
vetenskapliga teorier för att söka förklaring. Den tredje analysen mynnar ut i 
studiens slutsatser och därefter våra rekommendationer till vår uppdragsgivare.
 

Sammanfattning av konkret tillvägagångssätt
Följande bild sammanfattar studiens tillvägagångssätt.
 

 
Arbetsgången enligt figur 4 utgick från uppdraget från DC. Vi har använt teori för 
att formulera studiens forskningsfråga. Därefter har vi kartlagt hur dagens flöde 
och organisation runt glidskenan fungerar. Vår nulägesb
genererade ett rikt empiriskt material, som vi valt att benämna vår ”empiriska 
portfölj”. Vårt empiriska material har vi därefter analyserat i tre steg. I det första 
analyssteget, föranalysen, utgår vi från uppdragsbeskrivningen och fin
eller förkastar de problem, som medarbetare på DC upplever i materialflödet. 
Föranalysen mynnar ut i tre teman, vilka analyseras i den andra analysen. I den 
tredje analysen, slutanalysen, tar vi hjälp av teori för att förklara och förstå våra 
tre teman. Slutanalysen genererar studiens slutsatser. 

Metod 

I kapitel 8 följer steg 3 i vår analys, slutanalysen. Slutanalysen ”knyter ihop 
säcken” genom att förklara problemen vi identifierat i glidskenans flöde kopplat 
till organisationskedjan. Studiens tre teman kopplas samman med vedertagna 
vetenskapliga teorier för att söka förklaring. Den tredje analysen mynnar ut i 
studiens slutsatser och därefter våra rekommendationer till vår uppdragsgivare.

Sammanfattning av konkret tillvägagångssätt 
tar studiens tillvägagångssätt. 

 

Arbetsgången enligt figur 4 utgick från uppdraget från DC. Vi har använt teori för 
att formulera studiens forskningsfråga. Därefter har vi kartlagt hur dagens flöde 
och organisation runt glidskenan fungerar. Vår nulägesbeskrivning i fältet 
genererade ett rikt empiriskt material, som vi valt att benämna vår ”empiriska 
portfölj”. Vårt empiriska material har vi därefter analyserat i tre steg. I det första 
analyssteget, föranalysen, utgår vi från uppdragsbeskrivningen och finner stöd 
eller förkastar de problem, som medarbetare på DC upplever i materialflödet. 
Föranalysen mynnar ut i tre teman, vilka analyseras i den andra analysen. I den 
tredje analysen, slutanalysen, tar vi hjälp av teori för att förklara och förstå våra 

teman. Slutanalysen genererar studiens slutsatser.  
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I kapitel 8 följer steg 3 i vår analys, slutanalysen. Slutanalysen ”knyter ihop 
säcken” genom att förklara problemen vi identifierat i glidskenans flöde kopplat 

opplas samman med vedertagna 
vetenskapliga teorier för att söka förklaring. Den tredje analysen mynnar ut i 
studiens slutsatser och därefter våra rekommendationer till vår uppdragsgivare. 

Arbetsgången enligt figur 4 utgick från uppdraget från DC. Vi har använt teori för 
att formulera studiens forskningsfråga. Därefter har vi kartlagt hur dagens flöde 

eskrivning i fältet 
genererade ett rikt empiriskt material, som vi valt att benämna vår ”empiriska 
portfölj”. Vårt empiriska material har vi därefter analyserat i tre steg. I det första 

ner stöd 
eller förkastar de problem, som medarbetare på DC upplever i materialflödet. 
Föranalysen mynnar ut i tre teman, vilka analyseras i den andra analysen. I den 
tredje analysen, slutanalysen, tar vi hjälp av teori för att förklara och förstå våra 
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Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter
I kapitlet teoretiska utgångspunkter
till bakgrund för rapportens första kapitel, främst problemdiskussionen. I kapitl
börjar vi med en närmare studie av SCM, därefter funktioner och processer och 
avslutningsvis presenteras teorier som härrör till organisatoriska gränssnitt. 
 
Innan vi börjar fördjupa oss i tidigare forskning inom SCM kan vi, likt Holmqvist 
(2007), konstatera att SCM
begränsad. Vi kommer därför hämta teori kopplat till produktion, och ta med oss 
att kraven på organisationskedjor inom eftermarknad är större och att strukturen är 
mer komplex (Cohen, Narendra & A

SCM 
Tanken inom SCM handlar om att skapa en integrerad organisationskedja mellan 
interna och externa parter i syfte
att utveckla och förbättra affären för samtliga parter och på det sättet st
organisationskedjan som helhet
Skjott-Larsen 2006). Utvecklingen mot att samarbeta över funktionsgränser följer 
av större global konkurrens i kombination med högre krav, exempelvis kortare 
ledtider och snabbare utveckling, på marknaden och i synnerhet inom 
eftermarknad. Syftet med samarbetet är att ta del av parternas olika kunskaper i en 
strävan att generera synergieffekter
skillnad från andra teorier om flöden är SCM
system och uppdelning i funktioner, som arbetar individuellt (Ellram & Cooper 
1993). 
 
SCM- konceptet är väl etablerat inom forskningslitteraturen och förekommer som 
begrepp redan i början av 1980
inom området och tillgången till forskningsmaterial är god, dock finns inte mycket 
skrivet om SCM ur ett eftermarknadsperspektiv
Skjott-Larsen 2006). I detta kapitel 
grundläggande förhållningssätt,
förhållningssätt ser vi som viktiga teoretiska utgångspunkter för vår studie i jakten 
på att förstå och förklara problemen i glidskenans flöde.
 

Helhetssyn  
Inom SCM betraktas affärsstukturer som sammanhängande kedjor. Ett uttryck 
som vinner allt större mark är ”the extended enterpris
helhetssyn där kedjans framgång prioriteras framför de enskilda funktionerna. 
 
Helhetssynsättet innebär en betoning på slut
uppgift är att ge högsta möjliga värde åt kunden
och eliminera aktiviteter, som inte skapar värde för slutkunden, stärker kedjan sin 
konkurrenskraft (Jespersen & Skjott
2004, Mattsson 2002). 
 

 Teoretiska utgångspunkter 

Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter 
I kapitlet teoretiska utgångspunkter fördjupar vi oss i vedertagen teori, som ligger 

bakgrund för rapportens första kapitel, främst problemdiskussionen. I kapitl
börjar vi med en närmare studie av SCM, därefter funktioner och processer och 
avslutningsvis presenteras teorier som härrör till organisatoriska gränssnitt. 

Innan vi börjar fördjupa oss i tidigare forskning inom SCM kan vi, likt Holmqvist 
tatera att SCM- forskningen inom en eftermarknadskontext är 

Vi kommer därför hämta teori kopplat till produktion, och ta med oss 
att kraven på organisationskedjor inom eftermarknad är större och att strukturen är 
mer komplex (Cohen, Narendra & Agrawal 2006).  

Tanken inom SCM handlar om att skapa en integrerad organisationskedja mellan 
interna och externa parter i syfte att stärka parternas konkurrensposition. Fokus är 
att utveckla och förbättra affären för samtliga parter och på det sättet st
organisationskedjan som helhet (Bowersox, Closs & Cooper 2010, Jespersen & 

Utvecklingen mot att samarbeta över funktionsgränser följer 
av större global konkurrens i kombination med högre krav, exempelvis kortare 

are utveckling, på marknaden och i synnerhet inom 
eftermarknad. Syftet med samarbetet är att ta del av parternas olika kunskaper i en 

generera synergieffekter (Jespersen & Skjott-Larsen 2006)
skillnad från andra teorier om flöden är SCM en korsning mellan ett helt integrerat 

funktioner, som arbetar individuellt (Ellram & Cooper 

konceptet är väl etablerat inom forskningslitteraturen och förekommer som 
begrepp redan i början av 1980-talet. Det finns flera aspekter att fördjupa sig i 

till forskningsmaterial är god, dock finns inte mycket 
skrivet om SCM ur ett eftermarknadsperspektiv (Holmqvist 2007, Jespersen & 

6). I detta kapitel fördjupar vi oss inom två av SCM- konceptets 
grundläggande förhållningssätt, helhetssyn och samarbete. Dessa två 
förhållningssätt ser vi som viktiga teoretiska utgångspunkter för vår studie i jakten 
på att förstå och förklara problemen i glidskenans flöde. 

affärsstukturer som sammanhängande kedjor. Ett uttryck 
mark är ”the extended enterprise”, som innebär en 

helhetssyn där kedjans framgång prioriteras framför de enskilda funktionerna. 

Helhetssynsättet innebär en betoning på slutkundens roll där kedjans viktigaste 
uppgift är att ge högsta möjliga värde åt kunden. Genom att effektivisera 
och eliminera aktiviteter, som inte skapar värde för slutkunden, stärker kedjan sin 

(Jespersen & Skjott-Larsen 2006, Min et al 2005, Tuominen 
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vedertagen teori, som ligger 
bakgrund för rapportens första kapitel, främst problemdiskussionen. I kapitlet 

börjar vi med en närmare studie av SCM, därefter funktioner och processer och 
avslutningsvis presenteras teorier som härrör till organisatoriska gränssnitt.  

Innan vi börjar fördjupa oss i tidigare forskning inom SCM kan vi, likt Holmqvist 
forskningen inom en eftermarknadskontext är 

Vi kommer därför hämta teori kopplat till produktion, och ta med oss 
att kraven på organisationskedjor inom eftermarknad är större och att strukturen är 

Tanken inom SCM handlar om att skapa en integrerad organisationskedja mellan 
stärka parternas konkurrensposition. Fokus är 

att utveckla och förbättra affären för samtliga parter och på det sättet stärka 
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Benämningen ”kedja” ger en bild av en okomplicerad följd av enheter, som länkas 
samman för att skapa en process. I praktiken är varje företag och/eller avdelning 
(funktion) inom företag delaktiga i hundratals paralle
komplexa nätverk (Lumsden 2006, Mattsson 2002)
motstridiga prioriteringar och intressen samt aktörer, som värderar sin delaktighet 
olika högt. Det gäller att få alla aktörer att tänka ”kedja” framför ”funktion”, 
inte låta egna intressen dominera framför kedjans bästa. Det senare är do
när en aktivitet genererar vinst inom en annan funktion. Alla aktörer måste stödja 
kedjekonceptet och ekonomiska incitament skall vara utformade på ett sätt, som 
minskar risken att enskilda aktörer strävar efter 
(Carmichael 2005, Mattsson 2002)
strävar efter att ta en större del av vinsten, vilket ger upphov till konflikter och att 
samarbetet hämmas. Tanken om en kedja kan också hämmas av ojämna 
maktförhållanden, upplevelse av orättvis vinst
vinstmaximering (Bowersox et al 210, Johannessen & Solem 2009, Min et al 
2005, Tuominen 2004, Mattsson 2002)
att hantera motstridiga intressen och koordinera aktiviteter för att in
till suboptimering (Ballou 2004)
 
SCM- konceptet präglas av tanken om en helhet, en organisationskedja som inte 
gnisslar, där funktioner samarbeta
konkurrenskraft. När vi nu etablerat tanken om en helhetssyn behöver vi veta hur 
tidigare forskningslitteratur ser på samarbete inom SCM.

Samarbete 
Att samarbeta i en långsiktig relation tillsammans med sina leverantörer o
kunder har blivit allt viktigare på en hårt konkurrensutsatt marknad. Inom kedjan 
kan aktörerna utbyta kunskap och erfarenhet, dela kostnader och risker, utveckla 
produkten och koordinera kedjans aktiviteter för att opt
behov(Mattsson 2002). Inom kedjan m
främjas och alla måste stödja kedjans mål och
länkar både inom och mellan företag är m
effektivt flöde (Min et al 2005, 
& Ellram 1993). Fungerande länkar gör det möjligt att sprida kunskaper mellan 
avdelningar och lösa problem i tvärfunktionella grupper. Tvärfunktionella 
samarbeten är lättast att åstadkomma när funktionerna är öm
varandras arbete (Zacharia et al 2009)
 
Zacharia och hans kollegor (2009)  skriver att:
 

”Collaborative supply chain
independent but related firms share knowledge and skills to 
meet their customers’ needs. As f
greater understanding of each other they become more willing 
to engage in a deep collaboration to address problems or 
opportunities that cannot be solved by each firm alone”

 

 
Samarbete mellan funktioner ger en isolerad funk
kunskap, som den själv saknar. Med kunskap som finns inom organisationens 
väggar kan funktionera inom en samarbetande kultur hjälpa varandra att fylla 

 Teoretiska utgångspunkter 

Benämningen ”kedja” ger en bild av en okomplicerad följd av enheter, som länkas 
samman för att skapa en process. I praktiken är varje företag och/eller avdelning 
(funktion) inom företag delaktiga i hundratals parallella kedjor, vilka bildar 

(Lumsden 2006, Mattsson 2002). Inom kedjan finns 
och intressen samt aktörer, som värderar sin delaktighet 

olika högt. Det gäller att få alla aktörer att tänka ”kedja” framför ”funktion”, 
inte låta egna intressen dominera framför kedjans bästa. Det senare är dock svårt 

vinst inom en annan funktion. Alla aktörer måste stödja 
kedjekonceptet och ekonomiska incitament skall vara utformade på ett sätt, som 

risken att enskilda aktörer strävar efter att maximera sitt eget resultat
(Carmichael 2005, Mattsson 2002). Det finns dock alltid en risk att en aktör 
strävar efter att ta en större del av vinsten, vilket ger upphov till konflikter och att 

s. Tanken om en kedja kan också hämmas av ojämna 
maktförhållanden, upplevelse av orättvis vinst- och riskfördelning samt intern 

(Bowersox et al 210, Johannessen & Solem 2009, Min et al 
2005, Tuominen 2004, Mattsson 2002). Kedjan behöver också vara transparent för 
att hantera motstridiga intressen och koordinera aktiviteter för att inte ge upphov 

(Ballou 2004).  

konceptet präglas av tanken om en helhet, en organisationskedja som inte 
gnisslar, där funktioner samarbetar för att stärka deras gemensamma 

u etablerat tanken om en helhetssyn behöver vi veta hur 
tidigare forskningslitteratur ser på samarbete inom SCM. 

Att samarbeta i en långsiktig relation tillsammans med sina leverantörer o
kunder har blivit allt viktigare på en hårt konkurrensutsatt marknad. Inom kedjan 
kan aktörerna utbyta kunskap och erfarenhet, dela kostnader och risker, utveckla 
produkten och koordinera kedjans aktiviteter för att optimera flödet mot kundens 

Inom kedjan måste det finnas en kultur där samarbete 
främjas och alla måste stödja kedjans mål och arbete. Att det finns fungerande 
länkar både inom och mellan företag är mycket viktigt i strävan att skapa ett 

(Min et al 2005, Tuominen 2004, Lambert & Cooper 2000, Cooper 
. Fungerande länkar gör det möjligt att sprida kunskaper mellan 

avdelningar och lösa problem i tvärfunktionella grupper. Tvärfunktionella 
är lättast att åstadkomma när funktionerna är ömsesidigt beroende av 

(Zacharia et al 2009). 

(2009)  skriver att: 

”Collaborative supply chain management is one where 
independent but related firms share knowledge and skills to 
meet their customers’ needs. As firms within a supply chain gain 
greater understanding of each other they become more willing 
to engage in a deep collaboration to address problems or 
opportunities that cannot be solved by each firm alone” 

Samarbete mellan funktioner ger en isolerad funktion tillgång till resurser och 
kunskap, som den själv saknar. Med kunskap som finns inom organisationens 
väggar kan funktionera inom en samarbetande kultur hjälpa varandra att fylla 
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eventuella kunskapsgap. Kunskapen inom en organisation är fragmenterad oc
att lösa ett gränsöverskridande problem behöver pusselbitar med information och 
kunskap samlas in från flera håll
kan dock uppleva ett större beroende av andra parter för att lösa ett 
gränsöverskridande problem. Upplevelsen är vanligast vid när en verksamhet 
blivit outsourcad och den egna verksamheten inte längre ”äger” tillgång till all 
fragmenterad kunskap (Zacharia et al 2009, Min et al 2005)
 
Enligt teorier ovan handlar SCM om helhetssyn och samarbe
som ska bilda en process eller en organisationskedja
och utan gnissel. I följande avsnitt förtydligas därför begreppen funktion och 
process, samt dess förhållande till värdeskapande ur ett kundperspektiv.  

Funktioner och processer
Svårigheter att förbättra materialflöden i 
organisationskedjans funktioner
fokus. Att processorientera funktioner längs organisationskedjan, eller minska 
gnisslet mellan kedjans länkar, är nödvändigt för att skapa ett koordinerat 
agerande och samarbete över funktionsgränser,
(Mattsson 2002). 
 
Inom funktionella organisationer är verksamheten fördelad med avseende på 
aktivitet. Exempelvis sitter inköpare på en avdelning och kundservice på en annan 
avdelning. Vi väljer likt (Mattson 2002) att kalla den typen av organisation för en 
traditionell organisation (se figur 5)
verksamheten är att betrakta aktivit
värde för kunden, ur ett horisontellt perspektiv med avseende på produkter och 
materialflöden. Den senare strukturen benämns en process o
slutkundens behov (se figur 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teoretiska utgångspunkter 

eventuella kunskapsgap. Kunskapen inom en organisation är fragmenterad oc
att lösa ett gränsöverskridande problem behöver pusselbitar med information och 

nskap samlas in från flera håll (Zacharia et al 2009, Senge 2006). Ett företag 
kan dock uppleva ett större beroende av andra parter för att lösa ett 

problem. Upplevelsen är vanligast vid när en verksamhet 
blivit outsourcad och den egna verksamheten inte längre ”äger” tillgång till all 

(Zacharia et al 2009, Min et al 2005).  

orier ovan handlar SCM om helhetssyn och samarbete mellan funktioner, 
som ska bilda en process eller en organisationskedja med välfungerande länkar 

utan gnissel. I följande avsnitt förtydligas därför begreppen funktion och 
process, samt dess förhållande till värdeskapande ur ett kundperspektiv.   

nktioner och processer 
Svårigheter att förbättra materialflöden i ett samarbete mellan 

s funktioner är till stor del en konsekvens av funktionellt 
fokus. Att processorientera funktioner längs organisationskedjan, eller minska 

llan kedjans länkar, är nödvändigt för att skapa ett koordinerat 
agerande och samarbete över funktionsgränser, som SCM- konceptet syftar till

Inom funktionella organisationer är verksamheten fördelad med avseende på 
sitter inköpare på en avdelning och kundservice på en annan 

avdelning. Vi väljer likt (Mattson 2002) att kalla den typen av organisation för en 
e figur 5). Ett alternativt sätt att organisera 

verksamheten är att betrakta aktiviteter, som tillsammans bidrar till att generera 
värde för kunden, ur ett horisontellt perspektiv med avseende på produkter och 
materialflöden. Den senare strukturen benämns en process och utgår från 

(se figur 6).  

Kundens behov 
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Den traditionella organisationen har hög resursanvändning och specialisering 
inom respektive funktion (Björnland et al 2003, Mattsson 2002). 
arbete inom enskilda funktioner leder 
inom organisationskedjan som helhet. Det beror på en låg grad av transparens, 
vilket gör det svårt för parterna att få någon uppfattning om slutkundens behov 
och förståelse för hur deras funktion bidrar till att skapa värde för slutkunden
Arbetet blir följaktligen ineffektiv
behoven i nästa led och inte till slutkundens behov
fragmenterad organisationskedja me
 
Inom en processorienterad organisation, i linje
funktioner integrerade och organiserade i en logisk följd med utgångspunkt i 
kundens behov (Bowersox et al 
Ellram 1993). En processägare ansvarar för att koordinera kedjans aktiviteter o
eliminera aktiviteter, som inte skapar värde för slutkunden. Processägarens roll 
gör på så sätt att organisationskedjan arbetar effektivt, som en helhet.
 
I vår bakomliggande teori har vi fram till nu presenterat SCM
av helhetssyn och samarbete. Vi har dessutom klargjort vad som menas med 
funktioner och processer samt hur de två strukturerna förhåller sig till
värdeskapande inom materialflöden
intressant för vår studie och presenterar i nästa styc
problem som kan uppstå i dessa gränssnitt.

Gränssnitt inom organisationskedjor
Utvecklingen inom SCM har för
funktioner, som tillsammans arbetar för att skapa ett högt värde för kun
också konstaterat att organisationskedjor inom eftermarknad har höga 
marknaden då det råder hög osäkerhet och volatilitet i efterfrågestrukturen. Höga 
krav inom eftermarknad ställer större krav på interorganisatoriska samarbeten och 
integration mellan avdelningar inom en organisationskedja. Tanken inom SCM 
att samarbeta för att tillsammans prestera ett bättre reslutat 
men har visat sig komplicerat att överföra till pra
ett effektivare samarbete kan främst härledas till funktionernas gränssnitt, både i 
interna och externa förhållanden 
Björnland et al 2003). 

 Teoretiska utgångspunkter 

Den traditionella organisationen har hög resursanvändning och specialisering 
(Björnland et al 2003, Mattsson 2002). Ett effektivt 

arbete inom enskilda funktioner leder dock inte automatiskt till ett effektivt fl
inom organisationskedjan som helhet. Det beror på en låg grad av transparens, 
vilket gör det svårt för parterna att få någon uppfattning om slutkundens behov 

förståelse för hur deras funktion bidrar till att skapa värde för slutkunden
följaktligen ineffektivt när materialflödet hela tiden anpassas till 

och inte till slutkundens behov. Kontentan blir en 
fragmenterad organisationskedja med ett ineffektivt materialflöde  

Inom en processorienterad organisation, i linje med SCM- konceptet, är 
funktioner integrerade och organiserade i en logisk följd med utgångspunkt i 

et al 2010, Min et al 2005, Tuominen 2004, Cooper & 
En processägare ansvarar för att koordinera kedjans aktiviteter o

te skapar värde för slutkunden. Processägarens roll 
gör på så sätt att organisationskedjan arbetar effektivt, som en helhet. 

I vår bakomliggande teori har vi fram till nu presenterat SCM- konceptet i termer 
h samarbete. Vi har dessutom klargjort vad som menas med 

funktioner och processer samt hur de två strukturerna förhåller sig till
värdeskapande inom materialflöden. Vi finner även teorier om gränssnitt 
intressant för vår studie och presenterar i nästa stycke vad gränssnitt är och vilka 
problem som kan uppstå i dessa gränssnitt.  

Gränssnitt inom organisationskedjor 
Utvecklingen inom SCM har fört med sig tanken om organisationskedjor med 
funktioner, som tillsammans arbetar för att skapa ett högt värde för kunden. Vi har 
också konstaterat att organisationskedjor inom eftermarknad har höga krav från 

hög osäkerhet och volatilitet i efterfrågestrukturen. Höga 
krav inom eftermarknad ställer större krav på interorganisatoriska samarbeten och 
ntegration mellan avdelningar inom en organisationskedja. Tanken inom SCM 

att samarbeta för att tillsammans prestera ett bättre reslutat – låter enkelt i teori
men har visat sig komplicerat att överföra till praktiken. Utmaningar för att uppnå 

ktivare samarbete kan främst härledas till funktionernas gränssnitt, både i 
nterna och externa förhållanden (Bowersox et al 2010, Oskarsson et al 2006, 

Kundens behov
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I gränssnitten sker utbyte av information
processens funktioner. I gränssnitten möts även individers olika synsätt och 
uppfattningar (Bowersox & Cooper 2010, van Hoek et al 2008, Russel & 
Stefansson 2008, Swink et al 2007,
kommunikationsflödet är en följd
om problem uppstår i gränssnitten skapar
Taylor 1999). Problem kopplade till gränssnitt är exempelvis avsaknaden av 
helhetssyn, bristande förmåga att kommunicera och sprida kunskap 
svårigheter att lösa problem över funktionsgränser (Richey & Autry 2009,
2006, Trent 2004). Gränssnittsproblemen kan bero på organisatoriska avstånd, 
bristande kommunikation, ingen som har ansvar för helheten, oklara 
maktförhållanden olika uppfa
(Richey & Autry 2009, van Hoek et al 2008, Trent 2004, Quin
 
Med utgångspunkt från tidigare forskning kan vi konstatera att 
organisationskedjans gränssnitt anses särskilt problematiska. Vi kommer d
fördjupa oss i tre gränssnitt, som i SCM
organisationskedjans funktionalitet. Vi presenterar först vad tidigare forskning 
skrivit om gränssnitt till en logistikpartner, sedan
och marknad och avslutningsvis
 

Gränssnitt till en logistikpartner
Inom SCM är gränssnittet mot en
länk mellan organisationskedjan och materialflödet.
för vårt arbete eftersom produktbolagen (URE & SDE) har outsourcat 
materialhanteringen av reservdelar till DC (se vidare förklaring under kapitel 4). I 
gränssnittet till en logistikpartner finns ofta en 
gods enbart ska fokusera på pris och att få fram gods, utan att lägga sig i 
organisationens övriga verksamhet. Inställningen mellan parterna
hjälpas åt över funktionsgränsen i detta gränssnitt. Att hantera gods betraktas 

 Teoretiska utgångspunkter 

I gränssnitten sker utbyte av information, kunskap och produkter 
cessens funktioner. I gränssnitten möts även individers olika synsätt och 

Bowersox & Cooper 2010, van Hoek et al 2008, Russel & 
, Swink et al 2007, Ballou 2004). Materialflödet och 

kommunikationsflödet är en följd av små arbeten inom respektive funktion, och 
i gränssnitten skapar det ett ineffektivt flöde (Mattsson 2002, 

Problem kopplade till gränssnitt är exempelvis avsaknaden av 
helhetssyn, bristande förmåga att kommunicera och sprida kunskap 

a problem över funktionsgränser (Richey & Autry 2009,
Gränssnittsproblemen kan bero på organisatoriska avstånd, 

bristande kommunikation, ingen som har ansvar för helheten, oklara 
maktförhållanden olika uppfattningar om produktens värde eller vad som viktigt
(Richey & Autry 2009, van Hoek et al 2008, Trent 2004, Quinn 2002). 

Med utgångspunkt från tidigare forskning kan vi konstatera att 
organisationskedjans gränssnitt anses särskilt problematiska. Vi kommer d
fördjupa oss i tre gränssnitt, som i SCM- litteraturen anses viktiga för 
organisationskedjans funktionalitet. Vi presenterar först vad tidigare forskning 

ill en logistikpartner, sedan gränssnitt mellan logistik, inköp 
ad och avslutningsvis gränssnittet mellan produktion och eftermarknad.  

Gränssnitt till en logistikpartner 
CM är gränssnittet mot en logistikpartner viktigt eftersom det ofta utgör en 

länk mellan organisationskedjan och materialflödet. Detta gränssnitt är intressant 
för vårt arbete eftersom produktbolagen (URE & SDE) har outsourcat 
materialhanteringen av reservdelar till DC (se vidare förklaring under kapitel 4). I 
gränssnittet till en logistikpartner finns ofta en tendens att den part som skeppar 
ods enbart ska fokusera på pris och att få fram gods, utan att lägga sig i 

ns övriga verksamhet. Inställningen mellan parterna är sällan att 
hjälpas åt över funktionsgränsen i detta gränssnitt. Att hantera gods betraktas 
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enbart vara en service till uppdragsgivaren, som kräver full förståelse för 
uppdragsgivarens verksamhet. Om det inte förs en aktiv kommunikation mellan 
uppdragsgivare och logistikpartner finns en risk att gränssnittet ger upphov till 
stora kostnader för organisationskedjan. Det
specificera ansvar och vilka problem som ska lösas inom respektive verksamhet 
(Quinn 2002). 
 

Gränssnitt mellan logistik, inköp och marknad
Gränssnitten mellan logistik, inköp och marknad sträcker sig från slutkunden
behov till leverantören och är därför viktigt för att skapa en effektiv 
organisationskedja. Inköp har kontakt
så sätt påverka att materialet som kommer in i flödet är anpassat till kedjans behov 
och förmåga. Marknadsavdelningen spelar också en viktig roll då de har kontakt 
nedåt i flödet, med företagets kunder, och kan därigenom få kunskap om kundens 
behov. Kunskapen om kundens behov skall förmedlas in i organisationskedjan 
och ge input till både inköpsavde
Ellram 1993). När logistiken är outsourcad till en extern part ökar behovet av ett 
startegiskt samarbete för att tillsammans leverera den
efterfrågar (Terreri 2010).  
 
Tidigare studier om gränssnitt vi
marknadssidan och inköpssidan via interna länkar inom företaget, men att 
marknad och inköp har goda samarbeten med sina externa parter
2010, van Hoek et al 2008). Det förklaras ofta med att maktförhålla
klargjort i den externa relationen och integrationens mål kan mätas i termer av 
kostnader. Den externa relationen har även en tydlig början och ett tydlig
Det interna samarbetet är vanligtvis inte lika tydliga och svårare att mäta oc
utvärdera.  
 

Gränssnitt mellan produktion och eftermarknad
Produktionsinriktade funktioner, som utvecklar nya produkter har generellt sett 
högre status, än funktioner inom eftermarknad. Detta bidrar till bristen av 
uppmärksamhet och kommunikation mellan 
och deras kollegor på eftermarknadssidan även fast det finns vinster att 
ett sådant samarbete (Holmqvist 2007)
  
a
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teoretiska utgångspunkter 

till uppdragsgivaren, som kräver full förståelse för 
uppdragsgivarens verksamhet. Om det inte förs en aktiv kommunikation mellan 
uppdragsgivare och logistikpartner finns en risk att gränssnittet ger upphov till 
stora kostnader för organisationskedjan. Det gäller också i förhållandet att tydligt 
specificera ansvar och vilka problem som ska lösas inom respektive verksamhet 

Gränssnitt mellan logistik, inköp och marknad 
Gränssnitten mellan logistik, inköp och marknad sträcker sig från slutkunden
behov till leverantören och är därför viktigt för att skapa en effektiv 

dja. Inköp har kontakt uppåt i kedjan, mot leverantör, och kan på 
så sätt påverka att materialet som kommer in i flödet är anpassat till kedjans behov 

knadsavdelningen spelar också en viktig roll då de har kontakt 
nedåt i flödet, med företagets kunder, och kan därigenom få kunskap om kundens 
behov. Kunskapen om kundens behov skall förmedlas in i organisationskedjan 
och ge input till både inköpsavdelningen och logistikavdelningen (Cooper & 

När logistiken är outsourcad till en extern part ökar behovet av ett 
startegiskt samarbete för att tillsammans leverera den produkt som kunden 

Tidigare studier om gränssnitt visar att det är svårt att länka samman 
marknadssidan och inköpssidan via interna länkar inom företaget, men att 
marknad och inköp har goda samarbeten med sina externa parter (Bowersox et al 

Det förklaras ofta med att maktförhållandet är ty
gjort i den externa relationen och integrationens mål kan mätas i termer av 

kostnader. Den externa relationen har även en tydlig början och ett tydlig
Det interna samarbetet är vanligtvis inte lika tydliga och svårare att mäta oc

Gränssnitt mellan produktion och eftermarknad 
Produktionsinriktade funktioner, som utvecklar nya produkter har generellt sett 
högre status, än funktioner inom eftermarknad. Detta bidrar till bristen av 
uppmärksamhet och kommunikation mellan personer som producerar produkten 
och deras kollegor på eftermarknadssidan även fast det finns vinster att hämta från 

(Holmqvist 2007). 
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(Cooper & 
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Del 2  

 
Del 2 inrymmer kapitel fyra och fem. Innehållet i respektive kapitel 
presenteras nedan.  
 
 
Kapitel 4, Presentation av Atlas Copco,
Atlas Copco och deras affärsområden. Vi fokuserar på att förklara Atlas 
Copco Rock Drills AB i Örebro då det är deras distributionscenter (DC) 
som är vår uppdragsgivare.    
 
 Kapitel 5, Nulägesbeskrivning
glidskenans material- och orderflöde baserat på observationer och 
statistik från Atlas Copcos affärssystem, Movex. Kapitlet ger en bild av 
hur glidskenans flöde flyter idag och fu
probleminventering av glidskenans flöde. 
 
 

 Presentation av del 2 

 

Del 2 inrymmer kapitel fyra och fem. Innehållet i respektive kapitel 

, Presentation av Atlas Copco, inleds med en presentation av 
och deras affärsområden. Vi fokuserar på att förklara Atlas 

Copco Rock Drills AB i Örebro då det är deras distributionscenter (DC) 
    

Nulägesbeskrivning av material och orderflödet, presenterar 
och orderflöde baserat på observationer och 

tlas Copcos affärssystem, Movex. Kapitlet ger en bild av 
hur glidskenans flöde flyter idag och fungerar som en del i vår 
probleminventering av glidskenans flöde.  
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Kapitel 4 Presentation av Atlas Copco
Följande kapitel ger en presentation av Atlas Copco. Vi börjar med en 
presentation av Atlas Copco AB och koncernens tre affärsområden. Vi fortsätt
med en närmare presentation av affärsområdet anläggnings
vidare till Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. Det leder oss fram till Shared 
Distribution Center, som är vår uppdragsgivare i detta arbete.
  
Atlas Copco AB grundades 1873 o
ingenjörsföretag med fokus på järnvägsutrustning, ångdrivna motorer och 
stålkonstruktioner till brobyggen. Affärsområdet har sedan dess förändras, men 
traditionen av starkt tekniskt fokus finns fortfarande kvar. Idag är
ett paraply för divisioner verksamma inom tre affärsområden 
Anläggnings- och gruvteknik samt 
 

 
Nedan presenteras tre exempel på produkter från respektive affärsområde under 
Atlas Copco AB.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Presentation av Atlas Copco 

Kapitel 4 Presentation av Atlas Copco  
Följande kapitel ger en presentation av Atlas Copco. Vi börjar med en 
presentation av Atlas Copco AB och koncernens tre affärsområden. Vi fortsätt
med en närmare presentation av affärsområdet anläggnings- och gruvteknik och 
vidare till Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. Det leder oss fram till Shared 
Distribution Center, som är vår uppdragsgivare i detta arbete. 

Atlas Copco AB grundades 1873 och var på den tiden Sveriges största 
ingenjörsföretag med fokus på järnvägsutrustning, ångdrivna motorer och 
stålkonstruktioner till brobyggen. Affärsområdet har sedan dess förändras, men 
traditionen av starkt tekniskt fokus finns fortfarande kvar. Idag är Atlas Copco AB 
ett paraply för divisioner verksamma inom tre affärsområden – Kompressorteknik

samt Industriteknik.  

Nedan presenteras tre exempel på produkter från respektive affärsområde under 
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Följande kapitel ger en presentation av Atlas Copco. Vi börjar med en 
presentation av Atlas Copco AB och koncernens tre affärsområden. Vi fortsätter 
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stålkonstruktioner till brobyggen. Affärsområdet har sedan dess förändras, men 

Atlas Copco AB 
Kompressorteknik, 

 

Nedan presenteras tre exempel på produkter från respektive affärsområde under 
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Visionen på Atlas Copco är first in mind 
Copco strävar efter att vara det första varumärket en kund inom de tre 
affärsområdena tänker på och som blir det varumärke kunden väljer.
att uppnå visionen att vara first in mind 
förvärvad tillväxt, stärkt eftermarknad samt innovationer och ständiga 
förbättringar. Värdeorden i Atlas Copco är 
förnyelse.  
 
Affärsområdet Anläggnings- och gr
CMT) tillverkar och utvecklar borrverktyg, bergborriggar för tunnel och 
gruvapplikationer underjord, ovanjordsriggar, geoteknisk borrutrustning, 
demoleringsutrustning, lastutrustning och entreprenadmaskiner. 
 

 
Affärsinriktningar inom CMT med huvudsäte i Örebro är borriggar och 
lastutrustning för underjordsbruk (Underground Rock Excavation, URE), 
borriggar för ovanjordsbruk (Surface Drilling Equipment, SDE) och utveckling av 
borrmaskiner (Roctec). URE, 
divisionsenheten Atlas Copco Rock Drills AB. 
 
Organisationsschemat för Atlas Copco Rock Drills AB kan förfinas ytterligare. 
Under URE och SDE finns DC
reservdelar. DC har ingen egen 
kostnadspost för URE och SDE. Det är på 
om glidskenan. 
 

Presentation av Atlas Copco 

first in mind – first in choice. Det betyder att Atlas 
Copco strävar efter att vara det första varumärket en kund inom de tre 
affärsområdena tänker på och som blir det varumärke kunden väljer.  Strategin för 

first in mind – first in choice är genom organisk och 
förvärvad tillväxt, stärkt eftermarknad samt innovationer och ständiga 
förbättringar. Värdeorden i Atlas Copco är samverkan, engagemang

och gruvteknik (Construction and Mining Technique, 
) tillverkar och utvecklar borrverktyg, bergborriggar för tunnel och 

gruvapplikationer underjord, ovanjordsriggar, geoteknisk borrutrustning, 
demoleringsutrustning, lastutrustning och entreprenadmaskiner.  

Affärsinriktningar inom CMT med huvudsäte i Örebro är borriggar och 
lastutrustning för underjordsbruk (Underground Rock Excavation, URE), 
borriggar för ovanjordsbruk (Surface Drilling Equipment, SDE) och utveckling av 
borrmaskiner (Roctec). URE, SDE och Roctec bildar tillsammans 
divisionsenheten Atlas Copco Rock Drills AB.  

Organisationsschemat för Atlas Copco Rock Drills AB kan förfinas ytterligare. 
DC, som servar de två divisionernas marknader med 

har ingen egen resultaträkning, utan är enbart en serviceenhet och 
kostnadspost för URE och SDE. Det är på DC vi tar utgångspunkt för projektet 
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Det betyder att Atlas 
Copco strävar efter att vara det första varumärket en kund inom de tre 

Strategin för 
är genom organisk och 

förvärvad tillväxt, stärkt eftermarknad samt innovationer och ständiga 
engagemang och 

Construction and Mining Technique, 
) tillverkar och utvecklar borrverktyg, bergborriggar för tunnel och 

gruvapplikationer underjord, ovanjordsriggar, geoteknisk borrutrustning, 

 

Affärsinriktningar inom CMT med huvudsäte i Örebro är borriggar och 
lastutrustning för underjordsbruk (Underground Rock Excavation, URE), 
borriggar för ovanjordsbruk (Surface Drilling Equipment, SDE) och utveckling av 

Roctec bildar tillsammans 

Organisationsschemat för Atlas Copco Rock Drills AB kan förfinas ytterligare. 
, som servar de två divisionernas marknader med 
resultaträkning, utan är enbart en serviceenhet och 

vi tar utgångspunkt för projektet 
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I följande tabell visas även omsättning, resultat och antalet anställda för Atlas Copco 
AB, Anläggnings- och gruvteknik, Atlas Copco Rock Drills och hela Atlas Copco
gruppen. 
 

 

Parts and Services 
Parts and Services (P&S) är Atlas Copco Rock Drills eftermarknadsavdelning oc
finns inom respektive produktbolag
eftermarknadsaffären för under
funktion och presenteras därför tillsammans
 
P&S är enligt Atlas Copcos Rock Drills definition:

Parts and Services is all contacts with the end

possession of the equipment (imp

stage). 

 
Med utgångspunkt från definitionen kan P&S:s ansvar delas upp i fem delar.

• Teknisk support 
• Logistik 
• Träning och utbildning
• Service 
• Reservdelar 

 

Presentation av Atlas Copco 

I följande tabell visas även omsättning, resultat och antalet anställda för Atlas Copco 
h gruvteknik, Atlas Copco Rock Drills och hela Atlas Copco

(P&S) är Atlas Copco Rock Drills eftermarknadsavdelning oc
finns inom respektive produktbolag (URE och SDE) med ansvar för 

under- respektive ovanjord. Avdelningarna har samma 
presenteras därför tillsammans.  

P&S är enligt Atlas Copcos Rock Drills definition: 
Parts and Services is all contacts with the end-user once he has taken 

possession of the equipment (important to include P&S at an early 

Med utgångspunkt från definitionen kan P&S:s ansvar delas upp i fem delar.

Träning och utbildning 
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I följande tabell visas även omsättning, resultat och antalet anställda för Atlas Copco 
h gruvteknik, Atlas Copco Rock Drills och hela Atlas Copco-

 

(P&S) är Atlas Copco Rock Drills eftermarknadsavdelning och 
(URE och SDE) med ansvar för 

respektive ovanjord. Avdelningarna har samma 

Med utgångspunkt från definitionen kan P&S:s ansvar delas upp i fem delar. 
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Visionen inom P&S är: 
Be the world wide market

Rock Excavation that give the best added value to our customers. 

 
Missionen inom P&S är: 

Secure the maximum share of parts and consumables used on Atlas 
Copco equipment and maintain a high level of profitability.

 
 
Organisationen inom P&S kan överskådligt beskrivas enligt följande organisations
schema: 
 

Shared Distribution Center (
P&S har outsourcat och delegerat ansvar för reservdelar och logistik till 
är en servicefunktion till produktbolagen (URE och SDE). 
 
DC:s uppdrag från produktbolagen kan i korthet beskrivas enligt:

• Att försörja Atlas Copcos säljbolag (69 st) globalt med 
reservdelar till kundernas befintliga riggflotta.

• Att hålla bra tillgänglighet i huvudlagret. 
• Att ansvara för transporter från Sverige till säl

och/eller direkt till slutkund. Både reservdelar och nya riggar. 
• Att ansvara för logistiska frågor och lagerstyrning med 

målsättning att hålla så små lager som möjligt av rätt artiklar 
hos säljbolagen.  

 

Presentation av Atlas Copco 

Be the world wide market-leading provider of superior solutions for 

Rock Excavation that give the best added value to our customers.  

Secure the maximum share of parts and consumables used on Atlas 
Copco equipment and maintain a high level of profitability. 

om P&S kan överskådligt beskrivas enligt följande organisations

Shared Distribution Center (DC) 
P&S har outsourcat och delegerat ansvar för reservdelar och logistik till DC
är en servicefunktion till produktbolagen (URE och SDE).  

rag från produktbolagen kan i korthet beskrivas enligt: 
Att försörja Atlas Copcos säljbolag (69 st) globalt med 
reservdelar till kundernas befintliga riggflotta. 
Att hålla bra tillgänglighet i huvudlagret.  

för transporter från Sverige till säljbolagen 
och/eller direkt till slutkund. Både reservdelar och nya riggar.  

ogistiska frågor och lagerstyrning med 
målsättning att hålla så små lager som möjligt av rätt artiklar 
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om P&S kan överskådligt beskrivas enligt följande organisations-

 

DC. DC 
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DC är URE:s och SDE:s globala centrallager
Holmens industriområde i Örebro. DC skeppar dagligen ut cirka 2500 orderrader 
och däribland vårt studieobjekt 
Atlas Copcos regi med mindre lager av de mest frekventa reservdel
Säljbolagen är egna juridiska enheter med en egen resultaträkning under 
affärsområdet CMT och ansvarar för försörjningen av reservdelar på sina 
respektive marknader. I centrallagret på Holmen lagerhålls omkring 25
artikelnummer från små o
hydraulcylindrar.  
 
Reservdelar med hög plockfrekvens anskaffas för att finnas tillgängliga på 
lagerhyllan (SAC 1) och artiklar med låg plockfrekvens anskaffas mot kundorder 
(SAC 3). Avvägningen mellan SAC 1 och SAC 3 s
avseende på artikelns värde och plockfrekvens. Totalt i reservdelssortimentet 
erbjuds 190 000 artikelnummer varav 16
SAC 1- klassen finns det ett mindre antal artiklar, som står för en stor 
totala antalet plock. På DC handlar det om en grupp av tvåtusen artiklar, som står 
för 60 procent det totala antalet plock eller andelen av den totala 
försäljningsvolymen mätt i antal. Denna unika grupp av artiklar benämns internt 
TOP 2000 och bevakas särskilt noggrant för att alltid finnas tillgänglig på 
lagerhyllan. Flera längder av glidskenorna kvalificerar sig in på TOP 2000 och 
den mest frekventa längden ligger omkring plats 300. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Efter denna presentation av vår uppdragsg
glidskenans nuläge. Nulägesbeskrivningen syftar till att måla upp en klar bild över 
hur material- och orderflödet av glidskenan ser u
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DC är URE:s och SDE:s globala centrallager för reservdelar och ligger på 
Holmens industriområde i Örebro. DC skeppar dagligen ut cirka 2500 orderrader 
och däribland vårt studieobjekt – glidskenan. Runt om i världen finns säljbolag i 
Atlas Copcos regi med mindre lager av de mest frekventa reservdel
Säljbolagen är egna juridiska enheter med en egen resultaträkning under 
affärsområdet CMT och ansvarar för försörjningen av reservdelar på sina 
respektive marknader. I centrallagret på Holmen lagerhålls omkring 25
artikelnummer från små o-ringar och nipplar till större larvband och 

Reservdelar med hög plockfrekvens anskaffas för att finnas tillgängliga på 
lagerhyllan (SAC 1) och artiklar med låg plockfrekvens anskaffas mot kundorder 
(SAC 3). Avvägningen mellan SAC 1 och SAC 3 sker i en matrisstruktur med 
avseende på artikelns värde och plockfrekvens. Totalt i reservdelssortimentet 

000 artikelnummer varav 16 000 faller inom ramen för SAC 1. Inom 
klassen finns det ett mindre antal artiklar, som står för en stor andel av det 

totala antalet plock. På DC handlar det om en grupp av tvåtusen artiklar, som står 
för 60 procent det totala antalet plock eller andelen av den totala 
försäljningsvolymen mätt i antal. Denna unika grupp av artiklar benämns internt 

bevakas särskilt noggrant för att alltid finnas tillgänglig på 
lagerhyllan. Flera längder av glidskenorna kvalificerar sig in på TOP 2000 och 
den mest frekventa längden ligger omkring plats 300.  

 

Efter denna presentation av vår uppdragsgivare kommer kapitel fem beskriva 
glidskenans nuläge. Nulägesbeskrivningen syftar till att måla upp en klar bild över 

och orderflödet av glidskenan ser ut idag. 
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för reservdelar och ligger på 
Holmens industriområde i Örebro. DC skeppar dagligen ut cirka 2500 orderrader 

glidskenan. Runt om i världen finns säljbolag i 
Atlas Copcos regi med mindre lager av de mest frekventa reservdelarna. 
Säljbolagen är egna juridiska enheter med en egen resultaträkning under 
affärsområdet CMT och ansvarar för försörjningen av reservdelar på sina 
respektive marknader. I centrallagret på Holmen lagerhålls omkring 25 000 

och nipplar till större larvband och 

Reservdelar med hög plockfrekvens anskaffas för att finnas tillgängliga på 
lagerhyllan (SAC 1) och artiklar med låg plockfrekvens anskaffas mot kundorder 

ker i en matrisstruktur med 
avseende på artikelns värde och plockfrekvens. Totalt i reservdelssortimentet 

000 faller inom ramen för SAC 1. Inom 
andel av det 

totala antalet plock. På DC handlar det om en grupp av tvåtusen artiklar, som står 
för 60 procent det totala antalet plock eller andelen av den totala 
försäljningsvolymen mätt i antal. Denna unika grupp av artiklar benämns internt 

bevakas särskilt noggrant för att alltid finnas tillgänglig på 
lagerhyllan. Flera längder av glidskenorna kvalificerar sig in på TOP 2000 och 

beskriva 
glidskenans nuläge. Nulägesbeskrivningen syftar till att måla upp en klar bild över 
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Kapitel 5 Nulägesbeskrivning av material
I kapitel 5 gör vi en utförlig beskrivning av nuläget på glidskenans material
orderflöde baserat på observationer och statistik från Atlas Copcos affärssystem, 
Movex.  

Beskrivning av materialflöde
Glidskenan är en lagerförd artikel i Atlas Copcos reservdelssortiment för 
borriggar och flera artikelnummer inom produktfamiljen glidskenor har hög 
försäljningsfrekvens. Det betyder att glidskenorna har ett relativt stor
säkerhetslager på DC och ytterligare lokala reservdelslager hos säljbolag samt hos 
kunder eller Atlas Copcos serviceteam vid gruvan. Totalt såldes 12 972 glidskenor 
under perioden mars 2009 till mars 2010 och den största kunden är det 
australiensiska säljbolaget, som står för drygt 15 procent av Atlas Copcos totala 
försäljning.  
 
Glidskenor produceras mot kundorder och 
Wilson-formeln.6 Vid produktion buntar leverantören
med tejp och buntar sedan glidskenorna ytterligare för att uppnå DC:s 
orderkvantitet.7 Leverantören lagerhåller rostfritt fjäderstål på rulle och producerar 
glidskenor mot DC:s order. 
 
Från leverantören fraktas glidskenorna till DC med DHL Express. På DC 
levereras glidskenorna in i avgångshallen eftersom reservdelen, med tanke på dess 
längd, är svår att hantera på lagret. Glidskenorna lagerläggs i ett högt hyllsystem 
och plockas ned i takt med säljbolagens order. Innan glidskenorna skeppas ut till 
säljbolag eller till kunder packas aktuella orderkvantiteter i ett specialemballage. 
Förpackningsarbetet är tidskrävande och uppskattningsvis packar två 
materialhanterare mellan åtta och tio order på en timma
transporteras glidskenorna direkt till slutkund vid gruvan
transport främst till säljbolagens lager. Transporten sker nästan uteslutande med 
flyg.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Wilson-formeln beräknar optimal orderkvantitet med avseende på
lagerhållningskostnader och förbrukning.
7 Optimal orderkvantitet för den mest frekventa glidskenan, artikelnummer 3128045824, är 95 
glidskenor per order. 
8 Siffran erhållen från flödesledare på DC

 Nulägesbeskrivning 

Kapitel 5 Nulägesbeskrivning av material- och orderflödet
n utförlig beskrivning av nuläget på glidskenans material

orderflöde baserat på observationer och statistik från Atlas Copcos affärssystem, 

 

Grunden till lyckade förändringar av 

verksamheten är att man vet var man 

står idag. 
(Oskarsson et al 2

Beskrivning av materialflöde 
Glidskenan är en lagerförd artikel i Atlas Copcos reservdelssortiment för 
borriggar och flera artikelnummer inom produktfamiljen glidskenor har hög 
försäljningsfrekvens. Det betyder att glidskenorna har ett relativt stor
säkerhetslager på DC och ytterligare lokala reservdelslager hos säljbolag samt hos 
kunder eller Atlas Copcos serviceteam vid gruvan. Totalt såldes 12 972 glidskenor 
under perioden mars 2009 till mars 2010 och den största kunden är det 

jbolaget, som står för drygt 15 procent av Atlas Copcos totala 

mot kundorder och levereras till DC efter beställning enligt 
id produktion buntar leverantören glidskenorna fyra-och
tar sedan glidskenorna ytterligare för att uppnå DC:s 

lagerhåller rostfritt fjäderstål på rulle och producerar 

fraktas glidskenorna till DC med DHL Express. På DC 
norna in i avgångshallen eftersom reservdelen, med tanke på dess 

längd, är svår att hantera på lagret. Glidskenorna lagerläggs i ett högt hyllsystem 
och plockas ned i takt med säljbolagens order. Innan glidskenorna skeppas ut till 

er packas aktuella orderkvantiteter i ett specialemballage. 
Förpackningsarbetet är tidskrävande och uppskattningsvis packar två 
materialhanterare mellan åtta och tio order på en timma8. Inom Europa 
transporteras glidskenorna direkt till slutkund vid gruvan och utanför Europa sker 
transport främst till säljbolagens lager. Transporten sker nästan uteslutande med 

 
formeln beräknar optimal orderkvantitet med avseende på orderkostnader, 

lagerhållningskostnader och förbrukning. (Se exempelvis Björnland 2002)  
Optimal orderkvantitet för den mest frekventa glidskenan, artikelnummer 3128045824, är 95 

Siffran erhållen från flödesledare på DC 
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och orderflödet 
n utförlig beskrivning av nuläget på glidskenans material- och 

orderflöde baserat på observationer och statistik från Atlas Copcos affärssystem, 

Grunden till lyckade förändringar av 

verksamheten är att man vet var man 

(Oskarsson et al 2006) 

  

Glidskenan är en lagerförd artikel i Atlas Copcos reservdelssortiment för 
borriggar och flera artikelnummer inom produktfamiljen glidskenor har hög 
försäljningsfrekvens. Det betyder att glidskenorna har ett relativt stort 
säkerhetslager på DC och ytterligare lokala reservdelslager hos säljbolag samt hos 
kunder eller Atlas Copcos serviceteam vid gruvan. Totalt såldes 12 972 glidskenor 
under perioden mars 2009 till mars 2010 och den största kunden är det 

jbolaget, som står för drygt 15 procent av Atlas Copcos totala 

levereras till DC efter beställning enligt 
och-fyra 

tar sedan glidskenorna ytterligare för att uppnå DC:s 
lagerhåller rostfritt fjäderstål på rulle och producerar 

fraktas glidskenorna till DC med DHL Express. På DC 
norna in i avgångshallen eftersom reservdelen, med tanke på dess 

längd, är svår att hantera på lagret. Glidskenorna lagerläggs i ett högt hyllsystem 
och plockas ned i takt med säljbolagens order. Innan glidskenorna skeppas ut till 

er packas aktuella orderkvantiteter i ett specialemballage. 
Förpackningsarbetet är tidskrävande och uppskattningsvis packar två 

Inom Europa 
och utanför Europa sker 

transport främst till säljbolagens lager. Transporten sker nästan uteslutande med 

rderkostnader, 

Optimal orderkvantitet för den mest frekventa glidskenan, artikelnummer 3128045824, är 95 
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För detaljerad beskrivning av materialflödet samt statistiskt ma
till bilaga 6.  

Beskrivning av orderflöde
Glidskenorna finns, enligt beskrivning av materialflödet ovan, i lager vid gruvan, 
hos säljbolagen och hos DC samt produceras mot kundo
att bibehålla denna struktur med små lagerdepåer längs kedjan läggs order mot ett 
prognostiserat behov. Orderflödet karaktäriseras därför av lagerpåfyllnadsorder 
eller ”brådskande” order när lagernivåer är på kritiskt låga nivåer.
 
Glidskenorna beställs av slutkunden, en extern kund eller Atlas Copcos 
serviceteam vid gruvan, från 
glidskena i lager sker leverans från säljbolagets lager, och säljbolagen fyller på sitt 
lager med en beställning från DC.
lagernivån går ned till en viss nivå skapas automatiskt en k
till leverantören från DC:s anskaffningsavdelning. 
 
Det australiensiska säljbolaget är DC:s största kund av glidskenor mätt på antal 
lagda order. De står för drygt 30 procent av totala antalet kundorder. Vanligaste 
beställningskvantiteten från DC är att säljbolagen beställer två glidskenor per 

                                                 
9 Lokala variationer kan förekomma i materialflödes struktur. 
10 Ytterligare en ordertyp, breakdown

samma orderprocess som UR och SR, men även en kaosartad struktur där säljbolagen utnyttjar 
alla kontakter för att snabbast möjligt få fram reservdelen. Om kunden inte är nöjd med det svar 
om leverans han erhållet i det normala orderflödet (ovan) kontaktas Parts and services, främst 
Regional Business Managers och Teknisk Service. I vissa fall kontaktas även managers f
Parts and services. Fem procent av alla order på glidskenor är av breakdown
grund av den ringa frekvensen väljer vi att fokusera på det normala orderflödet.  
11 Säljbolagen ingår i Atlas Copcos division CMT, men är egna juridis
lokala säljbolag  är alltså egna affärsenheter med egen resultaträkning och drivs som separata 
bolag.   

 Nulägesbeskrivning 

 
För detaljerad beskrivning av materialflödet samt statistiskt material hänvisar vi 

Beskrivning av orderflöde 
rna finns, enligt beskrivning av materialflödet ovan, i lager vid gruvan, 

hos säljbolagen och hos DC samt produceras mot kundorder av leverantören
att bibehålla denna struktur med små lagerdepåer längs kedjan läggs order mot ett 

Orderflödet karaktäriseras därför av lagerpåfyllnadsorder 
eller ”brådskande” order när lagernivåer är på kritiskt låga nivåer.10  

Glidskenorna beställs av slutkunden, en extern kund eller Atlas Copcos 
 det lokala säljbolaget. Om säljbolaget har aktuell 

glidskena i lager sker leverans från säljbolagets lager, och säljbolagen fyller på sitt 
lager med en beställning från DC.11 DC levererar i sin tur från sitt lager och när 
lagernivån går ned till en viss nivå skapas automatiskt en köpsignal, som skick

från DC:s anskaffningsavdelning.  

Det australiensiska säljbolaget är DC:s största kund av glidskenor mätt på antal 
lagda order. De står för drygt 30 procent av totala antalet kundorder. Vanligaste 

teten från DC är att säljbolagen beställer två glidskenor per 

 
riationer kan förekomma i materialflödes struktur.  

breakdown (BD), används vid mycket brådskande behov. Flödet har 
samma orderprocess som UR och SR, men även en kaosartad struktur där säljbolagen utnyttjar 

snabbast möjligt få fram reservdelen. Om kunden inte är nöjd med det svar 
om leverans han erhållet i det normala orderflödet (ovan) kontaktas Parts and services, främst 
Regional Business Managers och Teknisk Service. I vissa fall kontaktas även managers för DC samt 
Parts and services. Fem procent av alla order på glidskenor är av breakdown- karaktär, och på 
grund av den ringa frekvensen väljer vi att fokusera på det normala orderflödet.   

Säljbolagen ingår i Atlas Copcos division CMT, men är egna juridiska enheter. Atla
är alltså egna affärsenheter med egen resultaträkning och drivs som separata 
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terial hänvisar vi 

rna finns, enligt beskrivning av materialflödet ovan, i lager vid gruvan, 
rder av leverantören.9 För 

att bibehålla denna struktur med små lagerdepåer längs kedjan läggs order mot ett 
Orderflödet karaktäriseras därför av lagerpåfyllnadsorder 

Glidskenorna beställs av slutkunden, en extern kund eller Atlas Copcos 
m säljbolaget har aktuell 

glidskena i lager sker leverans från säljbolagets lager, och säljbolagen fyller på sitt 
DC levererar i sin tur från sitt lager och när 

öpsignal, som skickas 

Det australiensiska säljbolaget är DC:s största kund av glidskenor mätt på antal 
lagda order. De står för drygt 30 procent av totala antalet kundorder. Vanligaste 

teten från DC är att säljbolagen beställer två glidskenor per 

(BD), används vid mycket brådskande behov. Flödet har 
samma orderprocess som UR och SR, men även en kaosartad struktur där säljbolagen utnyttjar 

snabbast möjligt få fram reservdelen. Om kunden inte är nöjd med det svar 
om leverans han erhållet i det normala orderflödet (ovan) kontaktas Parts and services, främst 

ör DC samt 
karaktär, och på 

ka enheter. Atlas Copcos 
är alltså egna affärsenheter med egen resultaträkning och drivs som separata 
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order. Två glidskenor per order står för drygt 50 procent av totala antalet order 
följt av fyra glidskenor per order, vilket motsvarar 16 procent av alla order. Under 
10 glidskenor per order står för drygt 90 procent av samtliga order.
 

 
För detaljerad beskrivning av orderflöde samt statistiskt ma
bilaga 7.  
 
I nästa del av rapporten, del 3, analyseras det empiriska materialet i tre steg. 
 

 

 Nulägesbeskrivning 

order. Två glidskenor per order står för drygt 50 procent av totala antalet order 
följt av fyra glidskenor per order, vilket motsvarar 16 procent av alla order. Under 

r för drygt 90 procent av samtliga order. 

För detaljerad beskrivning av orderflöde samt statistiskt material hänvisar vi till 

I nästa del av rapporten, del 3, analyseras det empiriska materialet i tre steg. 
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order. Två glidskenor per order står för drygt 50 procent av totala antalet order 
följt av fyra glidskenor per order, vilket motsvarar 16 procent av alla order. Under 

 

terial hänvisar vi till 

I nästa del av rapporten, del 3, analyseras det empiriska materialet i tre steg.  



 

 

 

Del 3 
 

 
I den tredje delen sker analyser i tre steg, vilka bidrar till att besvara 
studiens forskningsfrågor. Respektive steg behandlas i kapitel sex, sju 
och åtta. 
 
 
I kapitel 6, Föranalys, 
frågeställning, vilka problem 
inventerar DC:s upplevda problem utifrån vårt empiriska material. 
 
Den Tematiska analysen, i K
studien. Kapitlet inleds med ett stycke som vi valt att kalla ”på vems 
bord ligger glidskenan?”, vilket ä
organisationskedjans oförmåga att 
tre teman som hjälper oss att förstå vilka barriärer som om hindrar 
tvärfunktionellt samarbete. 
 
Åttonde kapitlet, Slutanalysen,
kapitlet presenteras de upptäckter vi har gjort genom vår 
undersökning. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 
presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna 
vetenskapliga teorier. Vi söker i den tredje analysen efter förklaringar 
till de upplevda problemen i glidskenans flöde.  

 Presentation av del 3 

 

n sker analyser i tre steg, vilka bidrar till att besvara 
studiens forskningsfrågor. Respektive steg behandlas i kapitel sex, sju 

 bearbetas första delen i studiens 
, vilka problem kan identifieras i glidskenans flöde? Vi 

inventerar DC:s upplevda problem utifrån vårt empiriska material.  

Kapitel 7, fungerar som analyssteg två i 
inleds med ett stycke som vi valt att kalla ”på vems 

bord ligger glidskenan?”, vilket är ett exempel på 
organisationskedjans oförmåga att samarbeta. Därefter presenteras 
tre teman som hjälper oss att förstå vilka barriärer som om hindrar 

analysen, är studiens tredje analysnivå. I 
esenteras de upptäckter vi har gjort genom vår 

undersökning. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 
presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna 
vetenskapliga teorier. Vi söker i den tredje analysen efter förklaringar 

plevda problemen i glidskenans flöde.   
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Kapitel 6 Föranalys 
I kapitel sex, föranalys, bearbetas studiens 
kan identifieras i glidskenans flöde
och utgår från uppdragsbeskri
problem och fastställer de problem som vi identifierat genom vår undersökning. 
Föranalysen mynnar ut i tre teman, som analyseras vidare i det sjunde kapitlet. 

Probleminventering av glidskenans flöde
I följande avsnitt presenteras resultatet av vår probleminventering av glidskenans 
material- och orderflöde. I denna probleminventering utgår vi från de problem, 
som DC listat i uppdragsbeskrivningen: 
 

• Glidskenorna är skrymmande och svåra att hantera

• Brist på glidskenor på grund av sena inleveranser från leverantör

• Arbetet med förpackningen i specialemballage är tidskrävande

• Förpackningsarbetet av glidskenorna

• Hanteringen av glidskenor är dyr i ett totalkostnadsperspektiv 

• Tidigare förbättringsåtgärder har runnit ut i sanden 

 
Underlag till probleminventeringen har vi genererat genom att göra en 
nulägesbeskrivning av flödet. Bidrag till vår probleminventering hämtar vi 
även från innehållet i vårt empiriska material.

Materialflöde och orderflö
När vi studerar materialflödet (se bilaga 6) och orderflödet (se bilaga 7) ser vi att 
det australiensiska säljbolaget står för 16 procent av den totala försäljningen. 
Samtidigt står de för 30 procent av totala antalet order från DC. Om vi studerar 
förhållandet mellan, antalet sålda glidskenor till det australiensiska säljbolaget och 
deras andel av DC:s order finner vi något intressant. Vi ser att 98 procent av alla 
order till det australiensiska säljbolaget efterfrågar två glidskenor per order. 
Konsoliderat är samma siffra, andel kundorder med två glidskenor, för samtliga 
säljbolag 52 procent.  
 
Nedan listar vi ytterligare några punkter från glidskenans material
som vi anser intressanta att notera: 

• De nio mest frekventa glidskenorna står
av total försäljning.  

• Beställningar på tio, eller färre, glidskenor per order står för 98 
procent av DC:s totala försäljning. 

• Den valigaste ordermultipeln är två glidskenor per order. Det 
står för 52 procent av alla order. Därefter 
enligt följande: Fyra (16 % av totala antalet order), en (6 %), 
sex (5 %), åtta, (5 %) och tre (4 %). 

 
 

 Föranalys 

, föranalys, bearbetas studiens första frågeställning, vilka problem 
kan identifieras i glidskenans flöde? Kapitlet probleminventerar glidskenans flöde 
och utgår från uppdragsbeskrivningen från DC. Vi analyserar DC upplevda 
problem och fastställer de problem som vi identifierat genom vår undersökning. 
Föranalysen mynnar ut i tre teman, som analyseras vidare i det sjunde kapitlet. 

Probleminventering av glidskenans flöde 
snitt presenteras resultatet av vår probleminventering av glidskenans 

och orderflöde. I denna probleminventering utgår vi från de problem, 
som DC listat i uppdragsbeskrivningen:  

Glidskenorna är skrymmande och svåra att hantera 

or på grund av sena inleveranser från leverantör 

Arbetet med förpackningen i specialemballage är tidskrävande 

Förpackningsarbetet av glidskenorna är lågprioriterat på lagret 

Hanteringen av glidskenor är dyr i ett totalkostnadsperspektiv  

ngsåtgärder har runnit ut i sanden  

Underlag till probleminventeringen har vi genererat genom att göra en 
nulägesbeskrivning av flödet. Bidrag till vår probleminventering hämtar vi 
även från innehållet i vårt empiriska material. 

Materialflöde och orderflöde 
När vi studerar materialflödet (se bilaga 6) och orderflödet (se bilaga 7) ser vi att 
det australiensiska säljbolaget står för 16 procent av den totala försäljningen. 
Samtidigt står de för 30 procent av totala antalet order från DC. Om vi studerar 

llandet mellan, antalet sålda glidskenor till det australiensiska säljbolaget och 
deras andel av DC:s order finner vi något intressant. Vi ser att 98 procent av alla 
order till det australiensiska säljbolaget efterfrågar två glidskenor per order. 

rat är samma siffra, andel kundorder med två glidskenor, för samtliga 

Nedan listar vi ytterligare några punkter från glidskenans material- och orderflöde, 
som vi anser intressanta att notera:  

De nio mest frekventa glidskenorna står för drygt 90 procent 

Beställningar på tio, eller färre, glidskenor per order står för 98 
procent av DC:s totala försäljning.  
Den valigaste ordermultipeln är två glidskenor per order. Det 
står för 52 procent av alla order. Därefter orderkvantiteter 
enligt följande: Fyra (16 % av totala antalet order), en (6 %), 
sex (5 %), åtta, (5 %) och tre (4 %).  
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, vilka problem 
Kapitlet probleminventerar glidskenans flöde 

vningen från DC. Vi analyserar DC upplevda 
problem och fastställer de problem som vi identifierat genom vår undersökning. 
Föranalysen mynnar ut i tre teman, som analyseras vidare i det sjunde kapitlet.  

snitt presenteras resultatet av vår probleminventering av glidskenans 
och orderflöde. I denna probleminventering utgår vi från de problem, 

 

Underlag till probleminventeringen har vi genererat genom att göra en 
nulägesbeskrivning av flödet. Bidrag till vår probleminventering hämtar vi 

När vi studerar materialflödet (se bilaga 6) och orderflödet (se bilaga 7) ser vi att 
det australiensiska säljbolaget står för 16 procent av den totala försäljningen. 
Samtidigt står de för 30 procent av totala antalet order från DC. Om vi studerar 

llandet mellan, antalet sålda glidskenor till det australiensiska säljbolaget och 
deras andel av DC:s order finner vi något intressant. Vi ser att 98 procent av alla 
order till det australiensiska säljbolaget efterfrågar två glidskenor per order. 

rat är samma siffra, andel kundorder med två glidskenor, för samtliga 

och orderflöde, 
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I det empiriska materialet samt vår uppdragsbeskrivning kan vi utläsa att 
förpackningsarbetet är tidskrävande. Flödet av glidskenor 
och många kundorder blir försenade. Följande citat karaktäriserar material
orderflödet på DC.  
 

När vi inte får iväg order börjar säljbolagen tillslut 

skriiiika och riggarna blir stående som följd av att vi 

inte levererat. 

 

Vi har försökt att förbättra glidskenans flöde, men 

förbättringsprojekten rinner ut i sanden. 

 

 
Ytterligare en aspekt hämtat från glidskenans materialflöde är att medarbetare på 
DC är irriterade över att säljbolaget i Australien nästan uteslutande beställer
glidskenor per order.  
 

Vi borde ryta i åt Australien så att det beställer fyra och 

inte två glidskenor. De ska ju ändå till samma adress. 
 
Vi tar också med oss en kunskap om att fyra procent av alla glidskenor, som 
skickas till Australien, skadas un
 

Kostnader i glidskenans flöde
I uppdragsbeskrivningen står att DC upplever en hög totalkostnad för glidskenans 
flöde. Det finns dock ingen som vet, eller som har till uppgift att räkna på 
mycket glidskenans flöde kostar i monetära term
 
Vi har beräknat kostnader ur två aspekter. Först har vi jämfört DC:s faktiska 
kostnader med det generella påslag, som produktbolagen lägger till på 
inköpspriset för att täcka kostnader på DC. Detta påslag om tolv procent på 
inköpspris ska täcka bland annat DC:s hemtagnings
och emballagekostnader. Vi har därefter beräknat frakt och emballagekostnader 
för flödet till Australien. Att det australiensiska säljbolaget använts som 
praktikfall beror på att de är största kunden i 
gjort att vi studerat flödet till Australien beror på att Australien nästan uteslutande 
beställer två glidskenor per order.
 

Jämförelse mellan generellt påslag och DC:s faktiska kostnad
Beräkningar på produktbolagens g
DC:s faktiska kostnad avser artikelnummer 3128045824. Det är glidskenan med 
högst försäljningsfrekvens. Jämförelse mellan kostnaderna visar att den faktiska 
hanteringskostnaden för en glidskena omkring 
kalkyl. Om vi låter siffror för glidskena 3128045824 representera hela familjen 
med glidskenor innebär differensen en fiktiv förlust för DC motsvaran
1 600 000 SEK per år (se bilaga 3)

 Föranalys 

I det empiriska materialet samt vår uppdragsbeskrivning kan vi utläsa att 
förpackningsarbetet är tidskrävande. Flödet av glidskenor upplevs vara ineffektivt 
och många kundorder blir försenade. Följande citat karaktäriserar material

När vi inte får iväg order börjar säljbolagen tillslut 

skriiiika och riggarna blir stående som följd av att vi 

har försökt att förbättra glidskenans flöde, men 

förbättringsprojekten rinner ut i sanden.  

Ytterligare en aspekt hämtat från glidskenans materialflöde är att medarbetare på 
DC är irriterade över att säljbolaget i Australien nästan uteslutande beställer

Vi borde ryta i åt Australien så att det beställer fyra och 

inte två glidskenor. De ska ju ändå till samma adress.  

Vi tar också med oss en kunskap om att fyra procent av alla glidskenor, som 
skickas till Australien, skadas under transport.  

Kostnader i glidskenans flöde 
I uppdragsbeskrivningen står att DC upplever en hög totalkostnad för glidskenans 

gen som vet, eller som har till uppgift att räkna på 
mycket glidskenans flöde kostar i monetära termer.  

Vi har beräknat kostnader ur två aspekter. Först har vi jämfört DC:s faktiska 
kostnader med det generella påslag, som produktbolagen lägger till på 
inköpspriset för att täcka kostnader på DC. Detta påslag om tolv procent på 

annat DC:s hemtagnings-, lagerhållnings, hanterings
och emballagekostnader. Vi har därefter beräknat frakt och emballagekostnader 
för flödet till Australien. Att det australiensiska säljbolaget använts som 
praktikfall beror på att de är största kunden i detta flöde. En annan motivering som 
gjort att vi studerat flödet till Australien beror på att Australien nästan uteslutande 
beställer två glidskenor per order.  

Jämförelse mellan generellt påslag och DC:s faktiska kostnad 
Beräkningar på produktbolagens generella påslag, tolv procent på inköpspris, och 
DC:s faktiska kostnad avser artikelnummer 3128045824. Det är glidskenan med 
högst försäljningsfrekvens. Jämförelse mellan kostnaderna visar att den faktiska 
hanteringskostnaden för en glidskena omkring fem gånger högre än generell 
kalkyl. Om vi låter siffror för glidskena 3128045824 representera hela familjen 
med glidskenor innebär differensen en fiktiv förlust för DC motsvarande omkring 

(se bilaga 3). Vi skriver en ”fiktiv förlust” efter
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I det empiriska materialet samt vår uppdragsbeskrivning kan vi utläsa att 
upplevs vara ineffektivt 

och många kundorder blir försenade. Följande citat karaktäriserar material- och 

Ytterligare en aspekt hämtat från glidskenans materialflöde är att medarbetare på 
DC är irriterade över att säljbolaget i Australien nästan uteslutande beställer två 

Vi tar också med oss en kunskap om att fyra procent av alla glidskenor, som 

I uppdragsbeskrivningen står att DC upplever en hög totalkostnad för glidskenans 
gen som vet, eller som har till uppgift att räkna på hur 

Vi har beräknat kostnader ur två aspekter. Först har vi jämfört DC:s faktiska 
kostnader med det generella påslag, som produktbolagen lägger till på 
inköpspriset för att täcka kostnader på DC. Detta påslag om tolv procent på 

, lagerhållnings, hanterings- 
och emballagekostnader. Vi har därefter beräknat frakt och emballagekostnader 
för flödet till Australien. Att det australiensiska säljbolaget använts som 

detta flöde. En annan motivering som 
gjort att vi studerat flödet till Australien beror på att Australien nästan uteslutande 

enerella påslag, tolv procent på inköpspris, och 
DC:s faktiska kostnad avser artikelnummer 3128045824. Det är glidskenan med 
högst försäljningsfrekvens. Jämförelse mellan kostnaderna visar att den faktiska 

än generell 
kalkyl. Om vi låter siffror för glidskena 3128045824 representera hela familjen 

de omkring 
Vi skriver en ”fiktiv förlust” eftersom 
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produktbolagen och säljbolagen delar på vinsten vid försälj
marknaden (se mer om prismodellen i bilaga 8
 

Fraktkostnader och emballagekostnader i flödet till Australien
Att skeppa 158 order med 332 glidskenor av sorten 3128045824 
aktuell tidsperiod nästan 430 000 SEK. Kostnaden kan fördelas mellan emballage
och fraktkostnader enligt följande: 80
för frakt.  
 
Årlig kostnad för att skeppa glidskenor till Australien är minst 3 miljo
420 000 SEK är kostnad för emballage och 2
bilaga 3). 
 
I beräkningarna har vi noterat höga fasta fraktkostnader för att skicka en order 
oavsett antal glidskenor. Att skicka två glidskenor, artikelnummer 3128
till Australien kostar 2 714 SEK, fyra glidskenor i en order kostar 2
16 glidskenor i en order kostar 3
SEK, 690 SEK och 206 SEK i fraktkostnad per skena för respektive 
orderkvantitet.  
 
Det empiriska materialet om fraktkostnader
I vår intervju med Logistic Manager från Australien diskuterar vi det, som vi 
uppfattar vara en stor kostnad för frakt och emballage. Hon gör en notering om 
kostnaden och säger följande: 
 

If you ask me about the freight 

included on a higher level. […] If you increase order quantities to 

us, you will just push the costs for wrapping further down in the 

chain. […] Our need for slide bars is two pieces and we will buy 

two pieces.  
 
 
Att DC gör en fiktiv förlust motsvarande 1
är inte heller något som väcker större uppståndelse på Atlas Copco i Örebro. När 
vi presenterar materialet för en medarbetare på Global Pricing, som arbetar med 
att prissätta reservdelar hos produktbolaget, får vi följande svar: 
 

Problemet med reservdelar är att vi har för bra marginaler. […] 

Därför finns sånna här exempel som äter upp en stor del av vår 

vinst.   
 
 
Att glidskenan är dyr att hantera är en aspekt, som är värd att notera. Våra
kundrepresentanter har dock inte hört några klagomål från kunderna i fält. 
Medarbetaren från det australiensiska säljbolaget visar heller ingen större 
förvåning över fraktkostnaden på drygt tre milj

                                                 
12 Beräkningar avser det billigaste fraktalternativet till Sidney. 
1 000 SEK dyrare per order. 

 Föranalys 

produktbolagen och säljbolagen delar på vinsten vid försäljning på den lokala 
marknaden (se mer om prismodellen i bilaga 8).  

Fraktkostnader och emballagekostnader i flödet till Australien12 
Att skeppa 158 order med 332 glidskenor av sorten 3128045824 kostade under 

000 SEK. Kostnaden kan fördelas mellan emballage
och fraktkostnader enligt följande: 80 000 SEK för emballage och 350 000 SEK 

Årlig kostnad för att skeppa glidskenor till Australien är minst 3 miljoner SEK där 
000 SEK är kostnad för emballage och 2 580 000 SEK är kostnad för frakt

I beräkningarna har vi noterat höga fasta fraktkostnader för att skicka en order 
oavsett antal glidskenor. Att skicka två glidskenor, artikelnummer 3128045824, 

714 SEK, fyra glidskenor i en order kostar 2 762 SEK och 
16 glidskenor i en order kostar 3 296 SEK. Det motsvarar en kostnad på 1357 
SEK, 690 SEK och 206 SEK i fraktkostnad per skena för respektive 

iriska materialet om fraktkostnader 
I vår intervju med Logistic Manager från Australien diskuterar vi det, som vi 
uppfattar vara en stor kostnad för frakt och emballage. Hon gör en notering om 

 

If you ask me about the freight cost, I cannot answer. It’s 

included on a higher level. […] If you increase order quantities to 

us, you will just push the costs for wrapping further down in the 

chain. […] Our need for slide bars is two pieces and we will buy 

fiktiv förlust motsvarande 1 600 000 vid hanteringen av glidskenor 
är inte heller något som väcker större uppståndelse på Atlas Copco i Örebro. När 
vi presenterar materialet för en medarbetare på Global Pricing, som arbetar med 

s produktbolaget, får vi följande svar:  

Problemet med reservdelar är att vi har för bra marginaler. […] 

Därför finns sånna här exempel som äter upp en stor del av vår 

Att glidskenan är dyr att hantera är en aspekt, som är värd att notera. Våra
kundrepresentanter har dock inte hört några klagomål från kunderna i fält. 
Medarbetaren från det australiensiska säljbolaget visar heller ingen större 
förvåning över fraktkostnaden på drygt tre miljoner SEK. Vi hittar ingen funktion 

 
et billigaste fraktalternativet till Sidney. Fraktkostnaden till Perth är ungefär 
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ning på den lokala 

kostade under 
000 SEK. Kostnaden kan fördelas mellan emballage- 

000 SEK 

ner SEK där 
000 SEK är kostnad för frakt (se 

I beräkningarna har vi noterat höga fasta fraktkostnader för att skicka en order 
045824, 

762 SEK och 
296 SEK. Det motsvarar en kostnad på 1357 

SEK, 690 SEK och 206 SEK i fraktkostnad per skena för respektive 

I vår intervju med Logistic Manager från Australien diskuterar vi det, som vi 
uppfattar vara en stor kostnad för frakt och emballage. Hon gör en notering om 

000 vid hanteringen av glidskenor 
är inte heller något som väcker större uppståndelse på Atlas Copco i Örebro. När 
vi presenterar materialet för en medarbetare på Global Pricing, som arbetar med 

Att glidskenan är dyr att hantera är en aspekt, som är värd att notera. Våra 
kundrepresentanter har dock inte hört några klagomål från kunderna i fält. 
Medarbetaren från det australiensiska säljbolaget visar heller ingen större 

oner SEK. Vi hittar ingen funktion 

Fraktkostnaden till Perth är ungefär 



Kapitel 6 

 

som beräknar kostnader i enskilda flöden och det borde gå att öka lönsamhete
glidskenans flöde. Finns det ingen som ser de faktiska kostnaderna för 
glidskenans flöde finns det heller inga incitament till att skapa ett effektivare flöde 
till lägre kostnader.   
 
Enligt uppdragsbeskrivningen upplever DC ytterligare ett problem i glidskenans 
flöde. Det är att flödet hämmas av sena lever
undersöka denna uppfattning studerar vi nulägesbeskrivningen och vårt empiriska 
material noggrannare utifrån denn
 

Sena leveranser från leverantören
När vi studerar leveransprecisionen från leverantören 
leveranser idag skulle vara ett stort problem. DC har dessutom ungefär fyra 
veckors säkerhetslager, förutsatt en jämn årsförbruknin
lagret går i brist (för mer detaljerad information, se bilaga 9
 
Vår tolkning av att DC upplever problem med sena leveranser är att det baseras på 
historiska data. Leverantören hade tidigare problem att få fram rostfritt fjäd
som används för att producera glidskenor. Tillgången på grundmaterial har n
säkrats upp genom att leverantören 
Produktion sker numera även direkt mot 
som tyder på att sena leveranser från leverantören skulle vara ett problem för 
hanteringen av glidskenan idag. Vi finner
av förpackningsmaterial skulle vara ett
detaljerad information, se bilag
leveranser från leverantören 
glidskenans flöde ger låg shipping performance. 

Shipping performance  
Vi återkopplar till uppdragsbeskrivningen 
att klara leveranskraven på glidskenorna. Förpackningsarbetet är tidskrävande 
och glidskenorna missar då respektive avgångar, vilket leder till försenade 
leveranser. Glidskenorna ger på så sätt låga procent i DC:s interna 
styrkorsparameter shipping performance”
 
För att söka svar på frågan intervjuar vi flödesledaren för flödet, som hanterar 
glidskenor. Flödesledaren säger att:
  

Det är en mental spärr att packa glidskenor eftersom att 

glidskenorna är ”där ute”

svårt och tråkigt att hantera glidskenor. Det har blivit en 

surdeg.  
 
 
Att glidskenorna inte blir packade regelbundet vartefter order kommer in och 
färdiga att lämna DC vid respektive avgång är ett problem där vår uppfattning 

                                                 
13 Glidskenorna hanteras ute i avgångshallen och inte i det ”normala” flödet inne på lagret. Detta 
beror på att glidskenorna är för otymplig

 Föranalys 

i enskilda flöden och det borde gå att öka lönsamhete
glidskenans flöde. Finns det ingen som ser de faktiska kostnaderna för 
glidskenans flöde finns det heller inga incitament till att skapa ett effektivare flöde 

sbeskrivningen upplever DC ytterligare ett problem i glidskenans 
flöde. Det är att flödet hämmas av sena leveranser från leverantören. För att 
undersöka denna uppfattning studerar vi nulägesbeskrivningen och vårt empiriska 
material noggrannare utifrån denna aspekt.   

Sena leveranser från leverantören 
everansprecisionen från leverantören tyder inget på att sena 

leveranser idag skulle vara ett stort problem. DC har dessutom ungefär fyra 
veckors säkerhetslager, förutsatt en jämn årsförbrukning, för att minska risken att 

aljerad information, se bilaga 9). 

Vår tolkning av att DC upplever problem med sena leveranser är att det baseras på 
historiska data. Leverantören hade tidigare problem att få fram rostfritt fjäd
som används för att producera glidskenor. Tillgången på grundmaterial har n
säkrats upp genom att leverantören skrivit avtal med två stålleverantörer. 
Produktion sker numera även direkt mot DC:s order. I vår empiri finner vi inget 

sena leveranser från leverantören skulle vara ett problem för 
n idag. Vi finner heller inget stöd för att sena leveranser 

av förpackningsmaterial skulle vara ett problem i glidskenans flöde (f
aljerad information, se bilaga 9). Av den anledningen lämnar vi avsnittet sena 

 och undersöker istället DC:s uppfattning om att 
glidskenans flöde ger låg shipping performance.  

Vi återkopplar till uppdragsbeskrivningen ”DC har återkommande problem med 
att klara leveranskraven på glidskenorna. Förpackningsarbetet är tidskrävande 
och glidskenorna missar då respektive avgångar, vilket leder till försenade 
leveranser. Glidskenorna ger på så sätt låga procent i DC:s interna 

shipping performance”.  

För att söka svar på frågan intervjuar vi flödesledaren för flödet, som hanterar 
glidskenor. Flödesledaren säger att: 

Det är en mental spärr att packa glidskenor eftersom att 

glidskenorna är ”där ute”13. […] Det sitter i väggarna att det är 

svårt och tråkigt att hantera glidskenor. Det har blivit en 

Att glidskenorna inte blir packade regelbundet vartefter order kommer in och 
färdiga att lämna DC vid respektive avgång är ett problem där vår uppfattning 

 
Glidskenorna hanteras ute i avgångshallen och inte i det ”normala” flödet inne på lagret. Detta 

beror på att glidskenorna är för otympliga att transportera i DC:s lager.   
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i enskilda flöden och det borde gå att öka lönsamheten i 
glidskenans flöde. Finns det ingen som ser de faktiska kostnaderna för 
glidskenans flöde finns det heller inga incitament till att skapa ett effektivare flöde 

sbeskrivningen upplever DC ytterligare ett problem i glidskenans 
. För att 

undersöka denna uppfattning studerar vi nulägesbeskrivningen och vårt empiriska 

tyder inget på att sena 
leveranser idag skulle vara ett stort problem. DC har dessutom ungefär fyra 

a risken att 

Vår tolkning av att DC upplever problem med sena leveranser är att det baseras på 
historiska data. Leverantören hade tidigare problem att få fram rostfritt fjäderstål, 
som används för att producera glidskenor. Tillgången på grundmaterial har nu 

skrivit avtal med två stålleverantörer. 
finner vi inget 

sena leveranser från leverantören skulle vara ett problem för 
heller inget stöd för att sena leveranser 
problem i glidskenans flöde (för mer 

Av den anledningen lämnar vi avsnittet sena 
och undersöker istället DC:s uppfattning om att 

ande problem med 
att klara leveranskraven på glidskenorna. Förpackningsarbetet är tidskrävande 
och glidskenorna missar då respektive avgångar, vilket leder till försenade 
leveranser. Glidskenorna ger på så sätt låga procent i DC:s interna 

För att söka svar på frågan intervjuar vi flödesledaren för flödet, som hanterar 

Att glidskenorna inte blir packade regelbundet vartefter order kommer in och 
färdiga att lämna DC vid respektive avgång är ett problem där vår uppfattning 

Glidskenorna hanteras ute i avgångshallen och inte i det ”normala” flödet inne på lagret. Detta 
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stämmer överrens med DC:s upplevda problem, men är det DC:s enda problem vi 
kan finna stöd för i föranalysen av det empiriska materialet?

Vilka problem ser vi i glidskenans flöde?
När vi så här långt i vår probleminventering sökt stöd för DC:s upplevda problem 
i vår nulägesbeskrivning och vårt empiriska material har vi bara fått en träff. Det 
är upplevelsen om att glidskenan inte blir packad på DC:s lager. Upplever DC 
problemen större än vad det är? Samtidigt finner vi stöd i vår nulägesbeskrivning 
att flödet är kostsamt och att det borde finnas incitament att effektivisera flödet för 
att minska kostnaderna, men varför har inga förbättringar genomförts? 
 
För att göra flödet effektivare ur materialhanteringssynpunkt har DC tidigare 
kallat individer till en projektgrupp, men m
ingen nämnvärd förbättring av flödet har 
få med produktbolagen (URE och SDE) i förbättringsprojekt
fått den respons de hoppats på. Det får oss att tro att det g
mellan organisationskedjans länkar. För att stödja denna känsla söker vi efter 
aspekter i vårt empiriska material, som kan leda studien vidare till att förstå och 
förklara upplevelsen av problem i glidskenans flöde i termer organisatio
oförmåga att samarbeta. Sökningen i det empiriska materialet mynnade ut i 
rubriken ”på vems bord ligger glidskenan?”.  

På vems bord ligger glidskenan?
 
Röster från Global Logistics
För att undersöka huruvida det finns någon länk i organisationsk
ansvar för glidskenan och dess flöde utgår vi från
med logistikutveckling på DC.
gränsöverskridande samarbete för att effektivisera flödet.
medarbetare hör vi följande citat:
 

 

Om alla hade helhetssyn skulle det också finnas engagemang 

och ansvar för att göra saker bättre. 
 
 

Produktcheferna borde ha ett totalkostnadsperspektiv, men i så 

fall borde de vilja tjäna mer pengar? Om jag satt i 

produktchefernas kläder så skulle jag vilja vara som ett paraply, 

eller spindeln i nätet, med ansvar för helheten

 

 

Röster från produktcheferna
Produktcheferna har dock en annan syn på sin roll i glidskenans 
organisationskedja. Ett samlat intryck är:
 

 Föranalys 

ed DC:s upplevda problem, men är det DC:s enda problem vi 
kan finna stöd för i föranalysen av det empiriska materialet? 

Vilka problem ser vi i glidskenans flöde? 
När vi så här långt i vår probleminventering sökt stöd för DC:s upplevda problem 

beskrivning och vårt empiriska material har vi bara fått en träff. Det 
är upplevelsen om att glidskenan inte blir packad på DC:s lager. Upplever DC 
problemen större än vad det är? Samtidigt finner vi stöd i vår nulägesbeskrivning 

att det borde finnas incitament att effektivisera flödet för 
att minska kostnaderna, men varför har inga förbättringar genomförts?  

För att göra flödet effektivare ur materialhanteringssynpunkt har DC tidigare 
kallat individer till en projektgrupp, men mötena har ”runnit ut i sanden
ingen nämnvärd förbättring av flödet har genomförts. DC säger att de har försökt 
få med produktbolagen (URE och SDE) i förbättringsprojekt, men att de inte har

de hoppats på. Det får oss att tro att det gnisslar i samarbetet 
mellan organisationskedjans länkar. För att stödja denna känsla söker vi efter 
aspekter i vårt empiriska material, som kan leda studien vidare till att förstå och 
förklara upplevelsen av problem i glidskenans flöde i termer organisationskedjans 
oförmåga att samarbeta. Sökningen i det empiriska materialet mynnade ut i 
rubriken ”på vems bord ligger glidskenan?”.   

På vems bord ligger glidskenan? 

Röster från Global Logistics 
För att undersöka huruvida det finns någon länk i organisationskedjan som känner 
ansvar för glidskenan och dess flöde utgår vi från Global Logistics, som arb

DC. Det var denna grupp som flera år tidigare sökte ett 
gränsöverskridande samarbete för att effektivisera flödet. Vid intervju med 
medarbetare hör vi följande citat: 

Om alla hade helhetssyn skulle det också finnas engagemang 

och ansvar för att göra saker bättre.  

Produktcheferna borde ha ett totalkostnadsperspektiv, men i så 

fall borde de vilja tjäna mer pengar? Om jag satt i 

uktchefernas kläder så skulle jag vilja vara som ett paraply, 

med ansvar för helheten.  

Röster från produktcheferna 
Produktcheferna har dock en annan syn på sin roll i glidskenans 

Ett samlat intryck är: 
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ed DC:s upplevda problem, men är det DC:s enda problem vi 

När vi så här långt i vår probleminventering sökt stöd för DC:s upplevda problem 
beskrivning och vårt empiriska material har vi bara fått en träff. Det 

är upplevelsen om att glidskenan inte blir packad på DC:s lager. Upplever DC 
problemen större än vad det är? Samtidigt finner vi stöd i vår nulägesbeskrivning 

att det borde finnas incitament att effektivisera flödet för 

För att göra flödet effektivare ur materialhanteringssynpunkt har DC tidigare 
runnit ut i sanden” och 
säger att de har försökt 

att de inte har 
nisslar i samarbetet 

mellan organisationskedjans länkar. För att stödja denna känsla söker vi efter 
aspekter i vårt empiriska material, som kan leda studien vidare till att förstå och 

nskedjans 
oförmåga att samarbeta. Sökningen i det empiriska materialet mynnade ut i 

edjan som känner 
Global Logistics, som arbetar 

Det var denna grupp som flera år tidigare sökte ett 
Vid intervju med 

Produktcheferna har dock en annan syn på sin roll i glidskenans 
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Intressant att de på D

produktchefernas helhetssyn)

produkter av reservdelar och tjänster så att de blir svårare att 

kopiera. […] Produktcheferna har inte rollen från 

snarare någonstans på F. 

 

Jag har inte hört om något problem med glidskenorna mer än 

från DC och då tycker jag att det ligger DC:s bord att få bukt på 

problemen. […] I min värld ligger glidskenan dääär borta (och 

pekar långt bakom ryggen). […] Vi kanske kan bidra med 

kundens behov, till exempel hur glidskenan byts, men 

kundkontakter finns ju även på DC. 
 
 
Produktchefernas syn kan kopplas samman
Copco-kulturen om att ”den som är närmast problemet ska lösa det”. 
DC en outsourcad servicefunk
produktbolagets reservdelar. Produktbolagen väljer vilka reservdelar, som DC ska 
distribuera. Att göra förbättringar av exempelvis emballage kan DC göra själva, 
men för strategiska beslut krävs produktbolagets del
 
 
Återbesök hos Global Logistics
Med anledning av produktchefernas klara syn på vem som borde förbättra 
glidskenans flöde vänder vi tillbaka till DC och medarbetare inom Global 
Logistics. Vi frågar om hur de ser på DC:s roll inom Atlas Copco Ro
de svarar: 
 

Att vi är en servicefunktion gör att vi känner oss bakbundna att 

arbeta långsiktigt och strategiskt

 
 
Röster från strategiskt inköp
På strategiskt inköp stöter vi på uppfattningen om att DC
logistikproblem”. Vi hör bland annat en röst som säger:
 

Strategiskt inköp är också som en servicefunktion, vi förhandlar 

kontrakt. […] Om jag får ett underlag så kan jag kolla på det, 

men det är inte min uppgift att ta fram de

logistik. […] Jag vet inte hur glidskenorna förpackas och det 

struntar jag i.  

 

 

Röster från parts and services
På parts and services, produktbolagens eftermarknadsavdelning, träffar vi 
en avdelningschef och två regional business managers, som har ansvar 
för eftermarknadsaffären inom ett geografiskt område. 

                                                 
14 Författarnas tillägg 

 Föranalys 

sant att de på DC ser det så (med tanke på 

produktchefernas helhetssyn)14. Vi jobbar med att göra 

produkter av reservdelar och tjänster så att de blir svårare att 

Produktcheferna har inte rollen från A till Ö, utan 

snarare någonstans på F.  

g har inte hört om något problem med glidskenorna mer än 

från DC och då tycker jag att det ligger DC:s bord att få bukt på 

problemen. […] I min värld ligger glidskenan dääär borta (och 

pekar långt bakom ryggen). […] Vi kanske kan bidra med 

ill exempel hur glidskenan byts, men 

kundkontakter finns ju även på DC.  

Produktchefernas syn kan kopplas samman med en uttalad vision inom Atlas 
den som är närmast problemet ska lösa det”. Samtidigt är 

DC en outsourcad servicefunktion med ansvar för global distribution av 
Produktbolagen väljer vilka reservdelar, som DC ska 

distribuera. Att göra förbättringar av exempelvis emballage kan DC göra själva, 
men för strategiska beslut krävs produktbolagets delaktighet.   

Återbesök hos Global Logistics 
Med anledning av produktchefernas klara syn på vem som borde förbättra 
glidskenans flöde vänder vi tillbaka till DC och medarbetare inom Global 
Logistics. Vi frågar om hur de ser på DC:s roll inom Atlas Copco Rock Drills och 

Att vi är en servicefunktion gör att vi känner oss bakbundna att 

siktigt och strategiskt.  

Röster från strategiskt inköp 
På strategiskt inköp stöter vi på uppfattningen om att DC själva ska lösa 

Vi hör bland annat en röst som säger: 

Strategiskt inköp är också som en servicefunktion, vi förhandlar 

Om jag får ett underlag så kan jag kolla på det, 

men det är inte min uppgift att ta fram det. DC kan det där med 

nte hur glidskenorna förpackas och det 

Röster från parts and services 
På parts and services, produktbolagens eftermarknadsavdelning, träffar vi 
en avdelningschef och två regional business managers, som har ansvar 

inom ett geografiskt område.  
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Samtidigt är 

tion med ansvar för global distribution av 
Produktbolagen väljer vilka reservdelar, som DC ska 

distribuera. Att göra förbättringar av exempelvis emballage kan DC göra själva, 

Med anledning av produktchefernas klara syn på vem som borde förbättra 
glidskenans flöde vänder vi tillbaka till DC och medarbetare inom Global 

ck Drills och 

lösa ”sina 
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Avdelningschef säger att:  
 

Divisionerna är ansvariga för logistiken, men har outsourcat det 
till DC som är en servicefunktion.
att få iväg från lagret ligger på DC:s bord då de har uppgiften 

att ta produkten från A till B. Hur de gör det är deras jobb och 

de kan det bäst av alla i organisationen.

 
 
När det gäller att lösa hanteringen av glidskenor får vi en klar syn om att det borde 
ligga på DC:s bord att lösa. Vi framhåller dock att problemen i
är mer än att de är svåra att hantera på DC:s lager. Med stöd från vår 
nulägesanalys berättar vi att flödet är kostsamt. För att effektivisera materialflödet 
har DC beslutat att lägga in en ordermultipel i ordersystemet, vilket ”tvingar”
kunden att köpa minst fyra glidskenor per order. När vi berättar det på parts and 
services förändras inställningen om hur förbättringsarbetet i glidskenans flöde 
borde angripas:  
 

Ett beslut om ordermultipel och hur de ska skickas måste 

divisionerna ta eftersom de har kontakten med säljbolagen och 

kan föra den diskussionen.

presentera ett underlag.
 
 

Regional business managers:  
 

Jag skulle inte vara ägare av problemet eftersom det är 

problem med logistiken, men jag skulle dri

till att det blir löst då det är mitt ansar att driva alla 

eftermarknadsproblem. 

 
 

Vår tolkning av ”på vems bord ligger glidskenan?”
Ur det empiriska materialet sammanställt under rubriken ”på vems bord ligger 
glidskenan?” ser vi att det inte är
glidskenans materialflöde. Medarbetare inom parts and services
glidskenan är ett ”logistisktproblem”, som DC borde lösa. Strategiskt inköp säger 
att DC borde presentera ett underlag medan individer
som servicefunktion, är ”bakbundna” med att arbeta strategiskt. Medarbetare på 
DC upplever också att förbättringar av glidskenans materialflöde är en 
”affärsfråga”, som ligger på produktbolagens ansvar. Ett exempel är ett beslut o
en minsta orderkvantitet eller att minska antalet längdvariationer. Främst ser 
individer på DC att det är produktcheferna, som borde ta ansvar för flödet av 
enskilda reservdelar. För att sammanfatta vår bild ser vi
tycker att någon annan borde göra”.
 

 Föranalys 

Divisionerna är ansvariga för logistiken, men har outsourcat det 
till DC som är en servicefunktion. Problemet med att de är svåra 

att få iväg från lagret ligger på DC:s bord då de har uppgiften 

t ta produkten från A till B. Hur de gör det är deras jobb och 

de kan det bäst av alla i organisationen. 

När det gäller att lösa hanteringen av glidskenor får vi en klar syn om att det borde 
ligga på DC:s bord att lösa. Vi framhåller dock att problemen i glidskenans flöde 
är mer än att de är svåra att hantera på DC:s lager. Med stöd från vår 

vi att flödet är kostsamt. För att effektivisera materialflödet 
har DC beslutat att lägga in en ordermultipel i ordersystemet, vilket ”tvingar”
kunden att köpa minst fyra glidskenor per order. När vi berättar det på parts and 
services förändras inställningen om hur förbättringsarbetet i glidskenans flöde 

Ett beslut om ordermultipel och hur de ska skickas måste 

tersom de har kontakten med säljbolagen och 

kan föra den diskussionen. […] DC måste lyfta frågan och 

presentera ett underlag. 

 

Jag skulle inte vara ägare av problemet eftersom det är 

problem med logistiken, men jag skulle driva problemet och se 

till att det blir löst då det är mitt ansar att driva alla 

 

Vår tolkning av ”på vems bord ligger glidskenan?” 
Ur det empiriska materialet sammanställt under rubriken ”på vems bord ligger 

t inte är någon som känner ett helhetsansvar för 
Medarbetare inom parts and services säger

glidskenan är ett ”logistisktproblem”, som DC borde lösa. Strategiskt inköp säger 
att DC borde presentera ett underlag medan individer på DC framhåller att de, 
som servicefunktion, är ”bakbundna” med att arbeta strategiskt. Medarbetare på 
DC upplever också att förbättringar av glidskenans materialflöde är en 
”affärsfråga”, som ligger på produktbolagens ansvar. Ett exempel är ett beslut o
en minsta orderkvantitet eller att minska antalet längdvariationer. Främst ser 
individer på DC att det är produktcheferna, som borde ta ansvar för flödet av 
enskilda reservdelar. För att sammanfatta vår bild ser vi att det är ”många som 

göra”. 
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När det gäller att lösa hanteringen av glidskenor får vi en klar syn om att det borde 
glidskenans flöde 

är mer än att de är svåra att hantera på DC:s lager. Med stöd från vår 
vi att flödet är kostsamt. För att effektivisera materialflödet 

har DC beslutat att lägga in en ordermultipel i ordersystemet, vilket ”tvingar” 
kunden att köpa minst fyra glidskenor per order. När vi berättar det på parts and 
services förändras inställningen om hur förbättringsarbetet i glidskenans flöde 

Ur det empiriska materialet sammanställt under rubriken ”på vems bord ligger 
känner ett helhetsansvar för 

säger att 
glidskenan är ett ”logistisktproblem”, som DC borde lösa. Strategiskt inköp säger 

på DC framhåller att de, 
som servicefunktion, är ”bakbundna” med att arbeta strategiskt. Medarbetare på 
DC upplever också att förbättringar av glidskenans materialflöde är en 
”affärsfråga”, som ligger på produktbolagens ansvar. Ett exempel är ett beslut om 
en minsta orderkvantitet eller att minska antalet längdvariationer. Främst ser 
individer på DC att det är produktcheferna, som borde ta ansvar för flödet av 

”många som 
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Att få organisationskedjans länkar att samarbeta har i tidigare forskning visat sig 
vara en av de stora utmaningarna inom SCM. Det beskrevs bland annat av 
Bowersox et al (2010), Terreri (2010), van Hoek et al (2008) och Holmqvist 
(2007) i studiens bakomliggande teori. I detta avseende är inte glidskenans 
organisationskedja något undantag. Det är ”på vems bord ligger glidskenan?” ett 
tydligt exempel på. För att få en större förståelse för varför glidskenans 
materialflöde inte effektiviser
sanden” söker vi efter mönster och aspekter i det empiriska materialet, som utgör 
barriärer för organisationskedjans samarbete.
två eller fyra-och-fyra – det är frågan
Dessa tre teman presenteras närmare i studiens tematiska analys. 
 

 Föranalys 

Att få organisationskedjans länkar att samarbeta har i tidigare forskning visat sig 
vara en av de stora utmaningarna inom SCM. Det beskrevs bland annat av 
Bowersox et al (2010), Terreri (2010), van Hoek et al (2008) och Holmqvist 

i studiens bakomliggande teori. I detta avseende är inte glidskenans 
organisationskedja något undantag. Det är ”på vems bord ligger glidskenan?” ett 
tydligt exempel på. För att få en större förståelse för varför glidskenans 
materialflöde inte effektiviserats och varför tvärfunktionella forum ”rinner ut i 
sanden” söker vi efter mönster och aspekter i det empiriska materialet, som utgör 
barriärer för organisationskedjans samarbete. Det mynnar ut i tre teman: Två

det är frågan, Olika syn på glidskanan och Avstånd
Dessa tre teman presenteras närmare i studiens tematiska analys.  
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Att få organisationskedjans länkar att samarbeta har i tidigare forskning visat sig 
vara en av de stora utmaningarna inom SCM. Det beskrevs bland annat av 
Bowersox et al (2010), Terreri (2010), van Hoek et al (2008) och Holmqvist 

i studiens bakomliggande teori. I detta avseende är inte glidskenans 
organisationskedja något undantag. Det är ”på vems bord ligger glidskenan?” ett 
tydligt exempel på. För att få en större förståelse för varför glidskenans 

ats och varför tvärfunktionella forum ”rinner ut i 
sanden” söker vi efter mönster och aspekter i det empiriska materialet, som utgör 

Två-och-
Avstånd. 
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Kapitel 7 Tematisk analys 
I kapitel sju presenteras studiens
Syftet med den tematiska analysen är att f
detta kapitel söker vi efter mönster och aspekter i vårt empiriska material, som 
kan få oss att förstå varför organisationskedjan runt glidskenans flöde inte 
samarbetar.  

Presentation av studiens teman
I detta kapitel presenteras studiens tre teman, som vi hämtat ur det empiriska 
materialet genom att söka efter mönster och aspekter på ordet ”samarbete”. Varje 
tema presenteras genom att lyfta in röster från individer i organisationskedjan. 
Dessa röster citerar vi ordagr
korrekt på alla ställen. Vi har valt att hålla rösterna anonyma, men förklarar från 
vilken del i organisationskedjan de kommer ifrån. Detta förhållningssätt är ett 
medvetet val då vi inte anser att ett namn p
studie.  
 
Vi inleder den tematiska analysen med det första temat, 
och-fyra – det är frågan.  
 

 Tema 1: Två-och-två eller fyra
 

 

Introduktion till tema 1 
Redan från första dagen på DC noterar vi att medarbetarna är konfunderade och 
irriterade över flödet till Australien. Det australiensiska säljbolaget
nästan alltid två glidskenor i varje order även fast det sit
varje matare. Årligen skeppas drygt 12
om i världen och förpackningsarbet
lager. För att minska arbetsbelastningen och göra flöde effektivare har med
på DC infört en ordermultipel, som ”tvingar” kunden att köpa minst fyra 
glidskenor. Detta har skapat en konflikt i glidskenans organisationskedja, vilken 
speglas i detta första tema.   

Röster från DC  
Intrycket om det australiensiska säljbolagets b
följande citat: 
 

Det finns ingen anledning att beställa två och två 

fyra glidskenor på en matare. 
 

DC är för snälla och någon borde ryta till åt Australien. Vi tjatar 

på Australien att de ska beställa 

emballage för att packa fyra

 Tematisk analys 

Tematisk analys  
studiens tematiska analys, vilken utgör analyssteg två.

Syftet med den tematiska analysen är att få förståelse för studiens tre teman. I 
detta kapitel söker vi efter mönster och aspekter i vårt empiriska material, som 
kan få oss att förstå varför organisationskedjan runt glidskenans flöde inte 

Presentation av studiens teman 
presenteras studiens tre teman, som vi hämtat ur det empiriska 

materialet genom att söka efter mönster och aspekter på ordet ”samarbete”. Varje 
tema presenteras genom att lyfta in röster från individer i organisationskedjan. 
Dessa röster citerar vi ordagrant och skrivspråket är därmed inte grammatiskt 
korrekt på alla ställen. Vi har valt att hålla rösterna anonyma, men förklarar från 
vilken del i organisationskedjan de kommer ifrån. Detta förhållningssätt är ett 
medvetet val då vi inte anser att ett namn på en person ökar trovärdigheten för vår 

Vi inleder den tematiska analysen med det första temat, två-och-två eller fyra

två eller fyra-och-fyra – det är frågan 

Flödet till Australien är en ”never endin

 

Redan från första dagen på DC noterar vi att medarbetarna är konfunderade och 
irriterade över flödet till Australien. Det australiensiska säljbolaget beställer 
nästan alltid två glidskenor i varje order även fast det sitter fyra glidskenor på 

Årligen skeppas drygt 12 000 glidskenor från DC till säljbolag runt 
om i världen och förpackningsarbetet av produkten är resurskrävande på DC:s 

För att minska arbetsbelastningen och göra flöde effektivare har med
på DC infört en ordermultipel, som ”tvingar” kunden att köpa minst fyra 
glidskenor. Detta har skapat en konflikt i glidskenans organisationskedja, vilken 

ycket om det australiensiska säljbolagets beställningsstruktur karaktäriseras av 

Det finns ingen anledning att beställa två och två – det sitter ju 

fyra glidskenor på en matare.  

DC är för snälla och någon borde ryta till åt Australien. Vi tjatar 

på Australien att de ska beställa fyra-och-fyra eftersom vi har 

emballage för att packa fyra-och-fyra. […] Det andra är slöseri 
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tematiska analys, vilken utgör analyssteg två. 
å förståelse för studiens tre teman. I 

detta kapitel söker vi efter mönster och aspekter i vårt empiriska material, som 
kan få oss att förstå varför organisationskedjan runt glidskenans flöde inte 

presenteras studiens tre teman, som vi hämtat ur det empiriska 
materialet genom att söka efter mönster och aspekter på ordet ”samarbete”. Varje 
tema presenteras genom att lyfta in röster från individer i organisationskedjan. 

ant och skrivspråket är därmed inte grammatiskt 
korrekt på alla ställen. Vi har valt att hålla rösterna anonyma, men förklarar från 
vilken del i organisationskedjan de kommer ifrån. Detta förhållningssätt är ett 

å en person ökar trovärdigheten för vår 

två eller fyra-

ralien är en ”never ending story” 

Redan från första dagen på DC noterar vi att medarbetarna är konfunderade och 
beställer 

ter fyra glidskenor på 
DC till säljbolag runt 

et av produkten är resurskrävande på DC:s 
För att minska arbetsbelastningen och göra flöde effektivare har medarbetar 

på DC infört en ordermultipel, som ”tvingar” kunden att köpa minst fyra 
glidskenor. Detta har skapat en konflikt i glidskenans organisationskedja, vilken 

karaktäriseras av 
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med emballage och det blir för mycket jobb här nere på lagret. 

Det är dessutom lika dyrt att frakta en order med två 

glidskenor, som en med fyra. 
 

Röster från kundrepresentanter 
Säljbolaget i Australien svarar följande på frågan om ordermultipeln: 
 

The customer order quantity is 2. Hence we wil

order in pairs and require the slid

only. Thus we do not need to unpack and re

separately in pairs. The packaging materials and the time to 

pack/unpack are high so our intent is to do it once at the DC 

and not touch it, just sell and send.

 
 

Röster från teknik 
I syfte att få en kompletterande bild av kundens behov har 
med teknisk kunskap hos respektive produktbolag (URE och SDE). Vi frågar om 
vad de har för uppfattning om kundens behov och hur de ser på att DC lagt in en 
ordermultipel på fyra glidskenor i systemet. 
 
Citatet, som representerar teknik, är hämtat från avdelningen teknisk 
support, som stödjer serviceorganisationen i fält.  
 

I fält byter man aldrig fler skenor än 

slitna. Oftast byts bara de två övre. Det är ingen som har frågat 

mig om glidskenor. Jag förstår i

fyra, men två-och-två kan jag förstå.

med en ordermultipel.   
 

Återbesök på DC 
Efter intervjuer med kundrepresentanter 
produktkunskap för vi med oss kunskapen om att kundens
glidskenor till DC. Uppfattningen på DC uttryck då enligt följande citat: 
 

Då kanske det finns en anledning att Australien alltid köper två

och-två, men om vi ska fortsätta att förpacka så små 

kvantiteter måste arbetet med produkten ra

 Tematisk analys 

med emballage och det blir för mycket jobb här nere på lagret. 

Det är dessutom lika dyrt att frakta en order med två 

glidskenor, som en med fyra.  

ndrepresentanter  
Säljbolaget i Australien svarar följande på frågan om ordermultipeln:  

The customer order quantity is 2. Hence we will continue to 

and require the slide bars to be packed in pairs 

Thus we do not need to unpack and repack if packed 

separately in pairs. The packaging materials and the time to 

high so our intent is to do it once at the DC 

and not touch it, just sell and send. 

I syfte att få en kompletterande bild av kundens behov har vi intervjuat individer 
med teknisk kunskap hos respektive produktbolag (URE och SDE). Vi frågar om 
vad de har för uppfattning om kundens behov och hur de ser på att DC lagt in en 
ordermultipel på fyra glidskenor i systemet.  

knik, är hämtat från avdelningen teknisk 
support, som stödjer serviceorganisationen i fält.   

fält byter man aldrig fler skenor än de som är skadade eller 

ftast byts bara de två övre. Det är ingen som har frågat 

mig om glidskenor. Jag förstår inte varför man ska behöva byta 

två kan jag förstå. […] Det verkar konstigt 

 

Efter intervjuer med kundrepresentanter och medarbetare med teknisk 
produktkunskap för vi med oss kunskapen om att kundens behov bara är två 
glidskenor till DC. Uppfattningen på DC uttryck då enligt följande citat:   

Då kanske det finns en anledning att Australien alltid köper två-

två, men om vi ska fortsätta att förpacka så små 

kvantiteter måste arbetet med produkten rationaliseras.  
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vi intervjuat individer 
med teknisk kunskap hos respektive produktbolag (URE och SDE). Vi frågar om 
vad de har för uppfattning om kundens behov och hur de ser på att DC lagt in en 

och medarbetare med teknisk 
behov bara är två 
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Vår uppfattning av tema 1 
Vår uppfattning av det första temat, 
kan sammanfattas i följande illustration. 
 

 Tematisk analys 

 
Vår uppfattning av det första temat, två-och-två eller fyra-och-fyra – det är frågan
kan sammanfattas i följande illustration.  
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det är frågan, 
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Vår förståelse för temat 
När tvärfunktionella forum mellan produktbolagen och DC
har medarbetare på DC valt att själva effektiviserat flödet. DC präglas av ett 
logistikperspektiv, vilket av naturliga skäl även präglat utfallet av DC:s interna 
förbättringsprojekt. Att packa fyra glidskenor istället för två tar hälf
och halverar samtidigt fraktkostnaden ut till kund. Eftersom det sitter fyra 
glidskenor på varje matare är detta ett logiskt beslut ur detta perspektiv. Detta 
perspektiv skiljer sig dock ifrån både kund
behovet av glidskenor hos slutkund oftast är två stycken per order.   
 
Temat om två-och-två eller fyra
det kan bli i materialflödet när samarbetet i organisationskedjan gnisslar. För att 
följa upp detta tema söker vi efter mönster och aspekter i vårt empiriska material, 
som kan bidra till en förståelse om varför det tvärfunktionella forumet inte väckte 
produktbolagens engagemang.  Vi gör detta i temat 
 

Tema 2: Olika syn på glids
 

Introduktion till tema 2 
Medarbetare på DC har försökt initiera en tvärfunktionell projektgrupp runt 
glidskenans flöde, men projektet ”rann ut i sanden”. Främst skyller medarbetare 
på DC att kollegor inom produktbolagen saknar engagemang.
 
Vi kommer nedan först att presentera olika röster och uppfattningar om 
glidskenan som reservdel. Sedan presenterar vi en bild, som speglar vår 
uppfattning av studiens andra tema. Avsnittet avslutas därefter med ett avsnitt o
vår förståelse för temat.   
 
 
Röster från DC 
Medarbetare på olika avdelningar inom DC har olika syn på glidskenan. Hos 
anskaffningsgruppen är glidskenan en viktig artikel eftersom att det har hög 
försäljningsfrekvens. De säger att:
 

Glidskenorna finns med i TOP

längden finns till med och
 
 
Hos medarbetare inom materialhanteringen är däremot uppfattningen en annan. De 
säger att: 

 

                                                 
15 TOP 2000 är ett samlingsnamn för de mest frekventa re
antalet plock.  Gruppen har ett uttalat fokus att kontrollera inköpen och lagernivåer för artiklar 
inom detta sortiment.  

 Tematisk analys 

När tvärfunktionella forum mellan produktbolagen och DC ”runnit ut i sanden” 
har medarbetare på DC valt att själva effektiviserat flödet. DC präglas av ett 
logistikperspektiv, vilket av naturliga skäl även präglat utfallet av DC:s interna 
förbättringsprojekt. Att packa fyra glidskenor istället för två tar hälften så lång tid 
och halverar samtidigt fraktkostnaden ut till kund. Eftersom det sitter fyra 
glidskenor på varje matare är detta ett logiskt beslut ur detta perspektiv. Detta 
perspektiv skiljer sig dock ifrån både kund- och teknikperspektivet, som menar at
behovet av glidskenor hos slutkund oftast är två stycken per order.    

två eller fyra-och-fyra – det är frågan visar vilka konsekvenser 
det kan bli i materialflödet när samarbetet i organisationskedjan gnisslar. För att 

tema söker vi efter mönster och aspekter i vårt empiriska material, 
som kan bidra till en förståelse om varför det tvärfunktionella forumet inte väckte 
produktbolagens engagemang.  Vi gör detta i temat Olika syn på glidskenan

Tema 2: Olika syn på glidskenan 

Vi är som tre suprör som ska samarbeta
 

Medarbetare på DC har försökt initiera en tvärfunktionell projektgrupp runt 
glidskenans flöde, men projektet ”rann ut i sanden”. Främst skyller medarbetare 

duktbolagen saknar engagemang. 

Vi kommer nedan först att presentera olika röster och uppfattningar om 
glidskenan som reservdel. Sedan presenterar vi en bild, som speglar vår 
uppfattning av studiens andra tema. Avsnittet avslutas därefter med ett avsnitt o

Medarbetare på olika avdelningar inom DC har olika syn på glidskenan. Hos 
anskaffningsgruppen är glidskenan en viktig artikel eftersom att det har hög 
försäljningsfrekvens. De säger att: 

d i TOP 200015 och den mest frekventa 

och med i topp 300. 

Hos medarbetare inom materialhanteringen är däremot uppfattningen en annan. De 

 
TOP 2000 är ett samlingsnamn för de mest frekventa reservdelarna i DC:s sortiment mätt i 

antalet plock.  Gruppen har ett uttalat fokus att kontrollera inköpen och lagernivåer för artiklar 
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”runnit ut i sanden” 
har medarbetare på DC valt att själva effektiviserat flödet. DC präglas av ett 
logistikperspektiv, vilket av naturliga skäl även präglat utfallet av DC:s interna 

ten så lång tid 
och halverar samtidigt fraktkostnaden ut till kund. Eftersom det sitter fyra 
glidskenor på varje matare är detta ett logiskt beslut ur detta perspektiv. Detta 

och teknikperspektivet, som menar att 

visar vilka konsekvenser 
det kan bli i materialflödet när samarbetet i organisationskedjan gnisslar. För att 

tema söker vi efter mönster och aspekter i vårt empiriska material, 
som kan bidra till en förståelse om varför det tvärfunktionella forumet inte väckte 

Olika syn på glidskenan.   

Vi är som tre suprör som ska samarbeta  

Medarbetare på DC har försökt initiera en tvärfunktionell projektgrupp runt 
glidskenans flöde, men projektet ”rann ut i sanden”. Främst skyller medarbetare 

Vi kommer nedan först att presentera olika röster och uppfattningar om 
glidskenan som reservdel. Sedan presenterar vi en bild, som speglar vår 
uppfattning av studiens andra tema. Avsnittet avslutas därefter med ett avsnitt om 

Medarbetare på olika avdelningar inom DC har olika syn på glidskenan. Hos 
anskaffningsgruppen är glidskenan en viktig artikel eftersom att det har hög 

Hos medarbetare inom materialhanteringen är däremot uppfattningen en annan. De 

servdelarna i DC:s sortiment mätt i 
antalet plock.  Gruppen har ett uttalat fokus att kontrollera inköpen och lagernivåer för artiklar 
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Det är mycket bök och stök med glidskenan. Svår att förpacka 

och jobbigt att hantera. 

det att göra glidskenan i enmetersdelar, som limmas ihop? […] 

 

 

Röster från Research and Development
På teknikavdelningen finns däremot inte en tanke på att förändra glidskenans 
design. Här berättar medarbetare ist
 

Glidskenan är en mycket smart lösning

någon kritik om glidskenan, inga klagomål från teknisk service 

eller servicekillarna ute i

lösning är inte aktuell just nu om det i

 

 
Vi funderar på om glidskenan är svår att byta eftersom DC har klagat på att den är 
svår att hantera. Vi passar på att fråga Teknisk service hur det ser på hantering och 
servicevänligheten av glidskenor. Vi träffar därefter två 
Teknisk Service, som båda har lång erfarenhet inom Atlas Copco och 
servicearbetet med borriggar. 
 
Röster från parts and services
Medarbetare inom global pricing
berättar att reservdelarna klassas olika beroende på marknadssituationen och 
produktens roll för borriggens funktion. Medarbetare inom gruppen framhåller att:
 

Glidskenan är en Key-part eftersom det är en unik reservdel 

designad och framtagen av Atlas Copco. Det är på key

som vi tjänar mest eftersom vi kan göra större påslag eftersom 

de är så viktiga. 

 
 
Andra medarbetare inom parts and services säger att de inte har någon kontakt 
med glidskenan. Ett samlat intryck karaktäriseras av följande citat: 
 

The slidebar is such a s

haven’t heard anything about it.

 
 
Röster från Strategisk inköp
Strategiskt inköp är länken inom glidskenans organisationskedja, vilken ansvarar 
för att förhandla kontrakt mot leverantörer. Intrycket är att: 
 

Jag har inte träffat leverantören eftersom vi inte haft några 

bekymmer. De är som ett självspelande piano. […] 

väldigt viktig för eftermarknad

 

 Tematisk analys 

Det är mycket bök och stök med glidskenan. Svår att förpacka 

 Kan teknik förändra designen? […] Går 

det att göra glidskenan i enmetersdelar, som limmas ihop? […]  

Röster från Research and Development 
På teknikavdelningen finns däremot inte en tanke på att förändra glidskenans 
design. Här berättar medarbetare istället stolt om produkten:  

Glidskenan är en mycket smart lösning. […] Jag har inte hört 

någon kritik om glidskenan, inga klagomål från teknisk service 

er servicekillarna ute i fält så någon ny konstruktion eller 

lösning är inte aktuell just nu om det inte finns några problem.   

Vi funderar på om glidskenan är svår att byta eftersom DC har klagat på att den är 
svår att hantera. Vi passar på att fråga Teknisk service hur det ser på hantering och 
servicevänligheten av glidskenor. Vi träffar därefter två representanter från 
Teknisk Service, som båda har lång erfarenhet inom Atlas Copco och 

 

Röster från parts and services 
ricing ansvarar för prissättning av alla reservdelar. De 

a klassas olika beroende på marknadssituationen och 
produktens roll för borriggens funktion. Medarbetare inom gruppen framhåller att:

part eftersom det är en unik reservdel 

designad och framtagen av Atlas Copco. Det är på key-partsen 

som vi tjänar mest eftersom vi kan göra större påslag eftersom 

Andra medarbetare inom parts and services säger att de inte har någon kontakt 
Ett samlat intryck karaktäriseras av följande citat:  

such a small article and that’s probably why I 

haven’t heard anything about it. 

Röster från Strategisk inköp 
Strategiskt inköp är länken inom glidskenans organisationskedja, vilken ansvarar 
för att förhandla kontrakt mot leverantörer. Intrycket är att:  

inte träffat leverantören eftersom vi inte haft några 

bekymmer. De är som ett självspelande piano. […] Glidskenan är 

väldigt viktig för eftermarknad. 
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På teknikavdelningen finns däremot inte en tanke på att förändra glidskenans 

Vi funderar på om glidskenan är svår att byta eftersom DC har klagat på att den är 
svår att hantera. Vi passar på att fråga Teknisk service hur det ser på hantering och 

representanter från 
Teknisk Service, som båda har lång erfarenhet inom Atlas Copco och 

ansvarar för prissättning av alla reservdelar. De 
a klassas olika beroende på marknadssituationen och 

produktens roll för borriggens funktion. Medarbetare inom gruppen framhåller att: 

Andra medarbetare inom parts and services säger att de inte har någon kontakt 

Strategiskt inköp är länken inom glidskenans organisationskedja, vilken ansvarar 
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Vår uppfattning av tema 2
Vår uppfattning av det andra temat, olika syn på glidskenan, kan sammanfatta
med följande bild.  

 
 
 
 

Vår förståelse för temat 
Synen på glidskenan skiljer sig markant mellan medarbetarna i glidskenans 
organisationskedja. På DC, som har ett logistikperspektiv, innebär glidskenan 

Figur 18 Vår tolkning av det andra temat

Källa: Folkesson & Hiltunen

 Tematisk analys 

Vår uppfattning av tema 2 
Vår uppfattning av det andra temat, olika syn på glidskenan, kan sammanfatta

Synen på glidskenan skiljer sig markant mellan medarbetarna i glidskenans 
organisationskedja. På DC, som har ett logistikperspektiv, innebär glidskenan 

Figur 18 Vår tolkning av det andra temat 

Källa: Folkesson & Hiltunen 
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Vår uppfattning av det andra temat, olika syn på glidskenan, kan sammanfattas 

 

Synen på glidskenan skiljer sig markant mellan medarbetarna i glidskenans 
organisationskedja. På DC, som har ett logistikperspektiv, innebär glidskenan 
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”bök och stök” att hantera. På teknikorienterade a
att glidskenan är ”revolutionerande” och på parts and services är glidskenan ”en 
så liten artikel”. På andra håll betraktas glidskenan vara ”viktig”, men man lägger 
inte ned någon energi eftersom kunderna ”verkar nöjda”. På av
DC vet också medarbetare om att ”DC är bra på att skicka grejer”.   
 
Individernas syn skiljer sig åt utifrån deras roll och funktion i organisationskedjan. 
Det finns inte någon gemensam grunduppfattning om glidskenan inom ramen för 
eftermarknad. Oavsett synsätt går det inte att bortse från att glidskenan är en av de 
mest frekventa reservdelarna i Atlas Copcos reservdelssortiment bestående av 
190 000 tillgängliga artikelnummer. Försäljningsmarginalen är dessutom hög.
Ett kanske ännu viktigare värde är kundens upplevelse av reservdelens 
tillgänglighet. Vikten av detta värde återspeglas av Atlas Copcos årliga 
marknadsundersökning bland befintliga kunder (se 
Copco Rock Drills i kapitel 1) och av Cohen och hans kolleg
av glidskenor, med hög försäljningsfrekvens, fungerar är därför viktigt. 
 
Vi har sett att medarbetarna inom organisationskedjan ser glidskenan på olika sätt. 
Det utgör i sin tur en barriär för att samarbeta över funktionsgränserna. V
säga att glidskenans organisationskedja gnisslar. I det empiriska materialet har vi 
även sett ytterligare en aspekt på en barriär, som hindrar organisationens 
samarbetsförmåga. Vi presenterar röster på denna aspekt i rapportens tredje tema, 
Avstånd.  
 

Tema 3: Avstånd 
 

 
 
I det tredje temat söker vi efter mönster i vårt empiriska material, som kan få oss 
att förstå aspekten avstånd.17 
och ett slags glapp mellan medarbetare, avdelningar och 
glidskenans organisationskedja. Medarbetare pratar exempelvis om ”dom där 
borta” istället för ”vi”. Vi har valt att dela upp begreppet avstånd i två kategorier. 
Vi talar därför om fysiska avstånd och mentala avstånd. Avstånden påverkas dock
av varandra, men vi har valt att presentera dem var och en för sig i strävan 
förenkla vår disposition.  
 

Fysiska avstånd 
Affärsenheterna inom Atlas Copco Rock Drills ligger utspridda i Örebro. 
Medarbetare inom SDE kallar Gryts industriområde för ”hem”, UR
Gustavsvik och DC i lokaler på Holmens industriområde. Tidigare låg DC, med 
ansvar för reservdelar, och produktbolagen i samma lokal. Med anledning av att 
organisationen vuxit kraftigt under de senaste 15 åren har DC flyttat till en egen 
lokal. Att det finns ett fysiskt avstånd mellan medarbetarna har vi noterat gång på 

                                                 
16 Vidare information utelämnas beroende på sekretess.
17 Sveriges rikstermbank definition: 
i rum eller tid mellan två objekt” (www.rikster

 Tematisk analys 

”bök och stök” att hantera. På teknikorienterade avdelningar tycker medarbetare 
att glidskenan är ”revolutionerande” och på parts and services är glidskenan ”en 
så liten artikel”. På andra håll betraktas glidskenan vara ”viktig”, men man lägger 
inte ned någon energi eftersom kunderna ”verkar nöjda”. På avdelningarna utanför 
DC vet också medarbetare om att ”DC är bra på att skicka grejer”.    

Individernas syn skiljer sig åt utifrån deras roll och funktion i organisationskedjan. 
Det finns inte någon gemensam grunduppfattning om glidskenan inom ramen för 

ermarknad. Oavsett synsätt går det inte att bortse från att glidskenan är en av de 
mest frekventa reservdelarna i Atlas Copcos reservdelssortiment bestående av 

000 tillgängliga artikelnummer. Försäljningsmarginalen är dessutom hög.
tigare värde är kundens upplevelse av reservdelens 

tillgänglighet. Vikten av detta värde återspeglas av Atlas Copcos årliga 
marknadsundersökning bland befintliga kunder (se Eftermarknad inom Atlas 

i kapitel 1) och av Cohen och hans kollegor (2006). Att flödet 
av glidskenor, med hög försäljningsfrekvens, fungerar är därför viktigt.  

Vi har sett att medarbetarna inom organisationskedjan ser glidskenan på olika sätt. 
Det utgör i sin tur en barriär för att samarbeta över funktionsgränserna. V
säga att glidskenans organisationskedja gnisslar. I det empiriska materialet har vi 
även sett ytterligare en aspekt på en barriär, som hindrar organisationens 
samarbetsförmåga. Vi presenterar röster på denna aspekt i rapportens tredje tema, 

”Dom där borta” 

I det tredje temat söker vi efter mönster i vårt empiriska material, som kan få oss 
 Vad vi menar med avstånd är en känsla av distans 

och ett slags glapp mellan medarbetare, avdelningar och divisioner inom 
glidskenans organisationskedja. Medarbetare pratar exempelvis om ”dom där 
borta” istället för ”vi”. Vi har valt att dela upp begreppet avstånd i två kategorier. 
Vi talar därför om fysiska avstånd och mentala avstånd. Avstånden påverkas dock
av varandra, men vi har valt att presentera dem var och en för sig i strävan 

Affärsenheterna inom Atlas Copco Rock Drills ligger utspridda i Örebro. 
Medarbetare inom SDE kallar Gryts industriområde för ”hem”, URE huserar vid 
Gustavsvik och DC i lokaler på Holmens industriområde. Tidigare låg DC, med 
ansvar för reservdelar, och produktbolagen i samma lokal. Med anledning av att 
organisationen vuxit kraftigt under de senaste 15 åren har DC flyttat till en egen 

l. Att det finns ett fysiskt avstånd mellan medarbetarna har vi noterat gång på 

 
information utelämnas beroende på sekretess.  

 ”avstånd är en storhet som anger viss utsträckning 

(www.rikstermbanken.se 2010-05-15) 
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vdelningar tycker medarbetare 
att glidskenan är ”revolutionerande” och på parts and services är glidskenan ”en 
så liten artikel”. På andra håll betraktas glidskenan vara ”viktig”, men man lägger 

delningarna utanför 

Individernas syn skiljer sig åt utifrån deras roll och funktion i organisationskedjan. 
Det finns inte någon gemensam grunduppfattning om glidskenan inom ramen för 

ermarknad. Oavsett synsätt går det inte att bortse från att glidskenan är en av de 
mest frekventa reservdelarna i Atlas Copcos reservdelssortiment bestående av 

000 tillgängliga artikelnummer. Försäljningsmarginalen är dessutom hög.16 
tigare värde är kundens upplevelse av reservdelens 

tillgänglighet. Vikten av detta värde återspeglas av Atlas Copcos årliga 
ermarknad inom Atlas 

or (2006). Att flödet 

Vi har sett att medarbetarna inom organisationskedjan ser glidskenan på olika sätt. 
Det utgör i sin tur en barriär för att samarbeta över funktionsgränserna. Vi kan 
säga att glidskenans organisationskedja gnisslar. I det empiriska materialet har vi 
även sett ytterligare en aspekt på en barriär, som hindrar organisationens 
samarbetsförmåga. Vi presenterar röster på denna aspekt i rapportens tredje tema, 

I det tredje temat söker vi efter mönster i vårt empiriska material, som kan få oss 
Vad vi menar med avstånd är en känsla av distans 

divisioner inom 
glidskenans organisationskedja. Medarbetare pratar exempelvis om ”dom där 
borta” istället för ”vi”. Vi har valt att dela upp begreppet avstånd i två kategorier. 
Vi talar därför om fysiska avstånd och mentala avstånd. Avstånden påverkas dock 
av varandra, men vi har valt att presentera dem var och en för sig i strävan 

Affärsenheterna inom Atlas Copco Rock Drills ligger utspridda i Örebro. 
E huserar vid 

Gustavsvik och DC i lokaler på Holmens industriområde. Tidigare låg DC, med 
ansvar för reservdelar, och produktbolagen i samma lokal. Med anledning av att 
organisationen vuxit kraftigt under de senaste 15 åren har DC flyttat till en egen 

l. Att det finns ett fysiskt avstånd mellan medarbetarna har vi noterat gång på 
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gång i det empiriska materialet. Vi uppmärksammar även att medarbetarna pratar 
om avstånden, som mycket längre än vad det egentligen är. Följande citat är 
utmärkande i denna aspekt:  
 

Om jag vill vara oanträffbar

vet ingen var jag är.  

 

DC är som en öde ö långt där borta. […] Dom där borta på DC.

 

Mentala avstånd 
I vårt empiriska material ser vi även mönster om att medarbetarna upplever 
mentala avstånd mellan varandra. Mönstret syns tydligast i relationen mellan 
produktbolagen och DC. I detta avsnitt väljer vi därför att enbart presentera röster 
från produktbolagen (URE och SDE tillsammans) och från DC.  
 
DC om avståndet till produktbolagen
Följande citat karaktäriserar upplevelsen av avstånd till produktbolagen inom DC. 
 

Eftermarknad tar fram nya reservdelar och DC:t ska fixa 

distributionen. […] Vi på DC:t har

sortimentet, men det finns
 

Det skulle lika gärna kunna stå DHL på taket
 
 
Medarbetare på DC upplever att de är ”bakbundna” eftersom DC är en 
servicefunktion till produktbolagen. Medarbetare upplever även att det är svårt att 
nå fram till produktbolagen.  

 
Det är väl häftigare att utveckla ny teknik än att fokusera på 

eftermarknadsprodukter.

 

Mycket fokus på produktion och eftermarknad glöms ibland 

bort. […] Strategiskt inköp har 90 procent fokus på produktion 

och 10 procent på eftermarknad. 
 
 

Produktbolagen om avståndet t
Följande citat karaktäriserar synen och upplevelsen av avstånd till DC inom 
produktbolagen.  
 
En individ berättar att medarbetare från produktbolaget och DC bestämde, för ett 
par år sedan, att de skulle träffas i kontinuerliga möten. Han säger att: 
 

Vi-samhet skulle gynnas av en dialog och vi efterfrågar mer 

samarbete.  
 
 

 Tematisk analys 

gång i det empiriska materialet. Vi uppmärksammar även att medarbetarna pratar 
om avstånden, som mycket längre än vad det egentligen är. Följande citat är 

g vill vara oanträffbar någon dag åker jag bort till DC. Då 

DC är som en öde ö långt där borta. […] Dom där borta på DC. 

I vårt empiriska material ser vi även mönster om att medarbetarna upplever 
a avstånd mellan varandra. Mönstret syns tydligast i relationen mellan 

produktbolagen och DC. I detta avsnitt väljer vi därför att enbart presentera röster 
från produktbolagen (URE och SDE tillsammans) och från DC.   

DC om avståndet till produktbolagen 
ljande citat karaktäriserar upplevelsen av avstånd till produktbolagen inom DC. 

Eftermarknad tar fram nya reservdelar och DC:t ska fixa 

distributionen. […] Vi på DC:t har kunskaper och synpunkter på 

det finns inget forum som tar till vara på det. 

Det skulle lika gärna kunna stå DHL på taket 

Medarbetare på DC upplever att de är ”bakbundna” eftersom DC är en 
servicefunktion till produktbolagen. Medarbetare upplever även att det är svårt att 

 

gare att utveckla ny teknik än att fokusera på 

eftermarknadsprodukter. 

ycket fokus på produktion och eftermarknad glöms ibland 

[…] Strategiskt inköp har 90 procent fokus på produktion 

och 10 procent på eftermarknad.  

Produktbolagen om avståndet till DC 
Följande citat karaktäriserar synen och upplevelsen av avstånd till DC inom 

En individ berättar att medarbetare från produktbolaget och DC bestämde, för ett 
par år sedan, att de skulle träffas i kontinuerliga möten. Han säger att:  

samhet skulle gynnas av en dialog och vi efterfrågar mer 
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gång i det empiriska materialet. Vi uppmärksammar även att medarbetarna pratar 
om avstånden, som mycket längre än vad det egentligen är. Följande citat är 

I vårt empiriska material ser vi även mönster om att medarbetarna upplever 
a avstånd mellan varandra. Mönstret syns tydligast i relationen mellan 

produktbolagen och DC. I detta avsnitt väljer vi därför att enbart presentera röster 

ljande citat karaktäriserar upplevelsen av avstånd till produktbolagen inom DC.  

Medarbetare på DC upplever att de är ”bakbundna” eftersom DC är en 
servicefunktion till produktbolagen. Medarbetare upplever även att det är svårt att 

Följande citat karaktäriserar synen och upplevelsen av avstånd till DC inom 

En individ berättar att medarbetare från produktbolaget och DC bestämde, för ett 
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Arrangemanget med möten fungerade några gånger för att sedan rinna ut i sanden. 
Samma individ säger i nästa mening följande, som vi upplever som en oxymoron. 

 
Problemet är att vi inte har något konkret mål

Vad ska vi prata om? […] 

men vi når inte fram.   
 
 
Avståndet mellan produktbolag och DC kan vi koppla samman med att DC är en 
servicefunktion. Enligt det uppdraget ska DC ansvara fö
produktbolagens reservdelar. På denna aspekt vill vi belysa följande citat ur vårt 
empiriska material.  
 
 

Divisionerna är ansvariga 

distributionen till DC, som är en servicefunktion

hoppa och DC:t ska säga hur högt.
 
 
Ytterligare ett citat, på temat om avstånd, presenteras nedan:
 

Det känns som att jag har tappat kontakten med DC:t.
 
 

 Tematisk analys 

Arrangemanget med möten fungerade några gånger för att sedan rinna ut i sanden. 
Samma individ säger i nästa mening följande, som vi upplever som en oxymoron. 

inte har något konkret mål med mötena. 

[…] Det finns forum att kommunicera på, 

Avståndet mellan produktbolag och DC kan vi koppla samman med att DC är en 
servicefunktion. Enligt det uppdraget ska DC ansvara för distribution av 
produktbolagens reservdelar. På denna aspekt vill vi belysa följande citat ur vårt 

Divisionerna är ansvariga för logistiken, men har outsourcat 

som är en servicefunktion. […] Vi säger 

ch DC:t ska säga hur högt. 

Ytterligare ett citat, på temat om avstånd, presenteras nedan: 

Det känns som att jag har tappat kontakten med DC:t. 
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Arrangemanget med möten fungerade några gånger för att sedan rinna ut i sanden. 
Samma individ säger i nästa mening följande, som vi upplever som en oxymoron.  

Avståndet mellan produktbolag och DC kan vi koppla samman med att DC är en 
r distribution av 

produktbolagens reservdelar. På denna aspekt vill vi belysa följande citat ur vårt 
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Vår uppfattning av tema 3 
Vår uppfattning av det tredje temat, 
illustration. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tematisk analys 

 
Vår uppfattning av det tredje temat, avstånd, kan sammanfattas i följande 
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, kan sammanfattas i följande 
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Vår förståelse för temat 
I det tredje temat har vi sett mönster och aspekter på temat om avstånd. Aspekter 
om avstånd uppträder i olika skepnader och former i glidskenans 
organisationskedja. Det finns fysiska avstånd, där avståndet på b
kilometer upplevs av medarbetarna som om det vore mycket längre. Vi tyder 
medarbetarnas uppfattning om ett långt fysiskt avstånd som en nära koppling till 
aspekten om mentala avstånd inom organisationskedjan.
 
Aspekten om mentala avstånd visar på
som att medarbetarna i glidskenans organisationskedja pratar olika språk. De ser 
heller inte vikten av att förstå vad de andra avdelningarna säger, gör eller har för 
kunskaper. Intrycket är att länkarna också fun
kommunikation går fram. Fokus på den egna avdelningen och vad de gör utan att 
lyfta blicken och se vad andra ser och gör utifrån deras position i organisationen 
Vår upplevelse förstärks av följande citat: 
 

Är vi för upptagna med

att göra rätt? 
 
 
Rapportens tre teman visar att samarbetet i glidskenans organisationskedja 
gnisslar. För att generera kunskap om hur dessa teman kan bidra till att förstå och 
förklara DC:s upplevda problem i glidskenans f
att koppla samman våra tre teman med vedertagna vetenskapliga teorier.  
 
 
 
 
 
 

 Tematisk analys 

I det tredje temat har vi sett mönster och aspekter på temat om avstånd. Aspekter 
om avstånd uppträder i olika skepnader och former i glidskenans 
organisationskedja. Det finns fysiska avstånd, där avståndet på bara några 
kilometer upplevs av medarbetarna som om det vore mycket längre. Vi tyder 
medarbetarnas uppfattning om ett långt fysiskt avstånd som en nära koppling till 
aspekten om mentala avstånd inom organisationskedjan. 

kten om mentala avstånd visar på en fragmenterad organisationskedja. Det är 
som att medarbetarna i glidskenans organisationskedja pratar olika språk. De ser 
heller inte vikten av att förstå vad de andra avdelningarna säger, gör eller har för 
kunskaper. Intrycket är att länkarna också fungerar som en mur där ingen 
kommunikation går fram. Fokus på den egna avdelningen och vad de gör utan att 
lyfta blicken och se vad andra ser och gör utifrån deras position i organisationen 
Vår upplevelse förstärks av följande citat:  

Är vi för upptagna med att göra fel att vi inte har tid 

Rapportens tre teman visar att samarbetet i glidskenans organisationskedja 
gnisslar. För att generera kunskap om hur dessa teman kan bidra till att förstå och 
förklara DC:s upplevda problem i glidskenans flöde inleder vi i kapitel åtta med 
att koppla samman våra tre teman med vedertagna vetenskapliga teorier.   
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I det tredje temat har vi sett mönster och aspekter på temat om avstånd. Aspekter 
om avstånd uppträder i olika skepnader och former i glidskenans 

ara några 
kilometer upplevs av medarbetarna som om det vore mycket längre. Vi tyder 
medarbetarnas uppfattning om ett långt fysiskt avstånd som en nära koppling till 

en fragmenterad organisationskedja. Det är 
som att medarbetarna i glidskenans organisationskedja pratar olika språk. De ser 
heller inte vikten av att förstå vad de andra avdelningarna säger, gör eller har för 

gerar som en mur där ingen 
kommunikation går fram. Fokus på den egna avdelningen och vad de gör utan att 
lyfta blicken och se vad andra ser och gör utifrån deras position i organisationen 

Rapportens tre teman visar att samarbetet i glidskenans organisationskedja 
gnisslar. För att generera kunskap om hur dessa teman kan bidra till att förstå och 

löde inleder vi i kapitel åtta med 
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Kapitel 8 Steg 3: Slutanalys
Åttonde kapitlet är studiens tredje analysnivå. I kapitlet presenteras de upptäckter 
vi har gjort genom undersökningen. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 
presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna vetenskapliga 
teorier. Vi söker genom denna slutanalys förståelse och förklaringar, utifrån våra 
teman, om varför gränsöverskridande sa
organisationskedja.  
 
DC:s upplevda problem i glidskenans flöde, som beskrivs i kapitel 1, har visat sig 
vara pseudoproblem och en följdeffekt av bakomliggande organisatoriska 
samarbetssvårigheter. Glidskenans flöde upp
materialhanteringsperspektiv och frågan är 
glidskenans flöde inte blir lösta. I den tematiska analysen presenteras teman, som 
exempel på gnissel mellan kedjans länkar. Inom ramen för det å
vi steget vidare för att med stöd av vedertagna vetenskapliga teorier förklara och 
tolka det vi observerat i studiens teman.  Glidskenan fungerar som ett praktikfall 
och ambitionen är att det åttonde kapitlet ska vara av mer generellt i
 

Kunskapen finns men sprid
I rapportens första tema, två-och
sammanfattas innehållet i första temat i följande avsnitt. 
 

Sammanfattning av Tema 1
På DC:s lager är glidskenorna skr
varje order krävs två materialhanterare och beställningar av två glidskenor 
upplevs därför ge ett ineffektivt flöde. Medarbetare på DC har försökt minska 
arbetsbelastningen på lagret och skapa ett effektivare fl
minsta orderkvantitet på fyra
säljbolagen att köpa fyra glidskenor i varje order, vilket halverar 
förpackningsarbetet på lagret. Problemet är att kundens behov är två glidskenor 
och det australiensiska säljbolaget har därför blivit irriterade på införandet av en 
ordermultipel. Medarbetare inom URE och SDE är medvetna om att matarens två 
övre glidskenor utsätts för större slitage och kundens behov av två enheter har 
även bekräftats vid kundbesök. Ingen på URE eller SDE har förmedlat kunskap 
om kundens behov till DC och när medarbetare på DC kallat till tvärfunktionella 
forum har mötena fort ”runnit ut i sanden”. 
 
Det första temat är ett tydligt exempel på att problem uppstår i gränssnitte
funktionerna inom organisationskedjan, vilket beskrivits i den bakomliggande 
teorin (Richey & Autry 2009, Senge 2006,
gränssnittsproblematiken i glidskenans fall kopplat till oförmågan att överföra och 
sprida kunskap. I nästa avsnitt söker vi därför efter förklaringar kopplade till 
vedertagna vetenskapliga teorier om att överföra och sprida kunskap inom 
organisationen.  
                                                 
18 På varje matarbalk sitter fyra glidskenor. 

Slutanalys 

Slutanalys 
Åttonde kapitlet är studiens tredje analysnivå. I kapitlet presenteras de upptäckter 

kningen. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 
presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna vetenskapliga 
teorier. Vi söker genom denna slutanalys förståelse och förklaringar, utifrån våra 
teman, om varför gränsöverskridande samarbeten inte fungerar i glidskenans 

DC:s upplevda problem i glidskenans flöde, som beskrivs i kapitel 1, har visat sig 
vara pseudoproblem och en följdeffekt av bakomliggande organisatoriska 
samarbetssvårigheter. Glidskenans flöde upplevs på DC vara ineffektivt ur deras 
materialhanteringsperspektiv och frågan är varför de upplevda problemen i 
glidskenans flöde inte blir lösta. I den tematiska analysen presenteras teman, som 
exempel på gnissel mellan kedjans länkar. Inom ramen för det åttonde kapitlet tar 
vi steget vidare för att med stöd av vedertagna vetenskapliga teorier förklara och 
tolka det vi observerat i studiens teman.  Glidskenan fungerar som ett praktikfall 
och ambitionen är att det åttonde kapitlet ska vara av mer generellt intresse.   

Kunskapen finns men sprids inte vidare 
och-två eller fyra-och-fyra – det är frågan. I korthet 

sammanfattas innehållet i första temat i följande avsnitt.  

Sammanfattning av Tema 1 

På DC:s lager är glidskenorna skrymmande och svåra att hantera. För att packa 
varje order krävs två materialhanterare och beställningar av två glidskenor 
upplevs därför ge ett ineffektivt flöde. Medarbetare på DC har försökt minska 
arbetsbelastningen på lagret och skapa ett effektivare flöde genom att införa en 
minsta orderkvantitet på fyra18 glidskenor per order. På så sätt ”tvingar” DC 
säljbolagen att köpa fyra glidskenor i varje order, vilket halverar 
förpackningsarbetet på lagret. Problemet är att kundens behov är två glidskenor 

australiensiska säljbolaget har därför blivit irriterade på införandet av en 
ordermultipel. Medarbetare inom URE och SDE är medvetna om att matarens två 
övre glidskenor utsätts för större slitage och kundens behov av två enheter har 

ndbesök. Ingen på URE eller SDE har förmedlat kunskap 
om kundens behov till DC och när medarbetare på DC kallat till tvärfunktionella 
forum har mötena fort ”runnit ut i sanden”.  

Det första temat är ett tydligt exempel på att problem uppstår i gränssnitten mellan 
funktionerna inom organisationskedjan, vilket beskrivits i den bakomliggande 
teorin (Richey & Autry 2009, Senge 2006, Trent 2004). I detta fall är 
gränssnittsproblematiken i glidskenans fall kopplat till oförmågan att överföra och 

I nästa avsnitt söker vi därför efter förklaringar kopplade till 
vedertagna vetenskapliga teorier om att överföra och sprida kunskap inom 

 
På varje matarbalk sitter fyra glidskenor.  
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Åttonde kapitlet är studiens tredje analysnivå. I kapitlet presenteras de upptäckter 
kningen. Vi gör en återkoppling till de tre teman som 

presenteras i kapitel 7 och analyserar dem med hjälp av vedertagna vetenskapliga 
teorier. Vi söker genom denna slutanalys förståelse och förklaringar, utifrån våra 

marbeten inte fungerar i glidskenans 

DC:s upplevda problem i glidskenans flöde, som beskrivs i kapitel 1, har visat sig 
vara pseudoproblem och en följdeffekt av bakomliggande organisatoriska 

levs på DC vara ineffektivt ur deras 
de upplevda problemen i 

glidskenans flöde inte blir lösta. I den tematiska analysen presenteras teman, som 
ttonde kapitlet tar 

vi steget vidare för att med stöd av vedertagna vetenskapliga teorier förklara och 
tolka det vi observerat i studiens teman.  Glidskenan fungerar som ett praktikfall 

ntresse.    

. I korthet 

ymmande och svåra att hantera. För att packa 
varje order krävs två materialhanterare och beställningar av två glidskenor 
upplevs därför ge ett ineffektivt flöde. Medarbetare på DC har försökt minska 

öde genom att införa en 
glidskenor per order. På så sätt ”tvingar” DC 

säljbolagen att köpa fyra glidskenor i varje order, vilket halverar 
förpackningsarbetet på lagret. Problemet är att kundens behov är två glidskenor 

australiensiska säljbolaget har därför blivit irriterade på införandet av en 
ordermultipel. Medarbetare inom URE och SDE är medvetna om att matarens två 
övre glidskenor utsätts för större slitage och kundens behov av två enheter har 

ndbesök. Ingen på URE eller SDE har förmedlat kunskap 
om kundens behov till DC och när medarbetare på DC kallat till tvärfunktionella 

n mellan 
funktionerna inom organisationskedjan, vilket beskrivits i den bakomliggande 

Trent 2004). I detta fall är 
gränssnittsproblematiken i glidskenans fall kopplat till oförmågan att överföra och 

I nästa avsnitt söker vi därför efter förklaringar kopplade till 
vedertagna vetenskapliga teorier om att överföra och sprida kunskap inom 
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Tidigare forskning om att överföra och sprida kunskap
Problematiken i temat två-och
exempel, som följer av organisationens oförmåga att överföra och sprida 
kunskaper mellan funktioner. Kunskapen finns inom organisationskedjan, men 
förs inte vidare. Vi har inspirerats av Alvesson (2004), som poängtera
att kunskap sprids inom organisationen. Alvesson (2004) refererar bland till Clegg 
och hans kollegor, som belyser att den tysta och lokala kunskapen hos alla 
organisationsmedlemmar är den viktigaste förutsättningen för framgång. Att 
kunskaps sprids mellan funktioner är, som vi tidigare sett inom kapitel 1, en 
grundsten inom konceptet supply chain management (Bowersox et al 2010, 
Pepper & Clemets 2008). Med komplexa och svårmanövrerade behov inom 
eftermarknad får kunskapsspridningen och tvärfunkt
särskilt viktigt i detta sammanhang (Cohen et al 2006). 
 
Organisationers traditioner, kulturer, teknik, system och h
just på kunskap och expertis och är därför en viktig ingrediens för alla 
organisationer (Schwandt & Marquardt 2000)
betydelse för en organisation: 
 

”Knowledge has become more important for organizations than 
financial resources, market position, technology, or any other 
company asset. Knowledge is seen as t
performing work in an organization.”

 
 
Organisationens förmåga att överföra och sprida kunskap har fått ett ökat fokus 
inom organisationsforskningen. Det beror enligt Granberg (2009) på att kunnandet 
inte kan täckas av enskilda individer. Med stöd av tidigare forskning gör vi 
kopplingen till logistikens utveckling mot SCM, vilken belyser vikten av att 
tillvarata kunskapen inom hela organisationskedjan (Bowersox et al 2010, Pepper 
& Clements 2008, Emmet & 
funktionsgränser kan synergieffekter erhållas, vilket gynnar affären för samtliga 
parter. Konceptet SCM framhåller även att alla medarbetare, inom varje länk, i 
kedjan måste ha förståelse för de andra funkti
gemensamt mål (van Hoek et al 2008, Oskarsson et al 2004, Trent 2004)
 
Samarbetet inom organisationskedjan ska helst utgå från slutkunderna och deras 
krav på varu- och tjänsteproduktionen. Den kunskapen ska sedan föras vida
bakåt i kedjan genom koordinering av alla värdeskapande aktiviteter, exempelvis 
eftermarknadsservice, distribution, marknadsföring, försäljning, tillverkning, 
forskning och utveckling samt inköp av råvaror (Bowersox et al 2010). Det 
förutsätter alltså integration både internt inom företag och externt mellan företag. 
Tanken är att det genom närmare samarbete finns stora möjligheter att reducera 
osäkerhet och eliminera icke-
(Johanssen & Solem 2009). Tidiga
organisationskedjor har visat på
interna funktioner. Särskilt svårt är det att överföra marknadsavdelningens 

Slutanalys 

Tidigare forskning om att överföra och sprida kunskap 

och-två eller fyra-och-fyra – det är frågan är ett tydligt 
exempel, som följer av organisationens oförmåga att överföra och sprida 
kunskaper mellan funktioner. Kunskapen finns inom organisationskedjan, men 
förs inte vidare. Vi har inspirerats av Alvesson (2004), som poängterar vikten av 
att kunskap sprids inom organisationen. Alvesson (2004) refererar bland till Clegg 
och hans kollegor, som belyser att den tysta och lokala kunskapen hos alla 
organisationsmedlemmar är den viktigaste förutsättningen för framgång. Att 

rids mellan funktioner är, som vi tidigare sett inom kapitel 1, en 
grundsten inom konceptet supply chain management (Bowersox et al 2010, 
Pepper & Clemets 2008). Med komplexa och svårmanövrerade behov inom 
eftermarknad får kunskapsspridningen och tvärfunktionella samarbeten betraktas 

detta sammanhang (Cohen et al 2006).  

Organisationers traditioner, kulturer, teknik, system och hur de opererar bygger 
just på kunskap och expertis och är därför en viktig ingrediens för alla 

(Schwandt & Marquardt 2000). Följande citat speglar kunskapens 
betydelse för en organisation:  

”Knowledge has become more important for organizations than 
financial resources, market position, technology, or any other 

Knowledge is seen as the main resource used in 
performing work in an organization.” 

(Schwandt & Marquardt 2000)  

Organisationens förmåga att överföra och sprida kunskap har fått ett ökat fokus 
inom organisationsforskningen. Det beror enligt Granberg (2009) på att kunnandet 

te kan täckas av enskilda individer. Med stöd av tidigare forskning gör vi 
kopplingen till logistikens utveckling mot SCM, vilken belyser vikten av att 
tillvarata kunskapen inom hela organisationskedjan (Bowersox et al 2010, Pepper 

 Crocker 2006). Genom att samarbeta över kedjans 
funktionsgränser kan synergieffekter erhållas, vilket gynnar affären för samtliga 
parter. Konceptet SCM framhåller även att alla medarbetare, inom varje länk, i 
kedjan måste ha förståelse för de andra funktionerna samt en strävan mot ett 

(van Hoek et al 2008, Oskarsson et al 2004, Trent 2004).  

Samarbetet inom organisationskedjan ska helst utgå från slutkunderna och deras 
och tjänsteproduktionen. Den kunskapen ska sedan föras vida

bakåt i kedjan genom koordinering av alla värdeskapande aktiviteter, exempelvis 
eftermarknadsservice, distribution, marknadsföring, försäljning, tillverkning, 
forskning och utveckling samt inköp av råvaror (Bowersox et al 2010). Det 

ntegration både internt inom företag och externt mellan företag. 
Tanken är att det genom närmare samarbete finns stora möjligheter att reducera 

värdeskapande aktiviteter inom organisationskedjan 
(Johanssen & Solem 2009). Tidigare forskning om gränssnitt inom 

på svårigheter att överföra kunskap mellan företagets 
interna funktioner. Särskilt svårt är det att överföra marknadsavdelningens 
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är ett tydligt 
exempel, som följer av organisationens oförmåga att överföra och sprida 
kunskaper mellan funktioner. Kunskapen finns inom organisationskedjan, men 

r vikten av 
att kunskap sprids inom organisationen. Alvesson (2004) refererar bland till Clegg 
och hans kollegor, som belyser att den tysta och lokala kunskapen hos alla 
organisationsmedlemmar är den viktigaste förutsättningen för framgång. Att 

rids mellan funktioner är, som vi tidigare sett inom kapitel 1, en 
grundsten inom konceptet supply chain management (Bowersox et al 2010, 
Pepper & Clemets 2008). Med komplexa och svårmanövrerade behov inom 

betraktas 

ur de opererar bygger 
just på kunskap och expertis och är därför en viktig ingrediens för alla 

Följande citat speglar kunskapens 

Organisationens förmåga att överföra och sprida kunskap har fått ett ökat fokus 
inom organisationsforskningen. Det beror enligt Granberg (2009) på att kunnandet 

te kan täckas av enskilda individer. Med stöd av tidigare forskning gör vi 
kopplingen till logistikens utveckling mot SCM, vilken belyser vikten av att 
tillvarata kunskapen inom hela organisationskedjan (Bowersox et al 2010, Pepper 

Crocker 2006). Genom att samarbeta över kedjans 
funktionsgränser kan synergieffekter erhållas, vilket gynnar affären för samtliga 
parter. Konceptet SCM framhåller även att alla medarbetare, inom varje länk, i 

onerna samt en strävan mot ett 
 

Samarbetet inom organisationskedjan ska helst utgå från slutkunderna och deras 
och tjänsteproduktionen. Den kunskapen ska sedan föras vidare 

bakåt i kedjan genom koordinering av alla värdeskapande aktiviteter, exempelvis 
eftermarknadsservice, distribution, marknadsföring, försäljning, tillverkning, 
forskning och utveckling samt inköp av råvaror (Bowersox et al 2010). Det 

ntegration både internt inom företag och externt mellan företag. 
Tanken är att det genom närmare samarbete finns stora möjligheter att reducera 

värdeskapande aktiviteter inom organisationskedjan 
re forskning om gränssnitt inom 

svårigheter att överföra kunskap mellan företagets 
interna funktioner. Särskilt svårt är det att överföra marknadsavdelningens 
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kunskap om kundens behov till inköpsavdelningen, vilken har ansv
materialflödet (Bowersox et al 2010, Terreri 2010, Cooper & Ellram 1993). Det 
kan vi även konstatera i glidskenans organisationskedja med utgångspunkt i 
rapportens första tema.     
  
Innan vi närmare försöker förstå och förklara vad som ut
glidskenans organisationskedja 
 

“Managing brainpower well is a key to effective SCM”
(Trecey & Smith

 
 

Hur kan aspekter om kunskapsspridning bidra till att förklara 
organisationens oförmåga att samarbeta runt glidskenans 
materialflöde? 
Kunskap och kunskapsspridning utgör en viktig del inom området lärande 
organisationer. Begreppet och fenomenet lärande organisationer har blivit allt mer 
uppmärksammat. Det är framföral
dicipline: The art and practice of the learning organization” i början av 90
exempelvis Örtenblad 2009, 
1994). 
 
Senge (2006) definierar lärande organisationer
 

”Organizations where people continually expand their capacity 
to create the results they truly desire, where new and expansive 
patterns of thinking are nutured, where collective aspiration is 
set free, and where people are continually learning h
together” 

 
  
En annan definition på lärande organisation hämtas från Mayo och Lank (1994): 
 

”En lärande organisation nyttjar all den intelligens, kunskap 
och erfarenhet som är tillgänglig för den i avsikt att ständigt 
utvecklas på sätt som är fördelaktiga för alla dess intressenter.”

 
 
Lärande organisationer har lyfts fram som ett sätt
kunskapshantering i företag (Kärreman & Rehn 2007).
temat två-och-två eller fyra-och
effektivisera glidskenans materialflöde inom organisationskedjan. Problemet är att 
medarbetarna inom organisationskedjan inte har möjlighet att sprida kunskapen 
mellan varandra. Detta har även tidigare forskning
Drills visat (Abrahamsson & Helin 2004). Det som krävs för att kunskap ska 
spridas inom organisationen 
forum får utrymme att lära av varandra. 

Slutanalys 

kunskap om kundens behov till inköpsavdelningen, vilken har ansvar för inputen i 
materialflödet (Bowersox et al 2010, Terreri 2010, Cooper & Ellram 1993). Det 
kan vi även konstatera i glidskenans organisationskedja med utgångspunkt i 

Innan vi närmare försöker förstå och förklara vad som utgör hinder för samarbete i 
glidskenans organisationskedja sammanfattas detta avsnitt med följande citat:

“Managing brainpower well is a key to effective SCM”  
(Trecey & Smith-Kimberley 2001) 

Hur kan aspekter om kunskapsspridning bidra till att förklara 
rganisationens oförmåga att samarbeta runt glidskenans 

Kunskap och kunskapsspridning utgör en viktig del inom området lärande 
organisationer. Begreppet och fenomenet lärande organisationer har blivit allt mer 
uppmärksammat. Det är framförallt sedan Senge publicerade boken ” The fifth 
dicipline: The art and practice of the learning organization” i början av 90-talet (s

, Bolman & Deal 2005, Dalin 1997, Mayo& Lank 

Senge (2006) definierar lärande organisationer enligt:  

”Organizations where people continually expand their capacity 
to create the results they truly desire, where new and expansive 
patterns of thinking are nutured, where collective aspiration is 
set free, and where people are continually learning how to learn 

(Senge 2006)  

En annan definition på lärande organisation hämtas från Mayo och Lank (1994): 

”En lärande organisation nyttjar all den intelligens, kunskap 
och erfarenhet som är tillgänglig för den i avsikt att ständigt 

å sätt som är fördelaktiga för alla dess intressenter.”   
 (Mayo & Lank 1994)  

Lärande organisationer har lyfts fram som ett sätt att styra och leda 
(Kärreman & Rehn 2007). Som vi belyser genom 
och-fyra – det är frågan finns kunskapen för att 

effektivisera glidskenans materialflöde inom organisationskedjan. Problemet är att 
medarbetarna inom organisationskedjan inte har möjlighet att sprida kunskapen 
mellan varandra. Detta har även tidigare forskningsstudier på Atlas Copco Rock 
Drills visat (Abrahamsson & Helin 2004). Det som krävs för att kunskap ska 
spridas inom organisationen är att medarbetarna genom en bra kontaktyta och 
forum får utrymme att lära av varandra. Betydelsen av relationer för
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ar för inputen i 
materialflödet (Bowersox et al 2010, Terreri 2010, Cooper & Ellram 1993). Det 
kan vi även konstatera i glidskenans organisationskedja med utgångspunkt i 

gör hinder för samarbete i 
etta avsnitt med följande citat: 

Hur kan aspekter om kunskapsspridning bidra till att förklara 
rganisationens oförmåga att samarbeta runt glidskenans 

Kunskap och kunskapsspridning utgör en viktig del inom området lärande 
organisationer. Begreppet och fenomenet lärande organisationer har blivit allt mer 

lt sedan Senge publicerade boken ” The fifth 
talet (se 

, Mayo& Lank 

En annan definition på lärande organisation hämtas från Mayo och Lank (1994):  

att styra och leda 
Som vi belyser genom 

finns kunskapen för att 
effektivisera glidskenans materialflöde inom organisationskedjan. Problemet är att 
medarbetarna inom organisationskedjan inte har möjlighet att sprida kunskapen 

sstudier på Atlas Copco Rock 
Drills visat (Abrahamsson & Helin 2004). Det som krävs för att kunskap ska 

är att medarbetarna genom en bra kontaktyta och 
Betydelsen av relationer för 
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organisatoriskt lärande behandlar Müllern (
om att utveckla förmågan hos medarbetarna att förstå de
omvärlden. Vidare poängterar Müllern (2007) vikten av 
och externa relationer.   
 
Interna aspekter på organisatoriskt lärande
och kunskaper inom den egna organisationen. Det kan bero på att medarbetare 
från olika funktioner ser samma fenomen på olika sett (Kärreman 2007). Vi ser i 
det andra temat, olika syn på glidskenan
markant inom organisationskedjan. Därför förklarar vi och tolkar, i nästa avsnitt, 
hur organisationskedjans olika syn är en barriär för både samarbete och lärande.  
 

Gemensamma visioner eller o
I det andra temat, olika syn på glidskenan
avdelningarna och funktionerna i organisationskedjan ser på glidskenan. 
 

Sammanfattning av tema 2
Synen på glidskenan inom DC skiljer sig 
funktionerna i organisationskedjan. På DC domineras synen av ett
perspektiv. Uppfattningen är att glidskenan är svår och otymplig att hantera
förpacka och transportera. Hos medarbetarna på de mer tekniskt orienterade 
avdelningarna inom URE och SDE 
smart lösning. Det synsättet förmedlas även av gruvkunder, som får ut fler 
borrmeter till lägre kostnad jämfört med tidigare lösningar.
betraktas olika följer det sig nat
synsätten inom organisationskedjan kan bidra till att förklara varför samarbetet 
runt glidskenans flöde gnisslar behandlas i följande avsnitt. 
 

Hur kan olika syn på glidskenan bidra till att förstå och förk
organisationens oförmåga att tillsammans effektivisera 
glidskenans flöde?  
Vi tolkar de olika uppfattningarna om glidskenan, som en konsekvens av att 
kunskapsspridningen inte fungerar inom organisationskedjan. Det leder i sin tur 
till att organisationen inte arbetar samstämmigt. 
beskrivning av att lärande organisationer 
världen inte är byggd av separata 
 
Utöver kunskap och kunskapsspridning
organisation, tar Senge (2006) 
på att en gemensam vision skapar sammanhan
individer delar på ansvaret för helheten och när en grupp 
gemensam bild kan inte varje individ
förståelse är en förutsättning för tvärfunktionella samarbeten 
 
Organisationen blir i allt större utsträckning beroende av medarbetarnas fö
av både uppgift och kontext. Det fungerar inte om alla individer handlar utifrån en 

Slutanalys 

toriskt lärande behandlar Müllern (2007). Han skriver att lärandet handlar 
om att utveckla förmågan hos medarbetarna att förstå det egna företaget och 
omvärlden. Vidare poängterar Müllern (2007) vikten av att utveckla både interna 

Interna aspekter på organisatoriskt lärande handlar om förmågan att sprida idéer 
inom den egna organisationen. Det kan bero på att medarbetare 

från olika funktioner ser samma fenomen på olika sett (Kärreman 2007). Vi ser i 
på glidskenan, att synen på glidskenan skiljer sig 

markant inom organisationskedjan. Därför förklarar vi och tolkar, i nästa avsnitt, 
hur organisationskedjans olika syn är en barriär för både samarbete och lärande.  

Gemensamma visioner eller olika syn  
på glidskenan, från kapitel sju presenteras hur de olika 

avdelningarna och funktionerna i organisationskedjan ser på glidskenan.  

Sammanfattning av tema 2 
DC skiljer sig markant åt från synen inom de övriga 

funktionerna i organisationskedjan. På DC domineras synen av ett log
perspektiv. Uppfattningen är att glidskenan är svår och otymplig att hantera

Hos medarbetarna på de mer tekniskt orienterade 
URE och SDE betraktas glidskenan istället vara en 

. Det synsättet förmedlas även av gruvkunder, som får ut fler 
borrmeter till lägre kostnad jämfört med tidigare lösningar. Genom att glidskenan 
betraktas olika följer det sig naturligt att den även värderas olika. Hur de olika 
synsätten inom organisationskedjan kan bidra till att förklara varför samarbetet 
runt glidskenans flöde gnisslar behandlas i följande avsnitt.  

Hur kan olika syn på glidskenan bidra till att förstå och förk
organisationens oförmåga att tillsammans effektivisera 

Vi tolkar de olika uppfattningarna om glidskenan, som en konsekvens av att 
kunskapsspridningen inte fungerar inom organisationskedjan. Det leder i sin tur 

en inte arbetar samstämmigt. Vi inspireras av Senges
att lärande organisationer först kan byggas när individer förstår att 

världen inte är byggd av separata och osammanhängande krafter.  

Utöver kunskap och kunskapsspridning, som en viktig del för att skapa en lärande 
tar Senge (2006) även upp vikten av en gemensam vision. Det beror 

kapar sammanhang för fragmenterade aktiviteter. 
individer delar på ansvaret för helheten och när en grupp av individer ska skapa en 
gemensam bild kan inte varje individ se sin egen bild som den bästa. Ömsesidig 

för tvärfunktionella samarbeten (Senge 2006).

Organisationen blir i allt större utsträckning beroende av medarbetarnas fö
Det fungerar inte om alla individer handlar utifrån en 
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att lärandet handlar 
t egna företaget och 

både interna 

förmågan att sprida idéer 
inom den egna organisationen. Det kan bero på att medarbetare 

från olika funktioner ser samma fenomen på olika sett (Kärreman 2007). Vi ser i 
, att synen på glidskenan skiljer sig 

markant inom organisationskedjan. Därför förklarar vi och tolkar, i nästa avsnitt, 
hur organisationskedjans olika syn är en barriär för både samarbete och lärande.   

presenteras hur de olika 

inom de övriga 
logistiskt 

perspektiv. Uppfattningen är att glidskenan är svår och otymplig att hantera, 
Hos medarbetarna på de mer tekniskt orienterade 

en mycket 
. Det synsättet förmedlas även av gruvkunder, som får ut fler 

Genom att glidskenan 
urligt att den även värderas olika. Hur de olika 

synsätten inom organisationskedjan kan bidra till att förklara varför samarbetet 

Hur kan olika syn på glidskenan bidra till att förstå och förklara 
organisationens oförmåga att tillsammans effektivisera 

Vi tolkar de olika uppfattningarna om glidskenan, som en konsekvens av att 
kunskapsspridningen inte fungerar inom organisationskedjan. Det leder i sin tur 

s (2006) 
förstår att 

för att skapa en lärande 
Det beror 

g för fragmenterade aktiviteter. Alla 
ska skapa en 

Ömsesidig 
.  

Organisationen blir i allt större utsträckning beroende av medarbetarnas förståelse 
Det fungerar inte om alla individer handlar utifrån en 
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personlig föreställning (Granberg 2009).
kunden efterfrågar två enheter är ett exempel på detta hämtat från rapportens 
första tema.  
 
En gemensam bild, alternativ
engagemang över funktionsgränser. 
gemensam är att det finns en kontinuerlig kommunikation. Att lyssna 
någon annans bild är däremot mycket svårar
2006). Att organisationskedjan inom Atlas Copco inte har en gemensam syn på 
glidskenan som reservdel kan vara en förklaring till att medarbetare på DC inte 
upplever något engagemang bland
företaget uppnår en gemensam vision känner medarbetare att, exempelvis 
glidskenan, är ”vårt problem” och inte ”deras problem”
undersökning sett tydliga tecken på att medarbetarna inom glid
känner eller tar ansvar för glidskenans flöde utan skjuter det ifrån sig och tycker 
att det är någon annan som borde göra. Vi presenterat i rapportens sjätte kapitel 
under avsnittet ”på vems bord ligger glidskenan?” tecken på detta
 
Ytterligare en aspekt, som kan bidra till en förklaring om varför samarbetet i 
organisationskedjan gnisslar, är upplevelsen om organisatoriska avstånd. Med 
stöd av vedertagna vetenskapliga teorier fördjupar vi oss därför inom 
organisatoriska avstånd i rapporte

Avstånd 
I detta avsnitt diskuteras organisatoriska avstånd ur två aspekter. Vi börjar studera 
fysiska avstånd inom vilka organisationsstruktur har stor betydelse. Därefter följer 
en studie av mentala avstånd inom organisationen. 

Sammanfattning av tema 3
Tecken på fysiska och mentala avstånd har presenteras under rubriken 
det tredje temat, i rapportens tematiska analys. Mätbara fysiska avstånd finns 
inom Atlas Copcos Rock Drills organisation, men medarbetarna i glidskenans 
organisationskedja talar om avstånden som om de vore mycket längre. 
Medarbetarnas upplevelse av fysiska avstånd kan kopplas till mentala avstånd 
inom organisationskedjan. Vi noterar exempelvis ett mönster i hur medarbetarna 
talar om varandra. De talar om ”dom 
Copco. Borde inte medarbetare inom samma division istället tala om ”vi”? Hur 
kan stöd från tidigare forskning om organisatoriska avstånd bidra till att förklara 
gnisslet i glidskenans organisationskedja?  
 

Behovet av struktur ger en pusselbit till att förklara gnisslet i 
samarbetet mellan organisationskedjans länkar?
För att styra och kontrollera verksamheten är organisationen uppdelad i olika 
avdelningar och funktioner. Det finns tydliga strukturer och vi har n
finns över 65 sidor på Atlas Copcos organisationsträd ur olika perspektiv.
Strukturer tolkar vi som ett måste för att skapa or
De finns till för att medarbetarna ska
syfte att organisationen kollektivt ska nå
och en stabilitet, som koordinera

Slutanalys 

personlig föreställning (Granberg 2009). Införandet av en ordermultipel trots att 
kunden efterfrågar två enheter är ett exempel på detta hämtat från rapportens 

En gemensam bild, alternativt en förståelse för varandras bilder, skapar 
engagemang över funktionsgränser. En förutsättning för att en vision ska bli 

kontinuerlig kommunikation. Att lyssna och ta del av 
bild är däremot mycket svårare än att förmedla sin egen bild (Senge 

2006). Att organisationskedjan inom Atlas Copco inte har en gemensam syn på 
glidskenan som reservdel kan vara en förklaring till att medarbetare på DC inte 
upplever något engagemang bland sina kollegor på URE och SDE. Först när

en gemensam vision känner medarbetare att, exempelvis 
oblem” och inte ”deras problem” (Senge 2006). Vi har i vår 

undersökning sett tydliga tecken på att medarbetarna inom glidskenans flöde inte 
känner eller tar ansvar för glidskenans flöde utan skjuter det ifrån sig och tycker 
att det är någon annan som borde göra. Vi presenterat i rapportens sjätte kapitel 
under avsnittet ”på vems bord ligger glidskenan?” tecken på detta 

rligare en aspekt, som kan bidra till en förklaring om varför samarbetet i 
organisationskedjan gnisslar, är upplevelsen om organisatoriska avstånd. Med 
stöd av vedertagna vetenskapliga teorier fördjupar vi oss därför inom 

i rapportens följande stycke.  

I detta avsnitt diskuteras organisatoriska avstånd ur två aspekter. Vi börjar studera 
fysiska avstånd inom vilka organisationsstruktur har stor betydelse. Därefter följer 
en studie av mentala avstånd inom organisationen.  

nfattning av tema 3 
Tecken på fysiska och mentala avstånd har presenteras under rubriken avstånd
det tredje temat, i rapportens tematiska analys. Mätbara fysiska avstånd finns 
inom Atlas Copcos Rock Drills organisation, men medarbetarna i glidskenans 

nisationskedja talar om avstånden som om de vore mycket längre. 
Medarbetarnas upplevelse av fysiska avstånd kan kopplas till mentala avstånd 
inom organisationskedjan. Vi noterar exempelvis ett mönster i hur medarbetarna 
talar om varandra. De talar om ”dom där borta” även fast alla arbetar inom Atlas 
Copco. Borde inte medarbetare inom samma division istället tala om ”vi”? Hur 
kan stöd från tidigare forskning om organisatoriska avstånd bidra till att förklara 
gnisslet i glidskenans organisationskedja?   

vet av struktur ger en pusselbit till att förklara gnisslet i 
samarbetet mellan organisationskedjans länkar? 
För att styra och kontrollera verksamheten är organisationen uppdelad i olika 
avdelningar och funktioner. Det finns tydliga strukturer och vi har noterat att det 
finns över 65 sidor på Atlas Copcos organisationsträd ur olika perspektiv.
Strukturer tolkar vi som ett måste för att skapa ordning och reda i organisationer. 
De finns till för att medarbetarna ska veta vad de ska göra och förväntas göra

kollektivt ska nå uppsatta mål. Strukturer skapar mönster 
som koordinerar aktiviteterna i organisationen. Dessa strukturer
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Införandet av en ordermultipel trots att 
kunden efterfrågar två enheter är ett exempel på detta hämtat från rapportens 

förståelse för varandras bilder, skapar 
En förutsättning för att en vision ska bli 

och ta del av 
e än att förmedla sin egen bild (Senge 

2006). Att organisationskedjan inom Atlas Copco inte har en gemensam syn på 
glidskenan som reservdel kan vara en förklaring till att medarbetare på DC inte 

sina kollegor på URE och SDE. Först när 
en gemensam vision känner medarbetare att, exempelvis 

. Vi har i vår 
skenans flöde inte 

känner eller tar ansvar för glidskenans flöde utan skjuter det ifrån sig och tycker 
att det är någon annan som borde göra. Vi presenterat i rapportens sjätte kapitel 

rligare en aspekt, som kan bidra till en förklaring om varför samarbetet i 
organisationskedjan gnisslar, är upplevelsen om organisatoriska avstånd. Med 
stöd av vedertagna vetenskapliga teorier fördjupar vi oss därför inom 

I detta avsnitt diskuteras organisatoriska avstånd ur två aspekter. Vi börjar studera 
fysiska avstånd inom vilka organisationsstruktur har stor betydelse. Därefter följer 

avstånd, 
det tredje temat, i rapportens tematiska analys. Mätbara fysiska avstånd finns 
inom Atlas Copcos Rock Drills organisation, men medarbetarna i glidskenans 

nisationskedja talar om avstånden som om de vore mycket längre. 
Medarbetarnas upplevelse av fysiska avstånd kan kopplas till mentala avstånd 
inom organisationskedjan. Vi noterar exempelvis ett mönster i hur medarbetarna 

där borta” även fast alla arbetar inom Atlas 
Copco. Borde inte medarbetare inom samma division istället tala om ”vi”? Hur 
kan stöd från tidigare forskning om organisatoriska avstånd bidra till att förklara 

vet av struktur ger en pusselbit till att förklara gnisslet i 

För att styra och kontrollera verksamheten är organisationen uppdelad i olika 
oterat att det 

finns över 65 sidor på Atlas Copcos organisationsträd ur olika perspektiv. 
dning och reda i organisationer. 
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Dessa strukturer 
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och tydliga mönster för med sig
anställda inom organisationen inte behöver lägga energi åt att ta reda på
behövs göras. Att medarbetare hela tiden vet vad som förväntas av dem 
mycket tid i arbetsprocessen, men nackdelen är att strukturer
(Jacobsen 2008). Om ansvaret 
risk att en arbetsuppgift ”faller mellan stolarna”. Precis det ser vi exempel på vid 
försök att starta ett tvärfunktionellt forum runt glidskenans flöde och att ansvaret 
skickas runt mellan olika avdelning
 
I nästa avsnitt byter vi perspektiv för att studera organisatoriska avstånd. Fokus 
riktas istället på organisationens mentala avstånd.  
 

Hur kan mentala avstånd bidra till att förklara gnisslet i 
samarbetet mellan organisationskedjans länkar?
Det mentala avståndet inom glidskenans organisationskedja förklarar vi med att 
kedjans medarbetare saknar en vi
Björkman (1992) som hierarkiskt avstånd mellan URE och SDE i förhållande till 
DC. Den tidigare forskningsstu
Björkman 1992) poängterar att produktbolagen har högre status inom 
organisationen. Detta är dock inget unikt för Atlas Copco eller glidskenans 
organisationskedja, utan ett känt problem i organisationskedjans gr
(Holmqvist 2007).  
 
 På dagens Atlas Copco upplever vi fortfarande att avdelningar med nyproduktion 
och utveckling har högre status än eftermarknad. Detta trots att eftermarknaden är 
ett allt viktigare affärsområde inom Atlas Copco (se eftermarkna
Copco i kapitel 1). Det kan vara en av anledningarna att product managers inom 
eftermarknad ägnar sig åt att ”ta fram nya produkter av reservdelar” snarare än att 
utveckla befintliga produkter. Ur vårt empiriska material kan vi även lyfta fram
följande citat, som belyser skillnaden mellan produktbolag och eftermarknad. 
 

Strategiskt inköp har 90 procent fokus på produktion och 10 

procent fokus på eftermarknad. 

 

Vi (strategiskt inköp) förhandlar kontrakt åt produktion och så 

följer DC med på köpet.  
 

Vår tolkning av avstånd 
Avstånden inom organisationskedjan uppkommer i olika former och skepnader. 
Oavsett skepnad skapar avstånd barriärer för tvärfunktionellt samarbete mellan 
organisationskedjans medarbetare. Risken om medarbetare med ett för sn
perspektiv fattar beslut är att flödet suboptimeras. Ett exempel i glidskenans flöde 
är införandet av en minsta orderkvantitet på fyra glidskenor från DC:s sida. 
Avstånden inom organisationskedjan är också ett hinder för organisatoriskt 
lärande och att kunskaps sprids mellan medarbetarna (van Hoek et al 2008, Sense 
& Clements 2006, Tracey & Smith
tillsammans skapar helheten, och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk 
(Blomberg et al 2002).  

Slutanalys 

ster för med sig både för- och nackdelar. Fördelarna är
nen inte behöver lägga energi åt att ta reda på vad som 

. Att medarbetare hela tiden vet vad som förväntas av dem 
tsprocessen, men nackdelen är att strukturer skapar en stelhet

(Jacobsen 2008). Om ansvaret inte är tydligt uppdelat mellan funktionerna finns 
risk att en arbetsuppgift ”faller mellan stolarna”. Precis det ser vi exempel på vid 
försök att starta ett tvärfunktionellt forum runt glidskenans flöde och att ansvaret 
skickas runt mellan olika avdelningar.   

I nästa avsnitt byter vi perspektiv för att studera organisatoriska avstånd. Fokus 
riktas istället på organisationens mentala avstånd.   

Hur kan mentala avstånd bidra till att förklara gnisslet i 
samarbetet mellan organisationskedjans länkar? 

entala avståndet inom glidskenans organisationskedja förklarar vi med att 
kedjans medarbetare saknar en vi-känsla. Vi tolkar det, likt Alvesson och 
Björkman (1992) som hierarkiskt avstånd mellan URE och SDE i förhållande till 
DC. Den tidigare forskningsstudien av Atlas Copcos affärskultur (Alvesson & 
Björkman 1992) poängterar att produktbolagen har högre status inom 
organisationen. Detta är dock inget unikt för Atlas Copco eller glidskenans 
organisationskedja, utan ett känt problem i organisationskedjans gr

På dagens Atlas Copco upplever vi fortfarande att avdelningar med nyproduktion 
och utveckling har högre status än eftermarknad. Detta trots att eftermarknaden är 
ett allt viktigare affärsområde inom Atlas Copco (se eftermarknad inom Atlas 
Copco i kapitel 1). Det kan vara en av anledningarna att product managers inom 
eftermarknad ägnar sig åt att ”ta fram nya produkter av reservdelar” snarare än att 
utveckla befintliga produkter. Ur vårt empiriska material kan vi även lyfta fram
följande citat, som belyser skillnaden mellan produktbolag och eftermarknad. 

Strategiskt inköp har 90 procent fokus på produktion och 10 

procent fokus på eftermarknad.  

Vi (strategiskt inköp) förhandlar kontrakt åt produktion och så 

pet.   

 
Avstånden inom organisationskedjan uppkommer i olika former och skepnader. 
Oavsett skepnad skapar avstånd barriärer för tvärfunktionellt samarbete mellan 
organisationskedjans medarbetare. Risken om medarbetare med ett för sn
perspektiv fattar beslut är att flödet suboptimeras. Ett exempel i glidskenans flöde 
är införandet av en minsta orderkvantitet på fyra glidskenor från DC:s sida. 
Avstånden inom organisationskedjan är också ett hinder för organisatoriskt 

kunskaps sprids mellan medarbetarna (van Hoek et al 2008, Sense 
& Clements 2006, Tracey & Smith-Doerflein 2001). Det är delarna, som 
tillsammans skapar helheten, och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk 
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är att de 
vad som 

. Att medarbetare hela tiden vet vad som förväntas av dem sparar 
skapar en stelhet 

inte är tydligt uppdelat mellan funktionerna finns 
risk att en arbetsuppgift ”faller mellan stolarna”. Precis det ser vi exempel på vid 
försök att starta ett tvärfunktionellt forum runt glidskenans flöde och att ansvaret 

I nästa avsnitt byter vi perspektiv för att studera organisatoriska avstånd. Fokus 

Hur kan mentala avstånd bidra till att förklara gnisslet i 

entala avståndet inom glidskenans organisationskedja förklarar vi med att 
känsla. Vi tolkar det, likt Alvesson och 

Björkman (1992) som hierarkiskt avstånd mellan URE och SDE i förhållande till 
dien av Atlas Copcos affärskultur (Alvesson & 

Björkman 1992) poängterar att produktbolagen har högre status inom 
organisationen. Detta är dock inget unikt för Atlas Copco eller glidskenans 
organisationskedja, utan ett känt problem i organisationskedjans gränssnitt 

På dagens Atlas Copco upplever vi fortfarande att avdelningar med nyproduktion 
och utveckling har högre status än eftermarknad. Detta trots att eftermarknaden är 

d inom Atlas 
Copco i kapitel 1). Det kan vara en av anledningarna att product managers inom 
eftermarknad ägnar sig åt att ”ta fram nya produkter av reservdelar” snarare än att 
utveckla befintliga produkter. Ur vårt empiriska material kan vi även lyfta fram 
följande citat, som belyser skillnaden mellan produktbolag och eftermarknad.  

Avstånden inom organisationskedjan uppkommer i olika former och skepnader. 
Oavsett skepnad skapar avstånd barriärer för tvärfunktionellt samarbete mellan 
organisationskedjans medarbetare. Risken om medarbetare med ett för snävt 
perspektiv fattar beslut är att flödet suboptimeras. Ett exempel i glidskenans flöde 
är införandet av en minsta orderkvantitet på fyra glidskenor från DC:s sida. 
Avstånden inom organisationskedjan är också ett hinder för organisatoriskt 

kunskaps sprids mellan medarbetarna (van Hoek et al 2008, Sense 
Doerflein 2001). Det är delarna, som 

tillsammans skapar helheten, och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk 
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Avstånden och maktdistansen mellan produktbolagen eftermarknad kan vara en 
anledning till att kunskapen inte sprids inom organisationskedjan. Från vårt 
empiriska material kan vi lyfta fram följande citat, som exempel på detta: 
 

Vi vågar inte fråga teknik för de tycker säke

dum. 
 
Med inspiration från Alvesson (1992) anser vi att 
graden av formell styrning lever sida vid sida med kulturella aspekter
påverkar organisationen. Det måste finnas en gemensam mening och hållpunkter
för de verksamma inom organisationen. D
spelar en viktig roll för hur individerna i organisationen interagerar och agerar 
situationer som de ställs inför. Många menar att det krävs ett gemensamt synsätt 
på organisationen och dess omgivning för att skapa en samstämmighet utöver de 
tydliga organisationsstrukturerna. 
(1992) att en förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig 
internt och till sin omvärld på ett likartat sätt
 
Att organisationen skapar en gemensam känsla för orga
är ett sätt för att skapa en effektiv verksamhet där individerna jobbar och agerar 
utifrån ett gemensamt mönster (Alvesson 1992). Vi tror
till en gemensam organisationskultur är svår 
Vi tolkar kulturen som både ett hjälpmedel till att få till en helhet, men även som 
ett hinder då subkulturer lätt tar överhand (se vidare under rubriken kulture
krafter senare i detta kapitel). 
 
Avståndet mellan produktion och eftermarknad är ett svagt gränssnitt i 
glidskenans organisationskedja. Båda är på sitt sätt viktiga och tillsammans bildar 
de helhetsintrycket av Atlas Copco. För organisationen Atlas Co
ge arbetet inom båda länkarna förutsättningar, som är anpassade till respektive 
affärsområde. Vi har tidigare, i kapitel ett, skrivit om eftermarknadens komplexa 
behov (Cohen et al 2006). Av den anledningen går det exempelvis inte att lå
”eftermarknaden följa med på köpet” vid val av leverantör och inköp.  Speciellt 
inte när eftermarknadens betydelse utgör en stor del av affären. Ett citat som 
poängterar eftermarknadsaffärens betydelse för Atlas Copco hämtar vi från ett av 
produktbolagen:  
 

Det var tack vara försäljningen av reservdelar, som vi 

överlevde finanskrisen 2008
 

 

Vi har också sett eftermarknadens ökade betydelse i logistiklitteraturen
(Holmqvist 2007, Bijl et al 2000
idag ledande marknadsposition krävs en eftermarknadsorganisation av högsta 
klass. Vi tolkar att tvärfunktionellt samarbete och lärande inom 
organisationskedjan är en förutsättning för att ständigt förbättra processer och 
därigenom tillsammans möta marknadens höga 
dryg tolv år att effektivisera ett flöde, som exempelvis glidskenans flöde.  
 

Slutanalys 

distansen mellan produktbolagen eftermarknad kan vara en 
anledning till att kunskapen inte sprids inom organisationskedjan. Från vårt 
empiriska material kan vi lyfta fram följande citat, som exempel på detta:  

Vi vågar inte fråga teknik för de tycker säkert att frågan är 

on (1992) anser vi att organisatoriska strukturer 
lever sida vid sida med kulturella aspekter

påverkar organisationen. Det måste finnas en gemensam mening och hållpunkter
e verksamma inom organisationen. Detta skapas genom kulturen. Kulturen 

spelar en viktig roll för hur individerna i organisationen interagerar och agerar 
situationer som de ställs inför. Många menar att det krävs ett gemensamt synsätt 

nen och dess omgivning för att skapa en samstämmighet utöver de 
tydliga organisationsstrukturerna. Baserat på Weick (1979) skriver Alvesson 

att en förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig 
på ett likartat sätt.  

Att organisationen skapar en gemensam känsla för organisationen genom kulturen 
skapa en effektiv verksamhet där individerna jobbar och agerar 

mönster (Alvesson 1992). Vi tror dock att svårigheten 
organisationskultur är svår beroende på organisationens storlek

Vi tolkar kulturen som både ett hjälpmedel till att få till en helhet, men även som 
ett hinder då subkulturer lätt tar överhand (se vidare under rubriken kulture

 

Avståndet mellan produktion och eftermarknad är ett svagt gränssnitt i 
glidskenans organisationskedja. Båda är på sitt sätt viktiga och tillsammans bildar 
de helhetsintrycket av Atlas Copco. För organisationen Atlas Copco gäller det att 
ge arbetet inom båda länkarna förutsättningar, som är anpassade till respektive 
affärsområde. Vi har tidigare, i kapitel ett, skrivit om eftermarknadens komplexa 
behov (Cohen et al 2006). Av den anledningen går det exempelvis inte att lå
”eftermarknaden följa med på köpet” vid val av leverantör och inköp.  Speciellt 
inte när eftermarknadens betydelse utgör en stor del av affären. Ett citat som 
poängterar eftermarknadsaffärens betydelse för Atlas Copco hämtar vi från ett av 

Det var tack vara försäljningen av reservdelar, som vi 

överlevde finanskrisen 2008-2009. 

Vi har också sett eftermarknadens ökade betydelse i logistiklitteraturen
(Holmqvist 2007, Bijl et al 2000). Om Atlas Copco skall behålla och stärka sin 

ande marknadsposition krävs en eftermarknadsorganisation av högsta 
klass. Vi tolkar att tvärfunktionellt samarbete och lärande inom 
organisationskedjan är en förutsättning för att ständigt förbättra processer och 
därigenom tillsammans möta marknadens höga krav på service. Det kan inte ta 
dryg tolv år att effektivisera ett flöde, som exempelvis glidskenans flöde.   
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Avståndet mellan produktion och eftermarknad är ett svagt gränssnitt i 
glidskenans organisationskedja. Båda är på sitt sätt viktiga och tillsammans bildar 

pco gäller det att 
ge arbetet inom båda länkarna förutsättningar, som är anpassade till respektive 
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”eftermarknaden följa med på köpet” vid val av leverantör och inköp.  Speciellt 
inte när eftermarknadens betydelse utgör en stor del av affären. Ett citat som 
poängterar eftermarknadsaffärens betydelse för Atlas Copco hämtar vi från ett av 

Vi har också sett eftermarknadens ökade betydelse i logistiklitteraturen 
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krav på service. Det kan inte ta 
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Studiens tre teman visar tydliga exempel på att samarbetet i glidskenans 
organisationskedja gnisslar. Innan vi går in på studiens slutsatser vil
först skriva ett kort stycke om hur organisationen skulle kunna gynnas av att lära 
tillsammans.   

Samarbete och lärande
 

Är vi så upptagna med att göra fel att vi inte har tid att göra 

rätt? 
 
 
Citatet ovan, som är hämtat från en medarbetare i g
skiljer sig från filosofin inom organisatoriskt lärande där medarbetaren får 
utrymme att testa sina idéer (Senge 2006, Roos 2004). Genom att tillåtas vara 
kreativ, utmana gällande praxis och att individer i forum får möjlighe
varandras perspektiv kan organisationen tillvarata dess inneboende kunskap. (Sull 
2007) Att skapa en lärande organisation utgår från medarbetarnas intresse och det 
är ledarskapets roll att stimulera detta intresse samt att skapa arenor för 
kreativiteten (Sull 2007).  
 
Organisatoriskt lärande ger möjlighet att tillvarata organisationens kunskaper och 
den potential som ryms inom kunskaperna. Senge (2006) belyser att en 
organisation där medlemmarna var och en för sig har IQ på 100 tillsammans k
ha ett gemensamt IQ på 60. Det beror på att gruppens medlemmar inte har 
förmågan att förstå varandra och att samarbeta. Fungerar lärandet och samarbetet 
kan en grupp människor tillsammans komma med idéer och lösningar av mått som 
ingen enskild individ kan uppnå. För att generera lärande inom en organisation 
belyser Senge (2006) vikten av en dialog inom vilken människor tänker 
tillsammans, lyssnar på varandra och ger sin syn på saken. Det ligger även i linje 
med grundfilosofin inom SCM: att synergieffekte
funktioner (Tracey & Smith-Kimberley 2001).
 

Kreativa forum 
Vi har tidigare i detta kapitel presenterat att kunskapen finns inom glidskenans 
organisationskedja, men inte sprids mellan dess medarbetare. Det finns gap 
mellan de olika funktionerna, olika syn, kulturella krafter som bildar barriärer för 
organisationens samarbete och lärande. För att övervinna dessa barriärer är en 
kontinuerlig kommunikation19

 
Det behövs forum där kreativa idée
input för att kunna förbättra verksamheten (Senge 2006). En medarbetare inom 
glidskenans organisationskedja säger att:  
 

                                                 
19

 Ordet kommunikation definieras i Nationalencyklopedin (www.ne.se 2010
överföring av information. Ordet kommer ursprungligen från latinets communicare, vilket 
översätts med ”att göra gemensamt” (Heide et al 2005) och ligger därmed i linje med 
grundfilosofin inom SCM.  
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Studiens tre teman visar tydliga exempel på att samarbetet i glidskenans 
organisationskedja gnisslar. Innan vi går in på studiens slutsatser vill vi därför 
först skriva ett kort stycke om hur organisationen skulle kunna gynnas av att lära 

Samarbete och lärande 

Är vi så upptagna med att göra fel att vi inte har tid att göra 

Citatet ovan, som är hämtat från en medarbetare i glidskenans organisationskedja, 
skiljer sig från filosofin inom organisatoriskt lärande där medarbetaren får 
utrymme att testa sina idéer (Senge 2006, Roos 2004). Genom att tillåtas vara 
kreativ, utmana gällande praxis och att individer i forum får möjlighet att ta del av 
varandras perspektiv kan organisationen tillvarata dess inneboende kunskap. (Sull 
2007) Att skapa en lärande organisation utgår från medarbetarnas intresse och det 
är ledarskapets roll att stimulera detta intresse samt att skapa arenor för 

Organisatoriskt lärande ger möjlighet att tillvarata organisationens kunskaper och 
den potential som ryms inom kunskaperna. Senge (2006) belyser att en 
organisation där medlemmarna var och en för sig har IQ på 100 tillsammans k
ha ett gemensamt IQ på 60. Det beror på att gruppens medlemmar inte har 
förmågan att förstå varandra och att samarbeta. Fungerar lärandet och samarbetet 
kan en grupp människor tillsammans komma med idéer och lösningar av mått som 

an uppnå. För att generera lärande inom en organisation 
belyser Senge (2006) vikten av en dialog inom vilken människor tänker 
tillsammans, lyssnar på varandra och ger sin syn på saken. Det ligger även i linje 
med grundfilosofin inom SCM: att synergieffekter kan erhållas i samarbete mellan 

Kimberley 2001). 

Vi har tidigare i detta kapitel presenterat att kunskapen finns inom glidskenans 
organisationskedja, men inte sprids mellan dess medarbetare. Det finns gap 

de olika funktionerna, olika syn, kulturella krafter som bildar barriärer för 
organisationens samarbete och lärande. För att övervinna dessa barriärer är en 

19 ett viktigt verktyg (Senge 2006).  

Det behövs forum där kreativa idéer ventileras och kunskap snappas upp, som ger 
input för att kunna förbättra verksamheten (Senge 2006). En medarbetare inom 
glidskenans organisationskedja säger att:   

 
ommunikation definieras i Nationalencyklopedin (www.ne.se 2010-05-20), som 
v information. Ordet kommer ursprungligen från latinets communicare, vilket 

översätts med ”att göra gemensamt” (Heide et al 2005) och ligger därmed i linje med 

82 | S i d a  

Studiens tre teman visar tydliga exempel på att samarbetet i glidskenans 
l vi därför 

först skriva ett kort stycke om hur organisationen skulle kunna gynnas av att lära 

lidskenans organisationskedja, 
skiljer sig från filosofin inom organisatoriskt lärande där medarbetaren får 
utrymme att testa sina idéer (Senge 2006, Roos 2004). Genom att tillåtas vara 

t att ta del av 
varandras perspektiv kan organisationen tillvarata dess inneboende kunskap. (Sull 
2007) Att skapa en lärande organisation utgår från medarbetarnas intresse och det 
är ledarskapets roll att stimulera detta intresse samt att skapa arenor för 

Organisatoriskt lärande ger möjlighet att tillvarata organisationens kunskaper och 
den potential som ryms inom kunskaperna. Senge (2006) belyser att en 
organisation där medlemmarna var och en för sig har IQ på 100 tillsammans kan 
ha ett gemensamt IQ på 60. Det beror på att gruppens medlemmar inte har 
förmågan att förstå varandra och att samarbeta. Fungerar lärandet och samarbetet 
kan en grupp människor tillsammans komma med idéer och lösningar av mått som 

an uppnå. För att generera lärande inom en organisation 
belyser Senge (2006) vikten av en dialog inom vilken människor tänker 
tillsammans, lyssnar på varandra och ger sin syn på saken. Det ligger även i linje 

r kan erhållas i samarbete mellan 

Vi har tidigare i detta kapitel presenterat att kunskapen finns inom glidskenans 
organisationskedja, men inte sprids mellan dess medarbetare. Det finns gap 

de olika funktionerna, olika syn, kulturella krafter som bildar barriärer för 
organisationens samarbete och lärande. För att övervinna dessa barriärer är en 

r ventileras och kunskap snappas upp, som ger 
input för att kunna förbättra verksamheten (Senge 2006). En medarbetare inom 

20), som 
v information. Ordet kommer ursprungligen från latinets communicare, vilket 

översätts med ”att göra gemensamt” (Heide et al 2005) och ligger därmed i linje med 



Kapitel 8 

 

Det finns forum att för att mötas, men vad ska vi prata om? Det 

fungerar några gånger at

sanden. Jag kan berätta vad jag jobbar med och DC kan berätta 

vad dom gör, men sen då?
 
 
Att kreativa forum ”rinner ut i sanden” inom glidskenans organisationskedja kan 
vi förklara ur två aspekter. Den första är att komm
relation där någon ställer en fråga och en annan individ ger ett rakt svar (Alvesson 
& Björkman 1992). Ett annat sätt
organisatoriska gränssnitt visat sig svårt att mäta och utv
(Bowersox  el al 2010, van Hoek et al 2008). Inom en ingenjörsbetonad kultur där 
det mesta på ett eller annat sätt följs upp i ett diagram eller en tabell (Alvesson & 
Björkman 1992) blir det därför särskilt svårt att gripa an den 
internt samarbete.   

Upplösning och slutsatser 
Avslutningsvis inom ramen för detta kapitel vill vi lyfta fram våra slutsatser. Vi 
har genom vår undersökning identifierat organisatoriska aspekter, som bildar 
barriärer för samarbete inom gl
ansatser för att förbättra glidskenans flöde ”rinner ut i sanden” innan det kommer 
fram till ett förslag. Mycket kunskap finns inom organisationskedjan, men 
aspekter som organisatoriska avstånd och olika s
spridas mellan medarbetare. Det har vi sett vi sett tydliga exempel på i rapportens 
tre teman. Vi har även sett att det inte finns arenor för att mötas eller där arenorna 
finns saknas förståelse för vikten av att mötas och sam
 
Svårigheten att samarbeta inom glidskenans flöde är inget unikt för Atlas Copco, 
utan flera aspekter kan kopplas samman med tidigare forskningsstudier om 
gränssnitt. Vi kan genom denna studie även stärka dessa tidigare slutsatser med tre 
citat hämtade från medarbetare i glidskenans organisationskedja: 
 
 

Vi har outsourcat logistiken till DC.
 
Samarbetet med en logistikpartner, som DC är till produktbolagen, är ett typiskt 
gränssnitt. Här finns en otydlig rollfördelning och vissa medarbetare tycker at
själva ska effektivisera flödet medan andra tycker att DC ska vända sig till 
produktbolagen.  
 

 

90 procent fokus på produktion och 10 procent på 

eftermarknad. 
 
Upplevelsen om skillnader i status mellan avdelningarna är ett gränssnitt och en 
barriär för att samarbeta. Teorin om gränssnitt bekräftas av upplevelsen inom 
glidskenans organisationskedja.  
 
 

Slutanalys 

Det finns forum att för att mötas, men vad ska vi prata om? Det 

fungerar några gånger att ha möten för att sedan rinna ut i 

sanden. Jag kan berätta vad jag jobbar med och DC kan berätta 

vad dom gör, men sen då? 

Att kreativa forum ”rinner ut i sanden” inom glidskenans organisationskedja kan 
vi förklara ur två aspekter. Den första är att kommunikationen är informativ i en 
relation där någon ställer en fråga och en annan individ ger ett rakt svar (Alvesson 

. Ett annat sätt är att det enligt tidigare forskningsstudier om 
organisatoriska gränssnitt visat sig svårt att mäta och utvärdera interna samarbeten 
(Bowersox  el al 2010, van Hoek et al 2008). Inom en ingenjörsbetonad kultur där 
det mesta på ett eller annat sätt följs upp i ett diagram eller en tabell (Alvesson & 
Björkman 1992) blir det därför särskilt svårt att gripa an den aspekten vid ett 

Upplösning och slutsatser  
Avslutningsvis inom ramen för detta kapitel vill vi lyfta fram våra slutsatser. Vi 
har genom vår undersökning identifierat organisatoriska aspekter, som bildar 
barriärer för samarbete inom glidskenans organisationskedja. Dessa hinder gör att 
ansatser för att förbättra glidskenans flöde ”rinner ut i sanden” innan det kommer 
fram till ett förslag. Mycket kunskap finns inom organisationskedjan, men 
aspekter som organisatoriska avstånd och olika syn hindrar kunskapen från att 
spridas mellan medarbetare. Det har vi sett vi sett tydliga exempel på i rapportens 
tre teman. Vi har även sett att det inte finns arenor för att mötas eller där arenorna 
finns saknas förståelse för vikten av att mötas och samtala. 

Svårigheten att samarbeta inom glidskenans flöde är inget unikt för Atlas Copco, 
utan flera aspekter kan kopplas samman med tidigare forskningsstudier om 
gränssnitt. Vi kan genom denna studie även stärka dessa tidigare slutsatser med tre 

de från medarbetare i glidskenans organisationskedja:  

Vi har outsourcat logistiken till DC. 

Samarbetet med en logistikpartner, som DC är till produktbolagen, är ett typiskt 
gränssnitt. Här finns en otydlig rollfördelning och vissa medarbetare tycker at
själva ska effektivisera flödet medan andra tycker att DC ska vända sig till 

90 procent fokus på produktion och 10 procent på 

Upplevelsen om skillnader i status mellan avdelningarna är ett gränssnitt och en 
r att samarbeta. Teorin om gränssnitt bekräftas av upplevelsen inom 

glidskenans organisationskedja.   
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Att kreativa forum ”rinner ut i sanden” inom glidskenans organisationskedja kan 
unikationen är informativ i en 

relation där någon ställer en fråga och en annan individ ger ett rakt svar (Alvesson 
är att det enligt tidigare forskningsstudier om 

ärdera interna samarbeten 
(Bowersox  el al 2010, van Hoek et al 2008). Inom en ingenjörsbetonad kultur där 
det mesta på ett eller annat sätt följs upp i ett diagram eller en tabell (Alvesson & 

aspekten vid ett 

Avslutningsvis inom ramen för detta kapitel vill vi lyfta fram våra slutsatser. Vi 
har genom vår undersökning identifierat organisatoriska aspekter, som bildar 

idskenans organisationskedja. Dessa hinder gör att 
ansatser för att förbättra glidskenans flöde ”rinner ut i sanden” innan det kommer 
fram till ett förslag. Mycket kunskap finns inom organisationskedjan, men 

yn hindrar kunskapen från att 
spridas mellan medarbetare. Det har vi sett vi sett tydliga exempel på i rapportens 
tre teman. Vi har även sett att det inte finns arenor för att mötas eller där arenorna 

Svårigheten att samarbeta inom glidskenans flöde är inget unikt för Atlas Copco, 
utan flera aspekter kan kopplas samman med tidigare forskningsstudier om 
gränssnitt. Vi kan genom denna studie även stärka dessa tidigare slutsatser med tre 

Samarbetet med en logistikpartner, som DC är till produktbolagen, är ett typiskt 
gränssnitt. Här finns en otydlig rollfördelning och vissa medarbetare tycker att DC 
själva ska effektivisera flödet medan andra tycker att DC ska vända sig till 

Upplevelsen om skillnader i status mellan avdelningarna är ett gränssnitt och en 
r att samarbeta. Teorin om gränssnitt bekräftas av upplevelsen inom 



Kapitel 8 

 

Vad ska vi bidra med? Kunskaper om kundens behov?
 
Tidigare forskning om organisatoriska gränssnitt visar på svårigheten att koppla 
samman marknadssidan med inköpssidan och logistiken. Kunskap om kundens 
behov är precis vad glidskenans organisationskedja behöver för att sedan ta beslut 
om att effektivisera flödet.  
 
Svårigheten att etablera interna samarbeten beror förutom på aspekter ur studiens 
tre teman även på svårigheter att utvärdera den ekonomiska vinsten av en sådan 
relation. Av den anledningen skriver både Bowersox et al (2010) och van Hoek et 
al (2008) att sammankoppling av interna länkar inom SCM är en av de största 
utmaningarna inom SCM. En med
säger exempelvis följande om interna samarbeten:
 

Det finns forum, men vad ska vi prata om?
 
 
Vår slutsats av studien är att samarbetet i glidskenans organisationskedja gnisslar. 
Framförallt gnisslar det i gräns
organisationskedjan leder i förlängningen till att aktiviteter för att effektivisera 
glidskenans flöde ”faller mellan stolarna”. 
 
Vår uppfattning av glidskenans flöde är att det går at
Fokus i denna uppsats ligger dock på att belysa samarbetet inom organisationen 
Atlas Copco Rock Drills inte fungerar. Glidskenans flöde är en fallstudie för att 
påvisa detta. Det ekonomiska intresset för Atlas Copco i denna uppsats är att 
förstå hur organisationen skulle kunna gynnas av tvärfunktionella samarbeten. 
Glidskenans flöde är bara ett exempel på flöden där det finns potential att 
effektivisera. I nästa del, den fjärde och avslutande, presenteras våra avslutande 
tankar och våra rekommendationer
 
 

Slutanalys 

Vad ska vi bidra med? Kunskaper om kundens behov? 

Tidigare forskning om organisatoriska gränssnitt visar på svårigheten att koppla 
med inköpssidan och logistiken. Kunskap om kundens 

behov är precis vad glidskenans organisationskedja behöver för att sedan ta beslut 

Svårigheten att etablera interna samarbeten beror förutom på aspekter ur studiens 
n även på svårigheter att utvärdera den ekonomiska vinsten av en sådan 

relation. Av den anledningen skriver både Bowersox et al (2010) och van Hoek et 
al (2008) att sammankoppling av interna länkar inom SCM är en av de största 
utmaningarna inom SCM. En medarbetare inom glidskenans organisationskedja 
säger exempelvis följande om interna samarbeten: 

Det finns forum, men vad ska vi prata om? 

Vår slutsats av studien är att samarbetet i glidskenans organisationskedja gnisslar. 
Framförallt gnisslar det i gränssnittet mellan DC och produktbolagen. Gnisslet i 
organisationskedjan leder i förlängningen till att aktiviteter för att effektivisera 
glidskenans flöde ”faller mellan stolarna”.  

Vår uppfattning av glidskenans flöde är att det går att göra effektivisering
denna uppsats ligger dock på att belysa samarbetet inom organisationen 

Atlas Copco Rock Drills inte fungerar. Glidskenans flöde är en fallstudie för att 
påvisa detta. Det ekonomiska intresset för Atlas Copco i denna uppsats är att 

ganisationen skulle kunna gynnas av tvärfunktionella samarbeten. 
Glidskenans flöde är bara ett exempel på flöden där det finns potential att 

I nästa del, den fjärde och avslutande, presenteras våra avslutande 
tankar och våra rekommendationer till Atlas Copco. 
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Tidigare forskning om organisatoriska gränssnitt visar på svårigheten att koppla 
med inköpssidan och logistiken. Kunskap om kundens 

behov är precis vad glidskenans organisationskedja behöver för att sedan ta beslut 

Svårigheten att etablera interna samarbeten beror förutom på aspekter ur studiens 
n även på svårigheter att utvärdera den ekonomiska vinsten av en sådan 

relation. Av den anledningen skriver både Bowersox et al (2010) och van Hoek et 
al (2008) att sammankoppling av interna länkar inom SCM är en av de största 

arbetare inom glidskenans organisationskedja 

Vår slutsats av studien är att samarbetet i glidskenans organisationskedja gnisslar. 
snittet mellan DC och produktbolagen. Gnisslet i 

organisationskedjan leder i förlängningen till att aktiviteter för att effektivisera 

t göra effektiviseringar. 
denna uppsats ligger dock på att belysa samarbetet inom organisationen 

Atlas Copco Rock Drills inte fungerar. Glidskenans flöde är en fallstudie för att 
påvisa detta. Det ekonomiska intresset för Atlas Copco i denna uppsats är att 

ganisationen skulle kunna gynnas av tvärfunktionella samarbeten. 
Glidskenans flöde är bara ett exempel på flöden där det finns potential att 

I nästa del, den fjärde och avslutande, presenteras våra avslutande 



 

 

 

Del fyra 

 
I del fyra avrundas undersökningen med kapitel nio och tio. 
 
 
Kapitel nio, avslutande tankar,
inleds med en återblick av vår undersökning, som utgå
forskningsfrågor: Vilka problem kan identifieras i glidskenas flöde? Hur 
kan problemen förstås och förklaras? samt
för detta kapitel diskuteras även om vi sv
forskningsfrågor, om reflektioner över studiens bidrag och förslag på 
vidare studier inom området.  
 
I kapitel 10, Våra rekommendationer
anser vara viktigt för att förbättra glidskenans flöde. 
 
 

 Presentation av del 4 

 

I del fyra avrundas undersökningen med kapitel nio och tio.  

vslutande tankar, sammanfattar undersökningen. Kapitlet 
inleds med en återblick av vår undersökning, som utgått från följande 

Vilka problem kan identifieras i glidskenas flöde? Hur 
lemen förstås och förklaras? samt studiens syfte. Inom ramen 

för detta kapitel diskuteras även om vi svarat på studiens 
, om reflektioner över studiens bidrag och förslag på 

 

åra rekommendationer till Atlas Copco, belyser det vi 
anser vara viktigt för att förbättra glidskenans flöde.  
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Kapitel 9 

 

 

 

Kapitel 9 Avslutande tankar 
I kapitel nio sammanfattas undersökningen. Kapitlet inleds med en 
vår undersökning, som utgått från följande forskningsfrågor:
identifieras i glidskenas flöde? Hur kan problemen förstås och förkla
syftet med studien. Inom ramen för detta kapitel diskuteras även om vi svarat på 
studiens forskningsfråga, om reflektioner över studiens bidrag och förslag på 
vidare studier inom området.  

Återblick av vår undersökning 
Vår undersökning började med en uppdragsbeskrivning från Atlas Copco DC, 
som upplevde problem i glidskenans materialflöde
listades och hade en nära koppling till att glidskenan som reservdel är 
skrymmande och svår att hantera. Till vår hjälp tog vi vedertagna vetenskapliga 
teorier om hur logistikämnet utvecklats, SCM, tankar om lärande organisationer 
och den ökade vikten av eftermarknadsaffärer. Vår ambition var att belysa att 
logistik handlar om att det är människor som ska arbeta mot ett gemensamt mål, 
att skapa värde för kunden. Vi ville studera logistiken från ett organisatoriskt 
perspektiv.  
 
När studien inleddes visste vi inte var undersökningen skulle ta oss eller vart 
studien skulle landa. Vi har låtit studien formas efter innehållet i vår empiriska 
portfölj, vilket är kopplat till vår tro att fler individer kan bidra med kunskap som 
kan skapa något större än bara vi två tillsammans. Vi upptäckte tidigt i studien att 
DC:s upplevda problem med glidskenans materialflöde inte var de ”verkliga” 
problemen. Det dolde sig, enligt vår uppfattning, andra intressanta underliggande 
problem kopplat till glidskenans organisationskedja. Dessa har inte konkret gått 
”att ta på”, vilket stundtals har gjort oss konfunderade. Stundtals undrade vi varför 
överhuvudtaget glidskenan hamnat på ”vårt bord”. 
 
Av dessa bakomliggande aspekter i glidskenans organisationskedj
att det visat sig svårt att skapa tvärfunktionella samarbeten för att effektivisera 
glidskenans flöde. Vi tog även fasta på att vår undersökning med glidskenan som 
studieobjekt skulle agera fallstudie. Vi pratade om att ”lyfta det lilla t
Det betydde att vi ville lyfta fram aspekter i glidskenans flöde och göra någonting 
mer av dem än att ”bara” förbättra materialflödet. Vi fokuserade på att ta reda på 
vad DC:s upplevda problem bottnade i och vände oss mot organisationskedja
runt glidskenas flöde. Vi formulerade våra forskningsfrågor ”
identifieras i glidskenas flöde? Hur kan problem
svar som kommit fram genom vår undersökning sammanfattas senare i detta 
kapitel. 
 

Hur vi har gått tillväga? 
Undersökningen började med en kartläggning av glidskenans nuvarande flöde. 
Det gav oss en bild av nuläget och fungerade som ett avstamp för resten av vår 
resa tillsammans med glidskenan. Vi studerade transaktionshistorik och gjorde en 
kostnadsanalys på glidskenans flöde. Vårt förhållningssätt var att ”leva” med och i 

 Avslutande tankar 

Avslutande tankar  
sammanfattas undersökningen. Kapitlet inleds med en återblick av 

tt från följande forskningsfrågor: Vilka problem kan 
identifieras i glidskenas flöde? Hur kan problemen förstås och förklaras? Samt 

Inom ramen för detta kapitel diskuteras även om vi svarat på 
iens forskningsfråga, om reflektioner över studiens bidrag och förslag på 

 

Återblick av vår undersökning  
Vår undersökning började med en uppdragsbeskrivning från Atlas Copco DC, 
som upplevde problem i glidskenans materialflöde. Deras upplevda problem 
listades och hade en nära koppling till att glidskenan som reservdel är 
skrymmande och svår att hantera. Till vår hjälp tog vi vedertagna vetenskapliga 
teorier om hur logistikämnet utvecklats, SCM, tankar om lärande organisationer 
och den ökade vikten av eftermarknadsaffärer. Vår ambition var att belysa att 
logistik handlar om att det är människor som ska arbeta mot ett gemensamt mål, 
att skapa värde för kunden. Vi ville studera logistiken från ett organisatoriskt 

studien inleddes visste vi inte var undersökningen skulle ta oss eller vart 
studien skulle landa. Vi har låtit studien formas efter innehållet i vår empiriska 
portfölj, vilket är kopplat till vår tro att fler individer kan bidra med kunskap som 

ågot större än bara vi två tillsammans. Vi upptäckte tidigt i studien att 
DC:s upplevda problem med glidskenans materialflöde inte var de ”verkliga” 
problemen. Det dolde sig, enligt vår uppfattning, andra intressanta underliggande 

skenans organisationskedja. Dessa har inte konkret gått 
”att ta på”, vilket stundtals har gjort oss konfunderade. Stundtals undrade vi varför 
överhuvudtaget glidskenan hamnat på ”vårt bord”.  

Av dessa bakomliggande aspekter i glidskenans organisationskedja fastnade vi för 
att det visat sig svårt att skapa tvärfunktionella samarbeten för att effektivisera 
glidskenans flöde. Vi tog även fasta på att vår undersökning med glidskenan som 
studieobjekt skulle agera fallstudie. Vi pratade om att ”lyfta det lilla till det stora”. 
Det betydde att vi ville lyfta fram aspekter i glidskenans flöde och göra någonting 
mer av dem än att ”bara” förbättra materialflödet. Vi fokuserade på att ta reda på 
vad DC:s upplevda problem bottnade i och vände oss mot organisationskedja
runt glidskenas flöde. Vi formulerade våra forskningsfrågor ”Vilka problem kan 
identifieras i glidskenas flöde? Hur kan problemen förstås och förklaras?
svar som kommit fram genom vår undersökning sammanfattas senare i detta 

 
Undersökningen började med en kartläggning av glidskenans nuvarande flöde. 
Det gav oss en bild av nuläget och fungerade som ett avstamp för resten av vår 
resa tillsammans med glidskenan. Vi studerade transaktionshistorik och gjorde en 

alys på glidskenans flöde. Vårt förhållningssätt var att ”leva” med och i 
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återblick av 
Vilka problem kan 

ras? Samt 
Inom ramen för detta kapitel diskuteras även om vi svarat på 

iens forskningsfråga, om reflektioner över studiens bidrag och förslag på 

Vår undersökning började med en uppdragsbeskrivning från Atlas Copco DC, 
. Deras upplevda problem 

listades och hade en nära koppling till att glidskenan som reservdel är 
skrymmande och svår att hantera. Till vår hjälp tog vi vedertagna vetenskapliga 
teorier om hur logistikämnet utvecklats, SCM, tankar om lärande organisationer 
och den ökade vikten av eftermarknadsaffärer. Vår ambition var att belysa att 
logistik handlar om att det är människor som ska arbeta mot ett gemensamt mål, 
att skapa värde för kunden. Vi ville studera logistiken från ett organisatoriskt 

studien inleddes visste vi inte var undersökningen skulle ta oss eller vart 
studien skulle landa. Vi har låtit studien formas efter innehållet i vår empiriska 
portfölj, vilket är kopplat till vår tro att fler individer kan bidra med kunskap som 

ågot större än bara vi två tillsammans. Vi upptäckte tidigt i studien att 
DC:s upplevda problem med glidskenans materialflöde inte var de ”verkliga” 
problemen. Det dolde sig, enligt vår uppfattning, andra intressanta underliggande 

skenans organisationskedja. Dessa har inte konkret gått 
”att ta på”, vilket stundtals har gjort oss konfunderade. Stundtals undrade vi varför 

a fastnade vi för 
att det visat sig svårt att skapa tvärfunktionella samarbeten för att effektivisera 
glidskenans flöde. Vi tog även fasta på att vår undersökning med glidskenan som 

ill det stora”. 
Det betydde att vi ville lyfta fram aspekter i glidskenans flöde och göra någonting 
mer av dem än att ”bara” förbättra materialflödet. Vi fokuserade på att ta reda på 
vad DC:s upplevda problem bottnade i och vände oss mot organisationskedjan 

Vilka problem kan 
förstås och förklaras?” De 

svar som kommit fram genom vår undersökning sammanfattas senare i detta 

Undersökningen började med en kartläggning av glidskenans nuvarande flöde. 
Det gav oss en bild av nuläget och fungerade som ett avstamp för resten av vår 
resa tillsammans med glidskenan. Vi studerade transaktionshistorik och gjorde en 

alys på glidskenans flöde. Vårt förhållningssätt var att ”leva” med och i 
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glidskenans flöde. Det var för att få en närhet och skapa oss en bild av hur olika 
individer i organisationskedjan runt glidskenan såg på sin roll, synen på 
glidskenan och om de hört tals om några problem. Undersökningen har präglats av 
observationer, samtal, ”snacket” runt fikabordet och intervjuer med individer 
inom organisationskedjans olika länkar. Allt detta har tillsammans bidragit till ett 
stort empiriskt material ur vilket vi 
 
I föranalysen följde vi upp DC:s upplevda problem och konstaterade att flödet går 
att effektivisera. Det som är mer anmärkningsvärt är att organisationen runt 
glidskenans flöde inte tycks samarbeta i arbetet att effektivisera.
efter mönster och aspekter i det empiriska materialet, som kunde bidra till en 
förståelse för organisationens oförmåga att samarbete. Detta mynnade ut i 
formulerandet av tre teman. Det var genom vår tematiska analys som upplevelsen 
av problem i glidskenans flöde kunde förstås utifrån aspekter i glidskenans 
organisationskedja. I efterföljande analys, 
med stöd från vedertagen vetenskapliga teorier. Denna analys hjälpte oss att svara 
på studiens forskningsfrågor. 
 

Svarar vi på frågorna?    
Undersökningen utgick från följande forskningsfrågor: 
identifieras i glidskenas flöde? Hur kan problem
stycket nedan ger vi en sammanfattning av vår analys för att förtydlig
på frågorna.  
 
Med utgångspunkt i materialflödet på DC kan vi konstatera att flödet av 
glidskenor är resursintensivt och kostsamt jämfört med hanteringen av andra 
reservdelar. Trots att DC upplevt detta under tolv års tid har ingen förbättring 
gjorts.  De problem som vi har identifierat genom vår undersökning bottnar i att 
organisationskedjan runt glidskenans flöde inte samarbetar över 
funktionsgränserna. Hade tvärfunktionellt samarbetet fungerat hade förbättringar i 
glidskenans flöde kunnat genomföras. Förbättringar som syftar till att öka service 
och leveransprecision ut till kund samt att minska deras kostnader. 
 
Vi ser en otydlig rollfördelning mellan produktbolagen och DC, vilket gör att 
ingen tar tag i att förbättra glidskenans flöde. DC k
arbetet med materialhantering, men behöver produktbolagens delaktighet vid 
fattande av strategiska beslut. Medarbetare på DC har kallat till tvärfunktionella 
möten för att tillsammans förbättra glidskenans flöde. De individ
kontaktat för att förbättra flödet har haft uppfattning att arbetet är relaterat till 
glidskenans materialhantering och något som DC borde lösa själva. På DC har 
medarbetare tolkat detta som en brist av engagemang från produktbolagens sida. 
Uppfattningen av varandras roller är tvetydiga och vi har hört motsägande 
argument från båda sidor. Vissa medarbetare på produktbolagen säger att ”om DC 
upplever problem så borde de lösa dem inom sin verksamhet”. Andra säger att 
”DC ska fråga produktbolagen” oc
ska ”arbeta fram ett beslutsunderlag för produktbolagen att fatta beslut utifrån”. 
På DC är däremot uppfattningen att förbättringar i glidskenans flöde ligger på en 
strategisk nivå, som berör flera avdelninga
eftermarknadsavdelningar. Ett exempel på en strategisk fråga är att lägga över 
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glidskenans flöde. Det var för att få en närhet och skapa oss en bild av hur olika 
individer i organisationskedjan runt glidskenan såg på sin roll, synen på 

tals om några problem. Undersökningen har präglats av 
observationer, samtal, ”snacket” runt fikabordet och intervjuer med individer 
inom organisationskedjans olika länkar. Allt detta har tillsammans bidragit till ett 
stort empiriskt material ur vilket vi sökte mönster och aspekter.  

I föranalysen följde vi upp DC:s upplevda problem och konstaterade att flödet går 
att effektivisera. Det som är mer anmärkningsvärt är att organisationen runt 
glidskenans flöde inte tycks samarbeta i arbetet att effektivisera. Vi sökte därför 
efter mönster och aspekter i det empiriska materialet, som kunde bidra till en 
förståelse för organisationens oförmåga att samarbete. Detta mynnade ut i 
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lem i glidskenans flöde kunde förstås utifrån aspekter i glidskenans 
organisationskedja. I efterföljande analys, slutanalysen, förklarades dessa aspekter 
med stöd från vedertagen vetenskapliga teorier. Denna analys hjälpte oss att svara 

 

 
Undersökningen utgick från följande forskningsfrågor: Vilka problem kan 
identifieras i glidskenas flöde? Hur kan problemen förstås och förklaras?
stycket nedan ger vi en sammanfattning av vår analys för att förtydliga våra svar 

Med utgångspunkt i materialflödet på DC kan vi konstatera att flödet av 
glidskenor är resursintensivt och kostsamt jämfört med hanteringen av andra 
reservdelar. Trots att DC upplevt detta under tolv års tid har ingen förbättring 
gjorts.  De problem som vi har identifierat genom vår undersökning bottnar i att 
organisationskedjan runt glidskenans flöde inte samarbetar över 
funktionsgränserna. Hade tvärfunktionellt samarbetet fungerat hade förbättringar i 

omföras. Förbättringar som syftar till att öka service 
och leveransprecision ut till kund samt att minska deras kostnader.  

Vi ser en otydlig rollfördelning mellan produktbolagen och DC, vilket gör att 
ingen tar tag i att förbättra glidskenans flöde. DC kan själv förbättra det operativa 
arbetet med materialhantering, men behöver produktbolagens delaktighet vid 
fattande av strategiska beslut. Medarbetare på DC har kallat till tvärfunktionella 
möten för att tillsammans förbättra glidskenans flöde. De individer som DC 
kontaktat för att förbättra flödet har haft uppfattning att arbetet är relaterat till 
glidskenans materialhantering och något som DC borde lösa själva. På DC har 
medarbetare tolkat detta som en brist av engagemang från produktbolagens sida. 

ttningen av varandras roller är tvetydiga och vi har hört motsägande 
argument från båda sidor. Vissa medarbetare på produktbolagen säger att ”om DC 
upplever problem så borde de lösa dem inom sin verksamhet”. Andra säger att 
”DC ska fråga produktbolagen” och en tredje variant är en uppfattning om att DC 
ska ”arbeta fram ett beslutsunderlag för produktbolagen att fatta beslut utifrån”. 
På DC är däremot uppfattningen att förbättringar i glidskenans flöde ligger på en 
strategisk nivå, som berör flera avdelningar inom produktbolagens 
eftermarknadsavdelningar. Ett exempel på en strategisk fråga är att lägga över 
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glidskenans flöde. Det var för att få en närhet och skapa oss en bild av hur olika 
individer i organisationskedjan runt glidskenan såg på sin roll, synen på 
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Vi sökte därför 
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med stöd från vedertagen vetenskapliga teorier. Denna analys hjälpte oss att svara 

Vilka problem kan 
förstås och förklaras? I 

a våra svar 

Med utgångspunkt i materialflödet på DC kan vi konstatera att flödet av 
glidskenor är resursintensivt och kostsamt jämfört med hanteringen av andra 
reservdelar. Trots att DC upplevt detta under tolv års tid har ingen förbättring 
gjorts.  De problem som vi har identifierat genom vår undersökning bottnar i att 
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an själv förbättra det operativa 
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fattande av strategiska beslut. Medarbetare på DC har kallat till tvärfunktionella 

er som DC 
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glidskenans materialhantering och något som DC borde lösa själva. På DC har 
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På DC är däremot uppfattningen att förbättringar i glidskenans flöde ligger på en 
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förpackningsarbetet på leverantören och att förpackningar gjordes i förbestämda 
kvantiteter. Det kräver inblandning från både marknadsavdelningen och de s
förhandlar med glidskenans leverantör. 
 
Våra tre teman belyser aspekter, som följer av denna otydliga rollfördelning, och 
som påvisar bristen av tvärfunktionella samarbeten. Genom dessa teman kan vi 
förstå och förklara varför organisationen inte lyckas
flöde. Vårt andra tema, olika syn på glidskenan, ger oss exempelvis förståelse för 
hur medarbetarnas olika syn på glidskenan hämmar skapandet av ett 
tvärfunktionellt samarbete i glidskenans organisationskedja. En annan aspekt, s
också försvårar förbättringsarbetet, är upplevelsen av organisatoriska avstånd.  
 
Att förklara organisatoriska problem är komplext och det är många aspekter som 
samspelar. Att lista dem en och en kan rycka dem ur sitt sammanhang. Vi gör 
ändå ett försök nedan: 

• Att kunskap sprids är viktigt för organisationen. Kulturen inom 
Atlas Copco i kombination med en informativ kommunikation 
uppmuntrar inte till samtal eller prata om någonting som man inte 
förstår. 

• Ett gemensamt synsätt skapar sammanhang för fragmen
aktiviteter. Olika syn är en barriär för kunskapsspridning.

• Att medarbetar inom samma organisationskedja pratar om ”dom 
där borta” och inte ”vi” är en barriär som både hämmar 
engagemang och kunskapsspridning. 

 

Vår reflektion om studiens bidrag
Genom vår studie om glidskenans flöde angriper vi ett materialflöde från ett 
organisatoriskt perspektiv. Det innebär att vi fokuserar på organisationen bakom 
materialflödet, vilken bygger på samarbeten mellan individer. I glidskenans fall 
såg vi exempelvis att medarbetarnas olika syn på glidskenan hämmar möjligheten 
att förbättra materialflödet från leverantör till slutkund. Detta faktum förbises i 
majoriteten av den logistikrelaterade forskningen (Johanssen & Solem 2009) och 
vi såg därför ett behov av att lyft
inom en eftermarknadskontext, vilket är ett affärsområde som blivit allt viktigare 
men där endast ett fåtal forskningsstudier kopplat till SCM genomförts 
(Holmqvist 2007).  
 
I vårt arbete ger vi även ett bidra
genom att bryta mot traditionella forskningsansatser (Jacobsen 2002). Vi har 
själva klivit fram och tolkat det vi har sett och vår ambition har inte varit att vara 
objektiva. Vi har även genom ett målande skrivs
författare och forskare då vi inte tror att graden av vetenskaplighet speglas av ett 
formellt och svårtläst skrivspråk.
glidskenans flöde och organisationen runt flödet. 
ställt upp med sin tid och sina synsätt på ett öppet sätt och bidragit till att vi haft 
ett stort empiriskt material att analysera. 
fria tyglar att gripa oss an vårt studieobjekt utifrån våra 
under resans gång.   

 Avslutande tankar 

förpackningsarbetet på leverantören och att förpackningar gjordes i förbestämda 
kvantiteter. Det kräver inblandning från både marknadsavdelningen och de s
förhandlar med glidskenans leverantör.  

Våra tre teman belyser aspekter, som följer av denna otydliga rollfördelning, och 
som påvisar bristen av tvärfunktionella samarbeten. Genom dessa teman kan vi 
förstå och förklara varför organisationen inte lyckas samarbete runt glidskenans 
flöde. Vårt andra tema, olika syn på glidskenan, ger oss exempelvis förståelse för 
hur medarbetarnas olika syn på glidskenan hämmar skapandet av ett 
tvärfunktionellt samarbete i glidskenans organisationskedja. En annan aspekt, s
också försvårar förbättringsarbetet, är upplevelsen av organisatoriska avstånd.  

Att förklara organisatoriska problem är komplext och det är många aspekter som 
samspelar. Att lista dem en och en kan rycka dem ur sitt sammanhang. Vi gör 

Att kunskap sprids är viktigt för organisationen. Kulturen inom 
Atlas Copco i kombination med en informativ kommunikation 
uppmuntrar inte till samtal eller prata om någonting som man inte 

Ett gemensamt synsätt skapar sammanhang för fragmenterade 
aktiviteter. Olika syn är en barriär för kunskapsspridning. 
Att medarbetar inom samma organisationskedja pratar om ”dom 
där borta” och inte ”vi” är en barriär som både hämmar 
engagemang och kunskapsspridning.  

Vår reflektion om studiens bidrag 
m vår studie om glidskenans flöde angriper vi ett materialflöde från ett 

organisatoriskt perspektiv. Det innebär att vi fokuserar på organisationen bakom 
materialflödet, vilken bygger på samarbeten mellan individer. I glidskenans fall 

medarbetarnas olika syn på glidskenan hämmar möjligheten 
att förbättra materialflödet från leverantör till slutkund. Detta faktum förbises i 
majoriteten av den logistikrelaterade forskningen (Johanssen & Solem 2009) och 
vi såg därför ett behov av att lyfta fram denna aspekt. Vår studie genomförs även 
inom en eftermarknadskontext, vilket är ett affärsområde som blivit allt viktigare 
men där endast ett fåtal forskningsstudier kopplat till SCM genomförts 

I vårt arbete ger vi även ett bidrag inom den samhällsvetenskapliga forskningen 
genom att bryta mot traditionella forskningsansatser (Jacobsen 2002). Vi har 
själva klivit fram och tolkat det vi har sett och vår ambition har inte varit att vara 
objektiva. Vi har även genom ett målande skrivspråk valt att träda fram som 
författare och forskare då vi inte tror att graden av vetenskaplighet speglas av ett 
formellt och svårtläst skrivspråk. Vi har även fått chansen att nära in på studera 
glidskenans flöde och organisationen runt flödet. Medarbetare på Atlas Copco har 
ställt upp med sin tid och sina synsätt på ett öppet sätt och bidragit till att vi haft 
ett stort empiriskt material att analysera. Vi har haft full insyn i verksamheten och 
fria tyglar att gripa oss an vårt studieobjekt utifrån våra intressen och upptäckter 

88 | S i d a  
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kvantiteter. Det kräver inblandning från både marknadsavdelningen och de som 

Våra tre teman belyser aspekter, som följer av denna otydliga rollfördelning, och 
som påvisar bristen av tvärfunktionella samarbeten. Genom dessa teman kan vi 
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tvärfunktionellt samarbete i glidskenans organisationskedja. En annan aspekt, som 
också försvårar förbättringsarbetet, är upplevelsen av organisatoriska avstånd.   

Att förklara organisatoriska problem är komplext och det är många aspekter som 
samspelar. Att lista dem en och en kan rycka dem ur sitt sammanhang. Vi gör 
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författare och forskare då vi inte tror att graden av vetenskaplighet speglas av ett 

Vi har även fått chansen att nära in på studera 
re på Atlas Copco har 
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Kapitel 10 Våra förslag till Atlas Copco
 

Lärande organisationer är en managementfråga och ett vinnande 
koncept 
För att lösa problemen i glidskenans organisationskedja krävs en del åtgärder eller 
snarare ett nytt sätt att tänka och agera. Hela organisationen behöver förstå att den 
kunskapen som medarbetarna sitter på är mycket värd för hela organisationen och 
för dess utveckling. Att ta tillvara på dessa kunskaper i tvärfunktionella 
samarbeten och låta medarbetare lära, lära varandra och lära tillsammans skapar 
en ökad delaktighet. Delaktighet föder ett engagemang och ett intresse. Men hur 
gör man?  
 
Det är inte helt lätt att generellt säga att si eller så är bästa sättet. Organisationer är 
uppbyggda av individer med olika synsätt och föreställningsmönster och varje 
organisation är unik. Men för oss handlar det om att ledarskapet ser potentialen 
och ger utrymme för medarbetarnas delaktighet. Det krävs inga fina kurser i 
”långtbortistan” utan lärandet ska ske ino
bra klimat där alla åsikter får utrymme med insikten om att vi alla har olika 
mentala bilder. Utnyttja dessa olikheter, det ger perspektiv och nya insikter. Det är 
så vi lär.    
 
”Snacket” runt fikabordet har i vår stu
aspekter till vår undersökning. På ett liknande sätt kan ledarskapet gynnas av att 
på ett lättsamt avspänt sätt samtala och lyssna in ”snacket”. Delge medarbetare 
vad som händer i organisationen (även små saker), fr
saker och ting och visa intresse för deras tankar och arbetsinsatser. Lär av dem. 
 
Organisatoriska mål finns till för att organisationen tillsammans ska sträva mot 
dessa. Målen ska sättas högt, men de ska samtidigt vara realistisk
önskade effekt, en gemensam strävan och ett engagemang. Låt medarbetarna vara 
med och ge input till hur målen ska formuleras så att de känner ett engagemang 
för att de kan vara med som viktiga länkar till att organisationen når uppsatta mål. 
Genom dialog och samtal lyssna på medarbetarnas kunskaper utifrån deras 
perspektiv och arbetsuppgifter. Lär av dem. 
 
Ett klimat med högt i tak där det är ok att göra fel och lära av sina misstag, bidrar 
till att skapa en lärande organisation. Medarbetarna 
med och påverka och ta egna initiativ. Ge utrymme för lekfullhet och kreativitet 
då det föder positiva attityder, engagemang och utveckling. Det ska vara roligt 
och meningsfullt att gå till jobbet. Lär organisationen lära tills
 
Kontinuerlig feedback skapar utrymme för reflektion över den egna 
arbetsinsatsen. Ge även utrymme för att berätta hur man ser på arbetet och 
organisationslivet. Feedbacken medför att individerna inom organisationen känner 
sig sedda och att de han/hon gör är av betydelse för företaget. Det skapar 
engagemang.  
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för att de kan vara med som viktiga länkar till att organisationen når uppsatta mål. 

enom dialog och samtal lyssna på medarbetarnas kunskaper utifrån deras 
perspektiv och arbetsuppgifter. Lär av dem.  

Ett klimat med högt i tak där det är ok att göra fel och lära av sina misstag, bidrar 
till att skapa en lärande organisation. Medarbetarna måste känna att det kan vara 
med och påverka och ta egna initiativ. Ge utrymme för lekfullhet och kreativitet 
då det föder positiva attityder, engagemang och utveckling. Det ska vara roligt 
och meningsfullt att gå till jobbet. Lär organisationen lära tillsammans.   

Kontinuerlig feedback skapar utrymme för reflektion över den egna 
arbetsinsatsen. Ge även utrymme för att berätta hur man ser på arbetet och 
organisationslivet. Feedbacken medför att individerna inom organisationen känner 

n/hon gör är av betydelse för företaget. Det skapar 
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Lärande organisationer är en managementfråga och ett vinnande 

För att lösa problemen i glidskenans organisationskedja krävs en del åtgärder eller 
nytt sätt att tänka och agera. Hela organisationen behöver förstå att den 

kunskapen som medarbetarna sitter på är mycket värd för hela organisationen och 
för dess utveckling. Att ta tillvara på dessa kunskaper i tvärfunktionella 

tare lära, lära varandra och lära tillsammans skapar 
en ökad delaktighet. Delaktighet föder ett engagemang och ett intresse. Men hur 

Det är inte helt lätt att generellt säga att si eller så är bästa sättet. Organisationer är 
er med olika synsätt och föreställningsmönster och varje 

organisation är unik. Men för oss handlar det om att ledarskapet ser potentialen 
och ger utrymme för medarbetarnas delaktighet. Det krävs inga fina kurser i 

m organisationen. Genom att skapa ett 
bra klimat där alla åsikter får utrymme med insikten om att vi alla har olika 
mentala bilder. Utnyttja dessa olikheter, det ger perspektiv och nya insikter. Det är 

die varit bra input och gett oss viktiga 
aspekter till vår undersökning. På ett liknande sätt kan ledarskapet gynnas av att 
på ett lättsamt avspänt sätt samtala och lyssna in ”snacket”. Delge medarbetare 

åga dem om hur de ser på 
saker och ting och visa intresse för deras tankar och arbetsinsatser. Lär av dem.  

Organisatoriska mål finns till för att organisationen tillsammans ska sträva mot 
a för att ge 

önskade effekt, en gemensam strävan och ett engagemang. Låt medarbetarna vara 
med och ge input till hur målen ska formuleras så att de känner ett engagemang 
för att de kan vara med som viktiga länkar till att organisationen når uppsatta mål. 

enom dialog och samtal lyssna på medarbetarnas kunskaper utifrån deras 

Ett klimat med högt i tak där det är ok att göra fel och lära av sina misstag, bidrar 
måste känna att det kan vara 

med och påverka och ta egna initiativ. Ge utrymme för lekfullhet och kreativitet 
då det föder positiva attityder, engagemang och utveckling. Det ska vara roligt 

Kontinuerlig feedback skapar utrymme för reflektion över den egna 
arbetsinsatsen. Ge även utrymme för att berätta hur man ser på arbetet och 
organisationslivet. Feedbacken medför att individerna inom organisationen känner 

n/hon gör är av betydelse för företaget. Det skapar 
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Vi kan konstatera att det vilar en stor outnyttjad potential inom glidskenans 
organisationskedja. Om alla kunskaper kom upp till ytan, skulle det finnas stora 
möjligheter att förbättra flöden
glidskenans flöde. Genom att låta kreativiteten få utrymme kan det leda till nya 
revolutionerande produkter, mer effektiva flöden och mervärde för 
organisationens medlemmar. Tänk exempelvis hur en borrigg skulle s
hade fått bestämma. Vad hade de gjort med glidskenan om de fick möjlighet? 
Organisationen behöver ta del av medarbetarnas perspektiv, inte bara deras 
arbetskapacitet.  

 

Konkreta förslag för glidskenans flöde
För att förbättra glidskenans materia
organisationskedjans funktioner. Mycket värdefull kunskap finns inom 
organisationen och borde tillvaratas för att ytterligare kunna öka lönsamheten och 
konkurrenskraften. Produktbolagen har idag ett omfattande utbildningsprogr
för att etablera ett tankesätt i linje med SCM och ett processorienterat synsätt. I 
det arbetet krävs en insikt om att det vilar en stor potential i organisationen om 
medarbetarna ges utrymme att kommunicera och utbyta sina kunskaper och 
betrakta problem från olika perspektiv inom organisationen. Grundtanken inom 
SCM är att samarbeta över funktionsgränserna, men trots detta har DC ingen 
kännedom om detta utbildningsprogram. En god idé skulle vara att minska de 
organisatoriska avstånd, som upplevs mellan 
tillsammans som de bildar Atlas Copco Rock Drills AB med ett gemensamt 
intresse om att ge högsta möjliga service till företagets kunder. 
 
Om vi fick chansen att driva ett projekt för att förbättra glidskenans materialflöde 
skulle vi sammanfatta vår arbetsgång i följande punkter:
 

• Ta fram ett underlag för att se flödets kostnader
• Fråga marknadsavdelningen om en ordermultipel på två stycken 

glidskenor per order är okej. 
• Fråga marknadsavdelning och teknisk service om vi kan mins

längder.  
• Fråga strategiskt inköp om leverantören kan packa glidskenor två

ett färdigt emballage.  
• Utveckla emballaget med avseende på ovan. Gör det möjligt att kombinera 

färdiga förpackningar om två glidskenor till en sändning ut till
två, fyra, sex eller åtta glidskenor. 

 

Kreativa förslag till glidskenans organisationskedja
Genom vår studie har vi sett tecken på att rollfördelningen mellan produktbolagen 
och DC är tvetydig. För att komma till rätta med detta finns det enligt
uppfattning två vägar att gå. Ett alternativ är att länka samman organisationerna 
med tydliga processer där ansvarsområden tydligt definieras. Dessa processer ska 
också ha en processägare, som ser och tar ansvar för en helhet. I detta alternativ 
krävs ett ömsesidigt engagemang för de frågor som lyfts fram. Det går inte att 
bara att säga att ”det är ert problem att lösa”, vilket man sedan 12 år har gjort i 
glidskenans organisationskedja. Ett annat alternativ är att löpa linan fullt ut och 

Våra förslag till Atlas Copco 

Vi kan konstatera att det vilar en stor outnyttjad potential inom glidskenans 
organisationskedja. Om alla kunskaper kom upp till ytan, skulle det finnas stora 
möjligheter att förbättra flöden inom Atlas Copcos eftermarknad, inte bara 
glidskenans flöde. Genom att låta kreativiteten få utrymme kan det leda till nya 
revolutionerande produkter, mer effektiva flöden och mervärde för 
organisationens medlemmar. Tänk exempelvis hur en borrigg skulle se ut om DC 
hade fått bestämma. Vad hade de gjort med glidskenan om de fick möjlighet? 
Organisationen behöver ta del av medarbetarnas perspektiv, inte bara deras 

Konkreta förslag för glidskenans flöde 
För att förbättra glidskenans materialflöde krävs samarbete mellan 
organisationskedjans funktioner. Mycket värdefull kunskap finns inom 
organisationen och borde tillvaratas för att ytterligare kunna öka lönsamheten och 
konkurrenskraften. Produktbolagen har idag ett omfattande utbildningsprogr
för att etablera ett tankesätt i linje med SCM och ett processorienterat synsätt. I 
det arbetet krävs en insikt om att det vilar en stor potential i organisationen om 
medarbetarna ges utrymme att kommunicera och utbyta sina kunskaper och 

m från olika perspektiv inom organisationen. Grundtanken inom 
SCM är att samarbeta över funktionsgränserna, men trots detta har DC ingen 
kännedom om detta utbildningsprogram. En god idé skulle vara att minska de 
organisatoriska avstånd, som upplevs mellan produktbolagen och DC. Det är 
tillsammans som de bildar Atlas Copco Rock Drills AB med ett gemensamt 
intresse om att ge högsta möjliga service till företagets kunder.  

Om vi fick chansen att driva ett projekt för att förbättra glidskenans materialflöde 
ulle vi sammanfatta vår arbetsgång i följande punkter: 

Ta fram ett underlag för att se flödets kostnader 
Fråga marknadsavdelningen om en ordermultipel på två stycken 
glidskenor per order är okej.  
Fråga marknadsavdelning och teknisk service om vi kan minska antalet 

Fråga strategiskt inköp om leverantören kan packa glidskenor två-och
 

Utveckla emballaget med avseende på ovan. Gör det möjligt att kombinera 
färdiga förpackningar om två glidskenor till en sändning ut till kund med 
två, fyra, sex eller åtta glidskenor.  

Kreativa förslag till glidskenans organisationskedja 
Genom vår studie har vi sett tecken på att rollfördelningen mellan produktbolagen 
och DC är tvetydig. För att komma till rätta med detta finns det enligt
uppfattning två vägar att gå. Ett alternativ är att länka samman organisationerna 
med tydliga processer där ansvarsområden tydligt definieras. Dessa processer ska 
också ha en processägare, som ser och tar ansvar för en helhet. I detta alternativ 

ett ömsesidigt engagemang för de frågor som lyfts fram. Det går inte att 
bara att säga att ”det är ert problem att lösa”, vilket man sedan 12 år har gjort i 
glidskenans organisationskedja. Ett annat alternativ är att löpa linan fullt ut och 
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Vi kan konstatera att det vilar en stor outnyttjad potential inom glidskenans 
organisationskedja. Om alla kunskaper kom upp till ytan, skulle det finnas stora 

inom Atlas Copcos eftermarknad, inte bara 
glidskenans flöde. Genom att låta kreativiteten få utrymme kan det leda till nya 
revolutionerande produkter, mer effektiva flöden och mervärde för 

e ut om DC 
hade fått bestämma. Vad hade de gjort med glidskenan om de fick möjlighet? 
Organisationen behöver ta del av medarbetarnas perspektiv, inte bara deras 

lflöde krävs samarbete mellan 
organisationskedjans funktioner. Mycket värdefull kunskap finns inom 
organisationen och borde tillvaratas för att ytterligare kunna öka lönsamheten och 
konkurrenskraften. Produktbolagen har idag ett omfattande utbildningsprogram 
för att etablera ett tankesätt i linje med SCM och ett processorienterat synsätt. I 
det arbetet krävs en insikt om att det vilar en stor potential i organisationen om 
medarbetarna ges utrymme att kommunicera och utbyta sina kunskaper och 

m från olika perspektiv inom organisationen. Grundtanken inom 
SCM är att samarbeta över funktionsgränserna, men trots detta har DC ingen 
kännedom om detta utbildningsprogram. En god idé skulle vara att minska de 

produktbolagen och DC. Det är 
tillsammans som de bildar Atlas Copco Rock Drills AB med ett gemensamt 

Om vi fick chansen att driva ett projekt för att förbättra glidskenans materialflöde 

Fråga marknadsavdelningen om en ordermultipel på två stycken 

ka antalet 

och-två i 

Utveckla emballaget med avseende på ovan. Gör det möjligt att kombinera 
kund med 

Genom vår studie har vi sett tecken på att rollfördelningen mellan produktbolagen 
och DC är tvetydig. För att komma till rätta med detta finns det enligt vår 
uppfattning två vägar att gå. Ett alternativ är att länka samman organisationerna 
med tydliga processer där ansvarsområden tydligt definieras. Dessa processer ska 
också ha en processägare, som ser och tar ansvar för en helhet. I detta alternativ 

ett ömsesidigt engagemang för de frågor som lyfts fram. Det går inte att 
bara att säga att ”det är ert problem att lösa”, vilket man sedan 12 år har gjort i 
glidskenans organisationskedja. Ett annat alternativ är att löpa linan fullt ut och 



Kapitel 10  Våra förslag till 

 

 

lägga över ett större ansvar på DC. I sådant fall behöver DC mer resurser så att de 
kan sätta upp en egen strategisk grupp med mandat att fatta egna beslut. Denna 
strategiska organisation finns dock redan inom produktbolagens 
eftermarknadsavdelningar. Det som saknas är 
har ansvar för att utveckla och förbättra flöden av företagets befintliga 
reservdelsflöden. Denna länk, eller individ, bör enligt vår uppfattning ta fram det 
underlag, som medarbetarna efterfrågar och som idag ”faller mel
Medarbetare på strategiskt inköp säger att de kan förbättra glidskenans flöde om 
de får siffror att agera ifrån. Regional Business Managers säger att de kan driva 
problemet om DC kan presentera ett underlag. DC säger slutligen att de känner 
”bakbundna” eftersom de bara är en servicefunktion till produktbolagen. Att 
denna ”någon” skapar ett underlag, som kan diskuteras i forum, kan också bidra 
till att skapa kontinuitet i möten mellan medarbetare.
 
Rollen borde dessutom fungera som en krea
gällande praxis, få medarbetare att vidga sina perspektiv och koordinera 
organisationskedjans agerande. Vi skulle närmast vilja beskriva rollen som ”en fri 
roll på mittfältet”, eller en processägare, i ett annars strukturerat 
Denna individ ska inte vara överlastad med ”dagliga” arbetsuppgifter, utan ges tid 
för att få vara kreativ. Allt arbete går inte mäta och se direkt effekt av i ett 
diagram. En organisatorisk kreatör kan genom sitt arbete ge möjlighet för att ta
vara på organisationens idag inlåsta kunskaper och potential. Vissa skulle säkert 
betrakta personen som en kostnad och säga ”att han/hon gör ju ingenting vettigt”. 
Det ligger i linje med Atlas Copcos kultur. Vi tror dock att en sådan ”kostnad” i 
förlängningen skulle kunna spara mycket pengar och dessutom öka värdet för 
företagets kunder. Se bara på möjligheterna i glidskenans flöde. Problemet är dock 
att när DC enbart betraktas vara en kostnadspost, som på det mest effektiva sett 
ska distribuera det som de blir tillsagda, finns dock små möjligheter att ha en 
sådan person som inte bidrar till en kortsiktig mätbar effektivitetsökning.
 
En annan tanke vi har är att utmana medarbetare med case
Copco. Dessa case eller projekt
organisationen upplever likväl som det kan bygga möjligheter som medarbetare 
observerat i organisationen och som behöver tillvara tas. Grunden för casen är att 
ta fram och presentera ett underlag för att sedan
exempel 10 000 varje månad. De får utrymme att vara kreativa och förmedla sina 
tankar om det aktuella caset och kan därigenom bli belönade. 
utmana högskolor och universitet med case, nya färska ögon kan upptäcka 
aspekter som annars kan vara svåra att själv reflektera över. Tänk vilka fiffiga 
idéer om hur glidskenans förpackning kan se ut eller hur förpackningsarbetet kan 
göras enklare. Det finns massor av ”hungriga” studenter som skulle ställa upp och 
vara med och ta fram idéer och lösningar. 
 
Skapa en ”vi”-samhet genom en intressant och underhållande aktuell Atlas Copco 
tidningen eller nyhetsbrev. Dessa skrifter skildrar organisationslivet och lyfter 
fram medarbetare från olika avdelningar och funktioner. Har någon varit 
löst ett problem skriv om det och uppmuntra andra.
 

Våra förslag till Atlas Copco 

större ansvar på DC. I sådant fall behöver DC mer resurser så att de 
kan sätta upp en egen strategisk grupp med mandat att fatta egna beslut. Denna 
strategiska organisation finns dock redan inom produktbolagens 
eftermarknadsavdelningar. Det som saknas är en länk eller en processägare, som 
har ansvar för att utveckla och förbättra flöden av företagets befintliga 
reservdelsflöden. Denna länk, eller individ, bör enligt vår uppfattning ta fram det 
underlag, som medarbetarna efterfrågar och som idag ”faller mellan stolarna”. 
Medarbetare på strategiskt inköp säger att de kan förbättra glidskenans flöde om 
de får siffror att agera ifrån. Regional Business Managers säger att de kan driva 
problemet om DC kan presentera ett underlag. DC säger slutligen att de känner 
”bakbundna” eftersom de bara är en servicefunktion till produktbolagen. Att 
denna ”någon” skapar ett underlag, som kan diskuteras i forum, kan också bidra 
till att skapa kontinuitet i möten mellan medarbetare. 

Rollen borde dessutom fungera som en kreativ kommunikatör, ifrågasätta 
gällande praxis, få medarbetare att vidga sina perspektiv och koordinera 
organisationskedjans agerande. Vi skulle närmast vilja beskriva rollen som ”en fri 
roll på mittfältet”, eller en processägare, i ett annars strukturerat spelsystem. 
Denna individ ska inte vara överlastad med ”dagliga” arbetsuppgifter, utan ges tid 
för att få vara kreativ. Allt arbete går inte mäta och se direkt effekt av i ett 
diagram. En organisatorisk kreatör kan genom sitt arbete ge möjlighet för att ta
vara på organisationens idag inlåsta kunskaper och potential. Vissa skulle säkert 
betrakta personen som en kostnad och säga ”att han/hon gör ju ingenting vettigt”. 
Det ligger i linje med Atlas Copcos kultur. Vi tror dock att en sådan ”kostnad” i 

ngen skulle kunna spara mycket pengar och dessutom öka värdet för 
företagets kunder. Se bara på möjligheterna i glidskenans flöde. Problemet är dock 
att när DC enbart betraktas vara en kostnadspost, som på det mest effektiva sett 

blir tillsagda, finns dock små möjligheter att ha en 
sådan person som inte bidrar till en kortsiktig mätbar effektivitetsökning. 

En annan tanke vi har är att utmana medarbetare med case-tävlingar inom Atlas 
eller projekt kan bygga på problem som någon eller flera inom 

likväl som det kan bygga möjligheter som medarbetare 
observerat i organisationen och som behöver tillvara tas. Grunden för casen är att 
ta fram och presentera ett underlag för att sedan låt medarbetarna tävla om

000 varje månad. De får utrymme att vara kreativa och förmedla sina 
tankar om det aktuella caset och kan därigenom bli belönade. Varför inte även 
tmana högskolor och universitet med case, nya färska ögon kan upptäcka 

som annars kan vara svåra att själv reflektera över. Tänk vilka fiffiga 
idéer om hur glidskenans förpackning kan se ut eller hur förpackningsarbetet kan 
göras enklare. Det finns massor av ”hungriga” studenter som skulle ställa upp och 

idéer och lösningar.  

samhet genom en intressant och underhållande aktuell Atlas Copco 
tidningen eller nyhetsbrev. Dessa skrifter skildrar organisationslivet och lyfter 
fram medarbetare från olika avdelningar och funktioner. Har någon varit med och 
löst ett problem skriv om det och uppmuntra andra. 
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större ansvar på DC. I sådant fall behöver DC mer resurser så att de 
kan sätta upp en egen strategisk grupp med mandat att fatta egna beslut. Denna 
strategiska organisation finns dock redan inom produktbolagens 

en länk eller en processägare, som 
har ansvar för att utveckla och förbättra flöden av företagets befintliga 
reservdelsflöden. Denna länk, eller individ, bör enligt vår uppfattning ta fram det 

lan stolarna”. 
Medarbetare på strategiskt inköp säger att de kan förbättra glidskenans flöde om 
de får siffror att agera ifrån. Regional Business Managers säger att de kan driva 
problemet om DC kan presentera ett underlag. DC säger slutligen att de känner sig 
”bakbundna” eftersom de bara är en servicefunktion till produktbolagen. Att 
denna ”någon” skapar ett underlag, som kan diskuteras i forum, kan också bidra 

tiv kommunikatör, ifrågasätta 
gällande praxis, få medarbetare att vidga sina perspektiv och koordinera 
organisationskedjans agerande. Vi skulle närmast vilja beskriva rollen som ”en fri 

spelsystem. 
Denna individ ska inte vara överlastad med ”dagliga” arbetsuppgifter, utan ges tid 
för att få vara kreativ. Allt arbete går inte mäta och se direkt effekt av i ett 
diagram. En organisatorisk kreatör kan genom sitt arbete ge möjlighet för att ta 
vara på organisationens idag inlåsta kunskaper och potential. Vissa skulle säkert 
betrakta personen som en kostnad och säga ”att han/hon gör ju ingenting vettigt”. 
Det ligger i linje med Atlas Copcos kultur. Vi tror dock att en sådan ”kostnad” i 

ngen skulle kunna spara mycket pengar och dessutom öka värdet för 
företagets kunder. Se bara på möjligheterna i glidskenans flöde. Problemet är dock 
att när DC enbart betraktas vara en kostnadspost, som på det mest effektiva sett 

blir tillsagda, finns dock små möjligheter att ha en 

tävlingar inom Atlas 
oblem som någon eller flera inom 

likväl som det kan bygga möjligheter som medarbetare 
observerat i organisationen och som behöver tillvara tas. Grunden för casen är att 

rna tävla om till 
000 varje månad. De får utrymme att vara kreativa och förmedla sina 

Varför inte även 
tmana högskolor och universitet med case, nya färska ögon kan upptäcka 

som annars kan vara svåra att själv reflektera över. Tänk vilka fiffiga 
idéer om hur glidskenans förpackning kan se ut eller hur förpackningsarbetet kan 
göras enklare. Det finns massor av ”hungriga” studenter som skulle ställa upp och 

samhet genom en intressant och underhållande aktuell Atlas Copco 
tidningen eller nyhetsbrev. Dessa skrifter skildrar organisationslivet och lyfter 

med och 
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Vår undersökning har kommit till sitt slut och vi vill avsluta med några kloka och 
tänkvärda ord från Senge (2006):
 
 

”Vi människor vill lära 
lära. Vi har det som en
hela tiden, bara det finns utrymme och klimat för 
lärande.” 

 

 

                                                 
20 Författarnas översättning 

Våra förslag till Atlas Copco 

Vår undersökning har kommit till sitt slut och vi vill avsluta med några kloka och 
tänkvärda ord från Senge (2006):20 

”Vi människor vill lära – ingen har lärt ett barn att 
lära. Vi har det som en naturlig drivkraft att lära mer 
hela tiden, bara det finns utrymme och klimat för 
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Vår undersökning har kommit till sitt slut och vi vill avsluta med några kloka och 
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Bilaga 1  

Presentation av glidskenan   
En ny och för gruvindustrin revolutionerande reservdel till Atlas Copcos borriggar 
såg för cirka 15 år sedan dagens ljus, eller rättare sagt började användas nere i 
gruvornas dunkla mörker. Glidskenan är en tunn stålprofil, som och mäter mellan 
tre och åtta meter och används på Atlas Copcos ovan- och underjordsborriggar. 
Fyra glidskenor sitter placerade över kanterna på borriggens matarbalk, som är 
pressgjuten i aluminium. Glidskenorna utgör ett ytskikt för att borrsläden smidigt 
ska kunna glida fram och tillbaka på matarbalken under borrning. Samtidigt 
skyddar glidskenan matarbalken mot slitage, som följer av friktionen mellan 
borrsläde och matare samt när hela mataren justeras mot bergväggen. För att 
belysa den revolutionerande funktionen och hur produkten är lika enkel som 
genialisk, rullar vi tillbaka bandet och börjar från början.  
 
Föregångaren till dagens matarbalkar i aluminium var en profil i stål. Stålbalkarna 
var mycket tunga och för att skapa jämvikt krävdes motvikter i maskinens bakre 
delför att inte maskinen skulle tippa framåt. De tunga borriggarna innebar höga 
kostnader för produktion, frakt och drift. Ett annat problem med matarna i stål 
följde av att borrsläden gled direkt på matarbalken och friktionen bidrog till ett 
stort slitage matarbalken. När matarbalken blev sliten var kunden tvungen att byta 
eller svetsa om hela balken, vilken både var ett tidskrävande, komplicerat och 
kostsamt arbete. På borriggar, som produceras av Atlas Copco Rock Drills idag, 
används matarbalken i aluminium nästan uteslutande. Den tidigare stålbalken 
används fortfarande i vissa fall på ovanjordsdivisionen när matarens längd kräver 
en kraftigare konstruktion i stål.   
 
För att skydda den nya matarbalken i aluminium och effektivisera borrförmågan 
monterades kullager på borrsläden, som vid ingenjörens ritborde smidigt rullade 
längs matarbalken. Verkligheten visade sid dock vara en annan och ganska snart 
upptäcktes att slitaget på matarbalken fortfarande var stort. Anledningen var att 
borrkax21 från gruvan smög sig in i kullagren, vilket gjorde att släden snarare 
släpades än rullade längs aluminiumbalken. Funktionen på en av världens bästa 
bergborrmaskiner hämmades åter av oförmågan att få till ett effektivt sätt att 
transportera borrmaskinen fram och tillbaka från bergväggen. Ingenjörerna rev sig 
i håret och gnuggade geniknölarna. Lösningen stavades: glidskenor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Under borrning sköljs bergkross och damm ur borrhålet av vatten med högt tryck. Blandningen 
av bergmaterial och vatten bildar en sörja, som i borrsammanhang kallas för borrkax.  
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Glidskenan är en tunn profil i rostfritt fjäderstål, som är fjädrande och spänstigt 
för att fästas runt en prisma i matarbalkens profil. Det är viktigt att glidskenan 
sitter ordentligt fast runt balken för att inte tryckas av på grund av stora 
påfrestningar och för att hindra borrkax att tränga sig in mellan matarbalken och 
glidskenan. Om smuts kommer in mellan matarbalk och skena kommer det inte 
dröja länge förrän glidskenan ramlar av och riggens produktion stannar tills en ny 
glidskena är på plats. Glidskenor fästes på matarbalkens fyra kanter och på 
borrmaskinens släde och mellan balkarna finns ett glidstycke av plast. Glidskenan 
och glidstycket glider mot varandra med låg friktion och funktionen är robust för 
att klara arbetet i en påfrestande gruvmiljö. Kostnaden att producera borrmeter har 
blivit lägre både med tanke på ökad funktionalitet och på att det är betydligt 
billigare att byta glidskenor och glidstycke jämfört med att byta eller svetsa om 
hela matarbalken och borrmaskinens släde. Glidskenan kan tyckas vara en enkel 
produkt på en så avancerad maskin som en borrigg, men faktum är att glidskenan 
är nödvändig och ytterst avgörande för maskinens funktion. Om inte glidskenan 
finns så står borrmaskinen stilla. För att göra en jämförelse är glidskenan självklar 
för borrmaskinsförarna som hammare och spik är för snickaren. 
 
Det tidigare slitaget på matarbalken har nu överförts till glidskenan, vilket gör 
produkten till en av de mest frekventa reservdelarna till Atlas Copcos borriggar. 
Slitaget på glidskenan är en följd av att borrmaskinen och mataren rör sig fram 
och tillbaka under arbete, vilket gör att glidskenan långsamt slipas ned. Vid 
borrning underjord riskerar glidskenan att träffas av ras, vilket skapar ett 
brådskande behov av glidskenor. En stillastående borrigg gör att hela 
produktionen i gruvan, vilket kostar mycket pengar i produktionsbortfall för 
slutkunden eller i viten för Atlas Copco.  
 
Glidskenan är dock långt ifrån en produkt som är enkel att hantera ur ett logistiskt 
perspektiv. Glidskenan har låg vikt, men är samtidigt skrymmande. Längden gör 
att glidskenan är svår att hantera både inne på ett lager och under distribution. 
Produkten har hög försäljningsfrekvens och är viktigt för borriggens funktion 
samtidigt som produkten har relativt lågt värde. För att klara global distribution 
paketeras glidskenan i ett specialemballage på Atlas Copco Shared Distribution 
Center (DC)22. Det är av DC vi fått uppdraget att kartlägga och närmare studera 
glidskenans reservdelsflöde. 

                                                 
22 SDC är Atlas Copcos globala centrallager för reservdelar till under- och ovanjordsdivisionen. 
SDC lagerhåller och distribuerar reservdelar till säljbolag och direkt till  
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Bilaga 2 Beskrivning av materialflöde 
I denna bilaga återfinns en detaljerad beskrivning för att rita en schematisk bild av ett 
materialflöde och komponenter för att beräkna flödets kostnader.  
 

Att rita en schematisk bild av materialflödet 
För att rita en schematisk bild av materialflödet behövs ett antal symboler för att 
skilja på olika aktiviteter. I bilden nedan visar vi och förklarar vi vad symbolerna 
betyder. Vi har medvetet valt att använda ett fåtal symboler i syfte att hålla 
beskrivningen så enkel som möjlig. Vid studie med fokus på materialflöde kan det 
däremot vara befogat att använda mer preciserande symboler (se exempelvis 
Oskarsson et al 2006). Beskrivningen av glidskenans materialflöde är gjord i flera 
steg. Vi har börjat med att göra en grov skiss, som successivt förfinats under 
rapportens uppbyggnad i takt med vår kunskap om flödet. Det går att göra en mer 
detaljerad beskrivning av flödet, men eftersom studien fokuserar på glidskenans 
organisationskedja finner vi inte detta nödvändigt i vår undersökning. 

 

Beräkning av materialflödets kostnader 
Litteraturen för att kostnadsberäkningar inom materialflödet är mycket omfattande 
(se exempelvis Lumsden 2006, Lambert och Stock 1999). Det finns mängder med 
nyckeltal och kostnadsposter, som kan vägas mot varandra. Vissa faktorer kan 
dessutom vara svåra att översätta i monetära värden, som exempelvis risk för 
inkurans eller kostnad för badwill vid försenade leveranser. (Oskarsson et al 2006) 
Inom materialflödet för glidskenor kompliceras kostnadsberäkningen av 
organisationens struktur och segmenterade priser. För en mer detaljerad 
beskrivning prissättningsmodellen, som används på Atlas Copco Rock Drills AB, 
och hur vinst fördelas mellan produktbolag och säljbolag hänvisas till bilaga 8.   
 
Oskarsson och hans kollegor (2006) med referens till Lambert och Stock (1999) 
nämner fyra kostnadsposter för att beräkna flödets kostnad: 
 

• Lagerföringskostnader/kapitalbindning 
• Lagerhållning och hantering 
• Transport 
• Administration 
• Övrigt (exempelvis kassationer p.g.a. skadat gods) 



  Bilagor 

 

100 | S i d a  
 

 
 
Totalkostnad handlar om att väga kostnadsposter mot varandra i flödet som helhet 
och beräkningar kan göras mycket komplexa. Oskarsson och hans kollegor (2006) 
föreslår att fokusera på kostnader, som påverkas av en eventuell förändring. Vi 
har valt att göra kostnadsberäkningar för nuläget i två delar. Del ett jämför det 
verkliga kostnaden att hantera glidskenor från leverantör till DC med det påslag 
för materialomkostnad, som finns i DC:s affärssystem Movex. I den andra delen 
beräknar vi kostnader för att skeppa den mest frekventa glidskenan från DC till 
Australien, vilket är det säljbolag som köper flest glidskenor. Vår ambition med 
kostnadsberäkningen är inte att få en komplett bild av glidskenans totalkostnad, 
utan snarare att det är ett sätt att kommunicera hur mycket gnisslet i glidskenans 
organisationskedja kostar i monetära termer. Vår kostnadsberäkning ger även en 
referenspunkt för att diskutera och värdera alternativa försörjningsstrategier.  
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Bilaga 3 Kostnadsberäkning på materialflödet 
(Utgår p.g.a. sekretess) 
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Bilaga 4 Urval för intervjuer 
 

DC 
Vi började intervjua representanter från DC. Motivet var att vi redan haft en 
närhet till dem genom våra observationer samt att vi behövde mer kunskap om 
DC:s upplevda problem innan vi intervjuade individer inom andra länkar i kedjan. 
Vi har intervjuat personer hemmahörande på följande avdelningar på DC: Export 
Service, Material Handling, Global Logistics, Parts Planning & Procurement samt 
ledningsgruppen. Vi har valt representanter för avdelningarna utifrån deras grad 
av kontakt med glidskenan inom ramen för deras arbetsuppgifter. I 
ledningsgruppen intervjuades samtliga individer då problem med glidskenan 
funnits länge. Vidare har de en övergripande bild av organisationen på DC och 
hur det strategiska arbetet ser ut.  
 

Kundrepresentanter    
Efter intervjuer med individer på DC har genom intervjuer med 
kundrepresentanter sökt information om hur kunden ser på glidskenan och 
huruvida de upplever några problem eller inte. Valet att tidigt intervjua 
kundrepresentanter är att vi anser att utgångspunkten vid förbättringar av 
glidskenans flöde är kundens behov.   
 
För att få en tydlig bild av kundens behov har vi besökt Zinkgruvan Mines och 
representanter från Atlas Copcos svenska säljbolag. Säljbolagen fungerar som en 
länk mellan produktionsbolagen och gruvkunden. De har nära kontakt med kunder 
och användare av Atlas Copcos maskiner. Bland annat går all försäljning, 
utbildning och service via dem. Vi har som komplement till kundbilden haft 
kontakt med säljbolag i Australien, Kanada, Japan och Sydafrika. Vi har bollat 
frågor fram och tillbaka med dem och de har varit hjälpsamma med information 
om behoven på den lokala marknaden. Motivering till valet av säljbolag är att 
samtliga länder köper glidskenor i stora volymer. Vi fick dessutom tidigt höra att 
det Australien upplevde problem i glidskenans flöde, som de upprepade gånger 
påpekat för medarbetare på DC. Urvalet grundar sig även på att Sydafrika har en 
liknande maskinpark som Australien. Japan har en annan orderstruktur än 
Australien samt att Kanada är en stor marknad för Atlas Copcos maskiner. 
Tillsammans står de fem säljbolagen för omkring 30 procent av DC:s totala 
försäljning och kan anses vara en representativ grupp för att få information om 
kundens behov.   
 

Parts and Services på URE och SDE  
På under- och ovanjordsdivisionerna, URE och SDE, har vi träffat representanter 
från olika funktioner inom ramen eftermarknadsavdelningen, Parts and Services. 
Vi har intervjuat medarbetare på följande avdelningar: Research and 
Development, Technical Service and Documentation, Global Pricing and Parts 
Administration, Marketing. Individerna vi träffat har på sin respektive avdelning 
haft ansvar för glidskenan som produkt.  
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Strategiskt inköp 
Strategiskt inköp är den funktionen i organisationen som förhandlar avtal med 
leverantörer. På strategiskt inköp har vi haft kontakt med den medarbetare, som 
förhandlar kontraktet på glidskenans leverantör.   
  

Leverantör 
Leverantören är specialiserade på fjäderstål och har en speciell maskin för bocka 
fjäderstål till glidskens profil. Mötet med leverantören är intressant för att få deras 
bild av glidskenans samt hur de ser på samarbetet med Atlas Copco.  
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Bilaga 5 Exempel på frågor till semistrukturerade intervjuer 
I denna bilaga finns tre exempel på frågor från studiens frågebank, som 
ställdes vid semistrukturerade intervjuer. Efter varje frågeexempel följer en 
kort motivering till frågan.  
 
Exempel 1 
Hur ser du på glidskenan som produkt/reservdel?  
 
Denna fråga har vi ställt till alla vi har intervjuat och våra tankar kring valet av 
denna fråga är vi anser att den ger oss en bra bild av hur respondenten ser på 
glidskenan. Respondenten fick chans att svara utifrån sitt perspektiv och hur 
denne tolkar frågan. Därefter har vi valt att ställa följande uppföljningsfråga. 
 
Exempel 2 
Har du upplevt eller hört talas om problem med glidskenan 
 
Vi kan inte sticka under stolen med att vi undersöker glidskenans flöde pågrund 
av att DC upplever problem i flödet och därför har vi valt att fråga våra 
respondenter rakt ut om de har haft eller hört talas om några problem med 
glidskenan utan att vi berättar om vilka problem DC har upplevt. Vi anser att 
frågan gett oss bra reaktioner och öppnat upp för en dialog och flera följdfrågor.  
 
Exempel 3  
Hur ser du på din roll i glidskenans flöde?  
 
Genom denna fråga har vi velat få fram hur respondenten ser på sin roll i 
glidskenans flöde utifrån sin avdelning och arbetsuppgifter. Den ger även 
respondenten chansen att förklara för oss hur glidskenans flöde och upplevda 
problem ska tacklas och av vem.  
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Bilaga 6 Materialflöde globalt  
(Utgår p.g.a. sekretess) 
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Bilaga 7 Beskrivning och statistik över globalt orderflöde  
(Utgår p.g.a. sekretess) 
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Bilaga 8 Beskrivning av prismodellen inom Atlas Copco 
Rockdrills 
(Utgår p.g.a. sekretess) 
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Bilaga 9 Statistik för flödet in till DC  
(Utgår p.g.a. sekretess) 
 
 
 


