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Abstract
The purpose of this study is to contribute to the development of the Logistics
Management discipline. A motive for the study is that I have found actors being
very anonymous in the Logistics Management literature. I have found this to be
in contrast to my practical experiences where actors are highly essential. On the
basis of an interview study and a literature study I want to give some thoughts
and ideas for the development of the discipline. The interview study was
conducted with 48 actors operating across a supply chain within different
business areas of a multinational Swedish company. The actors views of the
organisation, problems associated with it and logistical variables were focused.
In the literary study I focused on fundamental ideas and characteristics. I also
focused on scientific foundations and points of departure in Logistics
Management research.

In the text I strive to view the world as socially constructed and in my writing I
have the effort to be interpretative and reflective. With these points of departure
I try to use approaches seldom used in research within the logistics management
discipline.

In my work I present thoughts and ideas which are important to notice with
regard to the aim of the discipline to be normative and contribute to the
development of one or many organisations. The first issue that I highlight is that
in the interview study it was apparent that there existed clusters with different
perspectives across the supply chain. These perspectives provided different sorts
of understanding for the organisation and problems associated with it. I  found
this to be a reason for problems within the organisation. In the literature,
however, I found the insight about this is low or not outspoken, which motivates
further studies. As a consequence of the different views and understanding, I
noticed that the interviewees put different meaning into concepts like customer
focus and holistic vision. The different meaning seemed to be a reason for
problems within the organisation. Since I regard the concepts as central and
obvious within the discipline, more attention could be given to the concepts and
how they are used. The interviewees also emphasised a well-functioning
organisation and the importance of implementing solutions. Implementation
issues could therefore be highlighted to a larger extent, to elucidate obstacles
and possibilities for successful change management and to highlight problems
that need to be treated. In the interviews people and their behaviours were seen
as central. Therefore human and their behaviours could be given more attention.
Understanding for people’s behaviour as a foundation for change management
processes could be emphasised even more. As a consequence, I consider
reference to other disciplines necessary to reach a higher understanding of these
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behaviours. Since the studied company was far from the best practice studies
that now dominate the area and the study has proven to be fruitful, the discipline
could  strive to be more balanced and use other cases to elucidate problems and
highlight these problems.

Some authors’ opinions that other paradigms and views than the ones
dominating the discipline should be used to develop it, has been strengthened by
the study, especially with regard to paradigms and views with a focus on actors.
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Det har varit en omvälvande resa… men otroligt givande! Denna
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Jag vill även rikta ett enormt stort tack till alla mina vänner och min familj som
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Summary
Introduction
Based on practical experiences, I have found actors to be a very essential part of
an organisation when implementing and working with logistics. However, in the
literature and empirical studies within the Logistics Management discipline, I
have noticed that actors are being very anonymous. On the basis of this, I have
found that the actors need to be given more attention. I have therefor conducted
a study. The study consists of an interview study of actors working in a
company and a literary study of the Logistics Management Discipline. The
overarching purpose of the study is:

to contribute to the further development of the Logistics Management discipline.
On the basis of these studies I will give some thoughts and ideas for the
development of the discipline.

Method and points of departure
The study has been conducted as a research-project where the subject Logistics
and the case-study company, a multinational Swedish company, was decided
from the beginning. Therefore, I started with a study of the case study company
in which I visited different parts of the company searching for a suitable
research area. The study was followed by a literature review. On the basis of my
findings in the literature review and the study, I conducted an interview study
with 48 actors working across a supply chain within the company. The actors’
views of the organisation, problems associated with the organisation and
logistical variables were focused. The interviewed actors were both managers
and employees. I my interpretation of the interviews I strived for a grounded
approach when seeking patterns. The purpose with this approach was to let the
empirical material control the interpretation and strive for open-mindedness for
the material. The interpretation was first presented in a report to the case-study
company. On the basis of this report, I reinterpreted the material by seeking new
patterns of recurring themes in the material and presented these themes.

In the second study, the literature study, my interpretation of literature within the
logistics management discipline is presented. The presentation is based on prior
knowledge and by seeking through literature within the Logistics Management
area. To update the literature review, I have especially searched for material in
the scientific journals International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management and Journal of Business Logistics, published during
2001-2002. In the literature study I focused on fundamental ideas and
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characteristics. I also focused on scientific foundations and points of departure
in Logistics Management research.

As a point of departure for the study, I have strived to view the world as socially
constructed and in my writing I have  tried to be interpretative and reflective.
With these points of departure I have had the intent to use approaches seldom
used in logistics management research. My own experiences and my own pre-
understanding have been essential on the basis of my approach. My pre-
understanding has constantly been changing during the research-project and in
this ever-changing process I have had a lot of influences. One major influence
has been Symbolic Interactionism, which has helped me to regard reference-
groups, perspectives and role-taking, when interpreting the material. Another
important influence has been qualitative method literature, which helped me to
reach further in my interpretative and reflective efforts.

Literature study
In the literature study I present my interpretation of the discipline as it is
presented in the literature. In this interpretation I present some concluding
comments about the characteristics that the literature expresses, such as:

•  Following the logistical flows and processes of organisations: A central
thought is to view an organisation or organisations based on their flows and
processes and thereby seek possibilities for increased efficiency and
effectiveness.

•  Normative and best practice oriented: The literature is consultative and often
lifts examples/best-practices that show the potential in logistic thoughts. A
number of models are available as guidance.

•  A managerial perspective and managements perspective: The writers within
the discipline have a managerial perspective and also view organisations
from corporate management’s perspective.

•  An increased holistic view: The discipline strives to see how co-operation
between organisations contributes to corporate efficiency and effectiveness.

•  Focusing on customers and competitive advantage: The discipline has a
customer focus, aims to satisfy the customer and  focuses on how to obtain
competitive advantages.   

•  Implementation is treated to a small extent: In the literature there is an
outspoken opinion that it is important to make logistics and its ideas function.
On the other hand, implementation issues are treated to a small extent.

•  Actors are given a limited space: In the literature, actors are given a limited
space.

•  Industrial profit-driven companies are focused: The discipline has a natural
connection with industrial and profit-driven companies. This also shows in
the tools and models that are used within the area.
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•  Low degree of problemization: Even if the fundamental ideas of logistics is a
problemization and a reaction against how organisations traditionally
function, the meaning of the concepts that are used and the efforts that are
presented are problemized to a small extent.

In the literature study I also made some comments about scientific foundations
within Logistics Management research:

•  The systems approach suitable although a traditional positivistic paradigm
dominates: The systems approach is said to coincide with the fundamental
ideas of logistics. In question of how research is conducted it is related to a
traditional positivistic paradigm. American literature seems to have a
stronger character of an analytical approach than the european, which seems
more oriented towards a systems approach.

•  Dominating methods not in accordance with the fundamental ideas of
logistics: The methods used are often quantitative. However, at the same
time the fundamental ideas of logistics strive to explain how one or several
companies in co-operation should be improved. Methods that in other ways
catch these thoughts could be used to a larger extent.

•  Need for new influences: Some writers express the need for more influences
within the area, in order for the discipline to get new impressions.

•  Dominating approaches limit the space for the actors: Dominating
approaches within the area result in the actors are treated to a little extent.
Phenomena focused within other perspectives with concepts such as meaning
and content are given small space.

•  Model thinking: The discipline has a pronounced model thinking to simplify
reality and emphasise certain connections.

Empirical study
In my presentation of the interviews I highlight issues that the interviewees’
discussed. One problem that the interviewees mentioned was that the company’s
logistics was not functioning well. Many of the actors discussed the customer
focus in the organisation, which they thought could be improved. A large
amount of the actors saw jealous guarding of one’s special reserves and a lack of
holistic view as a problem. A substantial number of the interviewees stated that
the parts within the company working with production of goods had a lot of
potential and could be improved. Overconfidence in technical solutions was also
a problem that was discussed. The actors discussed behavioural issues that had a
connection with problems within the organisation and expressed problems in
sustaining the knowledge that the employees created during their employment.
Insufficient follow-up and routines were  mentioned as reasons for the problems.
The interviewees highlighted the existence of an one-sided focus within the
company, which in many ways was a reason for the problems that existed. The



xii

actors  saw improved understanding and communication as keys to improve the
problems. Change management issues were also discussed during the
interviews.

Reflections about the Logistics Management
Discipline
In the final part of the thesis I give my reflections on the basis of the interview
and literature study. From this discussion I have highlighted some thoughts and
ideas which I find important to notice for the development of the Logistics
Management discipline. One major cornerstone for my reflections was the aim
of the discipline to be normative and contribute to the development of one or
many organisations.

Many of the occurring themes in the interviews are treated in the literature.
Logistics as described in the literature seems to have great relevance to the basis
of the discussions in the interviews. However, a central issue that I highlight in
the interviews, was that there existed clusters with different perspectives along
the supply chain. The views of the organisation and problems associated with it
varied between these clusters. These variations seemed to be a reason for
problems within the organisation. I found that the insight was low or not
outspoken about this in the literature. Therefore, it seems motivated to devote
further research to this insight.

As a consequence, I have found that concepts like viewing an organisation from
a holistic point of view and customer focus could be problemized. I have found
these concepts to be described as unproblematic and central in the literature.
However, the interviewees put different meaning in the concepts. This seemed
to be a reason for problems in the organisation. The concepts could therefore be
given more attention with regard to how they are used.

Regarding the organisation, the interviewees emphasised the importance of a
well functioning organisation to a varying extent. They also emphasised the
importance of well functioning solutions and the centrality in implementation
issues, which is  mentioned by authors in the discipline. However,
implementation issues have been treated only to a small extent in the literature.
On the basis of this, the logistics managment discipline should elucidate and
problemize the implementation of logistic concepts to a larger extent. By doing
so, obstacles and opportunities for succesful change management can be
illustrated. The aim of the discipline to be applicable and normative strengthens
these thoughts.

In the interviews, people and their behaviour was considered a fundamental part
in working with logistics and new logistic concepts. However, the corresponding
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attention is not given in the literature. It could therefore be useful if the literature
stressed the importance of people and their behavior and highlighted the
understanding of human behaviour as a foundation for change management or
implementation issues. On the basis of this the discipline ought to recommend
disciplines that treat behavioral issues.

Regarding the interview study, the case was far from a best practice case study
from a logistic point of view i.e. measured with traditional logistic variables.
Given the fact that the case has contributed with valueable suggestions, the
logistics management discipline could be more balanced regarding its tradition
of focusing on best practices and  present common or bad practices. On the basis
of this, the literature could better elucidate problems when working with
logistics and thereby provide a foundation for how these problems should be
treated.

In my final reflections I discuss the study in relation to the scientific foundations
of the discipline and opinions on its development. In the study I have used
another approach than the dominating ones within the discipline. I have  focused
on actors and therefor they have become prominent within the study. The results
have therefore been different from what logistic research usually presents. The
“usual” focus within logistics serves a purpose, but a broadening in question of
paradigm or approaches is something I see as a way to develop the discipline.
Having the thoughts and ideas that I have presented in mind, the study motivates
and strengthens some authors opinions that a use of other methods and
perspectives than the ones dominating nowadays is justified, especially those
where actors are given a central role in order to develop the discipline.
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”…det är dom mjuka frågorna
som blir dom hårda i slutändan…”

hög chef i det studerade företaget
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1 Inledning
Ämnesområdet Logistik utvecklas. Det produceras ständigt
nya forskningsresultat som utvecklar området. Tanken med
denna text är att förmedla en studie i syfte att bidra till
denna utveckling. Studien består av tre delar, två delstudier
och reflektioner över resultaten i dessa studier. I den ena
delstudien har jag intervjuat aktörer verksamma i en
organisation. Den andra delstudien är en litteraturstudie.
Med grund i resultaten från delstudierna reflekterar jag i
syfte att åstadkomma tankar och idéer inför ämnets fortsatta
utveckling. I detta kapitel presenterar jag en bakgrund till
studien samt studiens övergripande syfte, centrala
frågeställningar, avgränsning vad beträffar logistikområdet
och hur jag disponerat texten.

Bakgrund
Mitt första möte med ämnesområdet logistik ägde rum inom ramen för min
akademiska grundutbildning1. Jag gick först en introduktionskurs följt av ett
antal fördjupande logistikkurser. Med tiden har jag fördjupat mina kunskaper i
ämnet ytterligare genom att arbeta praktiskt med logistikrelaterade frågor, men
även genom att läsa doktorandkurser. När jag fördjupat mig och utvecklat mina
kunskaper har jag också börjat problematisera och reagera över ämnesområdet.
Inom litteraturen har jag uppmärksammat att vissa författare beaktar
människornas, eller aktörernas, roll i logistiken. Överlag har jag emellertid
uppfattat att aktörerna givits en tämligen anonym roll och att deras utrymme
varit begränsat. Denna anonymitet kontrasterar mot vad jag upplevt i det
praktiska arbetet, där jag uppfattat aktörerna som mycket centrala.
Uppfattningen har förstärkts när jag diskuterat med logistikkonsulter, vilka
också menat att aktörerna är centrala i arbete med logistikrelaterade frågor.

Övergripande syfte
Utifrån mitt intresse för ämnesområdet logistik och de argument jag framför
ovan har jag genomfört en studie för att ge ett bidrag till ämnesområdet och dess
utveckling. Studien består av en intervjustudie av aktörer verksamma i ett
företag och en litteraturstudie av ämnesområdet Logistik. Mitt övergripande
syfte med studien är därför:
                                                          
1 Jag gick Ekonomiingenjörsprogrammet vid högskolan i Gävle mellan åren 1996-1999.
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att bidra till den fortsatta utvecklingen av ämnesområdet Logistik. Med grund i
de två delstudierna reflekterar jag med syftet att åstadkomma tankar och idéer
inför ämnesområdets fortsatta utveckling.

Centrala frågeställningar som styrt arbetet
I studiens tre delar har jag varit styrd av de frågeställningar jag redogör för
nedan.

Litteraturstudie
I litteraturstudien, som är grundad på forskningsbaserad litteratur, har jag
presenterat min tolkning av ämnesområdet och dess karaktärsdrag. Jag har i
studien lyft fram de bärande idéer som litteraturen ger uttryck för. Jag har även
valt att behandla grundläggande synsätt och utgångspunkter inom
ämnesområdet, då de är basala för vilken typ av forskningsresultat som
produceras. Eftersom ämnets utveckling fokuseras i studien, har jag även berört
ämnets utveckling över tiden inom ovanstående intresseområden. Jag har bland
annat presenterat förändringar, utvecklingstendenser och författares syn på
utvecklingen. För att summera har jag främst varit styrd av följande
frågeställningar i litteraturstudien:

1. Vilka bärande idéer och karaktärsdrag förmedlar litteraturen?
2. Vilka grundläggande synsätt och utgångspunkter ger litteraturen uttryck för?

Intervjustudie
Jag har intervjuat aktörer verksamma längs logistiska flöden inom en
verksamhet. Jag har i intervjustudien främst intresserat mig för aktörernas syn på
och förhållningssätt till den verksamhet de medverkar i samt vilka problem de
sett i denna verksamhet. Jag har även intresserat mig för aktörernas syn på
logistiska variabler. Med logistiska variabler avser jag ledtid, lagernivå och
resursutnyttjande. I intervjustudien har således följande frågeställningar varit
styrande2:

1. Hur ser aktörerna på verksamheten?
2. Vad ser aktörerna för problem i verksamheten?
3. Hur ser aktörerna på logistiska variabler?

Reflektioner över litteraturen utifrån intervjuerna
För att kunna uppfylla mitt övergripande syfte har jag reflekterat över vad
intervjuerna lyfter fram som ämnesområdet logistik kan ta till sig av. Jag har i
                                                          
2 Utförligare bakgrund och motiv till intresseinriktningen och varför dessa frågor använts ges i
metodkapitlet.
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denna del knutit samman frågeställningar från de tidigare delarna av studien. I
denna del har därför följande frågeställningar varit styrande:

1. Vad lyfter intervjuerna fram och vad bör mot bakgrund av detta ges ökad
uppmärksamhet inom ämnesområdet?

2. Hur behandlar ämnesområdet de problem som aktörerna ser?
3. Vad ger studien för bidrag vad gäller ämnesområdet logistik, dess

grundläggande synsätt och utgångspunkter samt fortsatta utveckling?

Avgränsning vad beträffar logistikområdet
Ämnesområdet logistik kan spåras tillbaka till det franska ordet Logistique.
Logistique förekommer ofta i samband med beskrivningar om militärväsendet
(se till exempel Christopher, 1998). Enligt litteraturen är en anledning att
krigföring i många fall handlar om att förflytta stora mängder människor och
materiel. I Sverige och Norden har ofta begreppet Materialadministration (MA)
använts i stället för begreppet logistik. Enligt Green et al (1989) har begreppet
MA sitt ursprung från sextiotalet i industriellt inköp. Ett liknande ursprung
identifieras också för logistik (se t ex Arlbjørn & Haldorsson, 2002). De två
begreppen materials management och physical distribution förekommer i tidiga
skeden och så småningom verkar de ha blivit integrerade till det mer
heltäckande begreppet logistik (Stock, 2002). Enligt Green et al har det med
tiden uppstått olika riktningar som fokuserat på mål som att sänka kostnader
eller mer marknadsföringsrelaterade frågor. Det är alltså möjligt att identifiera
olika grenar inom logistik och MA, vilket visas med följande figur:

Figur 1.1 Utvecklingen av Logistikämnet (Omritad utifrån bild från
http://infoweb.unit.liu.se/eki/logistik/logistics_management, åtkomst 9 september 2002.)

Av ovanstående grenar har jag främst valt att behandla Logistics Management3

(LM). Huvudintresset inom LM är att behandla hur logistiken skapar
konkurrensfördelar (se till exempel Christopher 1998). På hemsidan för
                                                          
3 För de läsare som önskar läsa grundläggande böcker i detta ämne rekommenderar jag
Christopher (1998) och Bjørnland, Persson & Virum (2003). Tidskrifter jag främst undersökt
är International Journal of Physical Distribution and Logistics Management och Journal of
Business Logistics, varför jag även rekommenderar dessa tidskrifter för de läsare som önskar
förkovra sig ytterligare.
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Ämnesområdet Logistik på Linköpings universitet, som utgör referens till
figuren ovan, betonas även skillnader mellan Logistics Management och de
andra grenarna inom logistik:

”Logistics Management har en företagsekonomisk och organisatorisk bas med
inslag av ingenjörsvetenskap, medan den andra grenen, Teknisk logistik, i
huvudsak har en teknisk och/eller operationsanalytisk bas.”.

Disposition

Kapitel 1 – Inledning
I kapitel ett ger jag en bakgrund till och ett syfte med studien. Jag beskriver även
studiens olika delar. Kapitlet skall dessutom ge läsaren information om hur
texten, i vilken studien presenteras, är upplagd.

Kapitel 2 – Metod och utgångspunkter
I kapitel två beskriver jag mitt tillvägagångssätt, d v s vad jag gjort och varför.
Även utgångspunkter, konsekvenser och influenser som funnits under arbetets
gång beskrivs.

Kapitel 3 – Litteratur om logistik
I kapitel tre redovisar jag litteraturstudien. I slutet av kapitlet kommenterar jag
logistikområdets karaktärsdrag för att ge en grund för mina reflektioner kring
ämnesområdet utifrån intervjustudien.

Kapitel 4 – Intervjuer av aktörer
I kapitel fyra presenterar jag fallföretaget och min tolkning/bearbetning av
intervjuerna.

Kapitel 5 – Reflektioner över litteraturen utifrån intervjuerna
I kapitel fem reflekterar jag kring vilka lärdomar fallet ger till ämnesområdet.
Utifrån mina reflektioner lyfter jag fram områden där litteraturen kan utvecklas
eller förtydligas.

Kapitel 6 – Summering och kommentarer
I kapitel sex för jag avslutande diskussioner kring studien. Jag ger även förslag
på intressanta sätt att gå vidare. Det finns även en epilog där jag presenterar en
aktörs bild av företagets utveckling efter intervjustudien.
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2 Metod och utgångspunkter
I detta kapitel beskriver jag hur jag genomfört min studie
och skrivit denna text, det vill säga vad jag gjort och varför.
Jag utgår från min roll som industridoktorand. Därefter
beskriver jag olika steg i studien. Jag diskuterar efter detta
centrala ställningstaganden ifråga om verklighetssyn och
forskning utifrån en tolkande och reflekterande ansats.
Avslutningsvis reflekterar jag över mitt metodval.

Industridoktorand – en förutsättning för studien
Studien har genomförts som ett forskningsprojekt där jag har varit
industridoktorand. Jag har varit anställd på Scandiaconsult i Gävle (SCC) och
delat min tid mellan att vara konsult och doktorand. Grundmotivet till projektet
var att SCC var intresserad av att genomföra ett forskningsprojekt med logistisk
utgångspunkt, och det var även det studerade företaget4. Det enda kravet i början
av projektet var att det skulle behandla logistik i någon form. Tanken från
Företagets sida var att se huruvida man kunde lära sig något av ett
forskningsprojekt och SCC hade för avsikt att ”bygga kompetens”. Projektet har
därför två syften som skall förenas. Dels har uppdraget och studien varit
nyttoinriktade eller tillämpningsinriktade så att resultaten på något sätt kan
komma företagen (Företaget och SCC) till godo. Dels har arbetet utförts som en
studie där akademiska krav skall uppfyllas och i slutändan utmynna i en
licentiatuppsats.

Tillvägagångssätt
I detta delavsnitt beskriver jag olika aktiviteter som ägt rum under studien. Jag
har strävat efter att beskriva dessa i den tidsföljd som de ägt rum.

Förstudie och problembild nummer ett
Projektet inleddes med en förstudie av Företaget5 i mitten av december 2000.
Förstudien syftade dels till att jag skulle få insikt i hur företaget fungerade, dels
finna ett forskningsområde att arbeta vidare med. I förstudien besökte jag olika
delar av Företaget som hade någon form av anknytning till logistiska flöden.
Under besöken beskrev de intervjuade aktiviteter i sina arbeten samt även
utvecklingsarbete som bedrevs. De beskrev även hur arbetet och företaget
förändrats. I fråga om forskningsområde att arbeta vidare med, kom jag i denna
fas fram till att de aktörer som arbetade i verksamheten hade olika problem, som
                                                          
4 Då representanter för företaget krävt att företaget skall vara anonymt, är det anonymiserat.
Företaget kallas därför fortsättningsvis Företaget.
5 Företaget beskrivs i introduktionen i kapitel 4.
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jag delade in i medvetna och omedvetna problem. Med medvetna problem
menade jag sådant som de intervjuade såg som problem. Med omedvetna
åsyftade jag problem som de intervjuade pratade om men inte själva såg eller
klassade som problem. Någon form av studie som berörde detta ansåg jag vid
denna tidpunkt vara av intresse.

Litteraturgenomgång och nya intresseområden
Efter förstudien gjorde jag en litteraturgenomgång. Jag sökte i litteraturen efter
källor som föreföll intressanta med utgångspunkt i den information och den
problembild som intervjuerna givit. Litteraturgenomgången pågick emellertid
inte bara i denna fas. Den har pågått ständigt under arbetets gång, mer eller
mindre intensivt. Den litteratur jag läst har både varit av lärobokskaraktär och
forskningsinriktad.

I litteraturgenomgången kom jag att intressera mig för teorier om symbolisk
interaktion (SI). Anledningen till detta var att SI fokuserar på interaktion mellan
människor och olika typer av grupper. Jag såg ett samband med logistikens
tankegångar som till stor del bygger på att följa en försörjningskedja från ax till
limpa, vilket medför att det längs denna försörjningskedja interagerar olika
personer och grupper. Även hur interaktionsmönster påverkar förståelsen som
olika människor har i olika situationer intresserade mig. Jag blev dessutom
speciellt intresserad av SI´s tankar om att olika personer använder olika
perspektiv i olika situationer beroende på referensgruppstillhörighet.
Perspektivet inverkar på hur en individ eller en grupp ser på en viss situation.
Jag influerades även av SI´s tankar om att inta olika roller (roletaking), vilket
handlar om att se världen ur någon annans perspektiv. Sammantaget upplevde
jag SI som poängfullt utifrån vad jag uppmärksammat i förstudien.6

Intervjustudie
Influenserna från SI medförde att mitt huvudintresse för de fortsatta studierna
främst blev riktat mot att fånga perspektiv på verksamheten från olika aktörer
längs en försörjningskedja. För att kunna fånga dessa perspektiv, eller syn på
och förhållningssätt till verksamheten som jag valt att omformulera mitt
huvudintresse till, valde jag intervjuer som metod. Mitt huvudintresse påverkade
den intervjumall som jag använde i intervjuerna (bifogad som bilaga 1) samt
valet av intervjupersoner.

Jag hade även som uppgift att probleminventera verksamheten, vilket påverkade
intervjumallens utformning. I intervjuerna ville jag dessutom undersöka hur

                                                          
6 Locke, 2001, Niss, 2002 och Charon, 1998 är i första hand mina källor vad beträffar
symbolisk interaktion. Jag behandlar vilken inverkan SI haft på studien i reflektioner över
metodval i detta kapitel, samt i förslag till fortsatta studier i slutkapitlet.



9

aktörer i verksamheten såg på logistiska variabler7, då jag vid denna tidpunkt
trodde att detta utgjorde ett intressant område. Därför finns det även med frågor
som berör detta i intervjumallen.

När jag genomförde intervjuerna räckte det ofta med att ställa den eller de första
frågorna i intervjumallen för att få aktörerna att börja prata. I många fall svarade
även de intervjuade på flera frågor efter att jag ställt första frågan.
Intervjumallen blev därför många gånger en checklista för intervjuerna, för att
säkerställa att jag berört mina intresseområden. Intervjumallen har därför till
viss del styrt vad jag frågat efter och delvis begränsat aktörernas svarsutrymme.

Intervjupersonerna valde jag med utgångspunkt i deras anknytning till flöden av
information och produkter. I de fall personerna tillhörde funktioner som var
verksamma inom samma område, till exempel marknad eller produktion, valde
jag funktioner8 med olika karaktär. Med karaktär avsåg jag skillnader i
kundkontakter samt lokalisering i flödet av produkter och information. Utifrån
mina ursprungliga val tillkom också en transportfunktion då den utgjorde en
väsentlig del av de logistiska flödena. Dessutom framfördes i intervjuerna
klagomål på funktionen från andra delar av företaget.

Jag intervjuade tre till fyra personer i de funktioner jag valt ut och dessa var
chefer och underställda. Valet av underställda gjorde jag i samråd med cheferna.
Jag samrådde med chefen för att denne skulle veta vad jag skulle göra och på
grund av att intervjuerna berörde dennes personal. Jag valde också personal
utifrån vilka delar av företaget de intervjuade arbetade mot. Till exempel valde
jag personer i division A som arbetade mot division B.9

Antalet intervjuer uppgick till 48 stycken och varade mellan en halv till två och
en halv timme. Intervjuerna gjordes mellan december 2001 och maj 2002. I
november 2002 intervjuade jag även en nyanställd projektledare för ett
logistikprojekt som pågick inom företaget. Projektledaren började arbeta med
logistikutveckling inom företaget under augusti 2002. I intervjun beskrev denne
sin syn på företaget och hur det utvecklats under dennes anställningstid. Denna
intervju är presenterad i kapitel sex som en epilog. Samtliga intervjuer spelades
in på Minidisc.

                                                          
7 Här avser jag ledtider, lagernivåer och resursutnyttjande.
8 Företaget var indelat i olika funktioner i vilka jag genomfört mina intervjuer. En utförligare
beskrivning av funktionerna kommer i inledningen av kapitel fyra.
9 I reflektioner över metodval senare i detta kapitel reflekterar jag kring tillvägagångssättet för
val av intervjupersoner.
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Tolkning av intervjuerna
Tolkningen av intervjuerna inleddes med de först intervjuade och fortsatte sedan
i tidsordning. När jag lyssnade igenom intervjuerna förde jag anteckningar över
vad intervjupersonerna framförde. I de fall personerna pratade om sådant de
verkade ha ett speciellt intresse för, skrev jag ordagrant ner vad de sa10. I de
intervjuanteckningar som tillhörde en avdelning/funktion satte jag rubriker på
olika delar av anteckningarna. Rubrikerna skrev jag på små lappar. Därefter
sammanförde jag de lappar som handlade om liknande saker till en grupp. Jag
satte sedan samman grupper som handlade om samma sak till en huvudgrupp.
Sedan satte jag en ny rubrik som skulle sammanfatta gruppens innehåll11. På
detta sätt strävade jag efter att skapa mönster i intervjumaterialet12. Utifrån detta
sammanställde jag intervjuerna och jag delade upp intervjumaterialet utifrån de
intervjuades funktionstillhörighet. Jag sammanförde till exempel intervjuerna
från en marknadsfunktion. Vid ytterligare genomläsning strukturerade jag om
texten ytterligare. I dessa fall rubriksatte jag återigen delar av respektive
funktions/avdelningsbeskrivning och strukturerade om materialet för att finna
tydligare mönster.

                                                          
10 Merriam (1994) kallar detta förfarande för loggbok.
11 Ett exempel på olika rubriker hos en kvalitetsavdelning var kvalitetssäkring är en del
arbetet, exempel på förbättringsprojekt, systemförbättringar pågår ständigt, det är svårt att få
tid till utveckling, förbättringen och uppföljningen fungerar inte, det är mycket nytt folk och
upplärningen är en brist samt transporterna är ett svårhanterligt problem.
12 Det finns även möjlighet att skapa mönster maskinellt. Jag fann emellertid denna metod
som mindre lämplig då jag inte skrev ner intervjuerna ordagrant.
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Bild 2.1 Foto på empiriska materialets bearbetning.

Efter att jag hade skrivit ihop presentationer från intervjuerna skickade jag ut
respektive avdelnings/funktionspresentation till de intervjuade inom respektive
avdelning/funktion. De fick sedan komma med synpunkter ifall det var något i
respektive presentation som de inte ville ha med (bl.a. sådant som de inte ville
skulle komma ut). I dessa fall tog jag antingen bort aktuell del av presentationen,
eller så strök jag vissa ord i citat. Jag skrev även om delar av presentationen om
de intervjuade ansåg att jag missuppfattat något (gäller ej citat). Jag satte sedan
samman materialet i en rapport. Där presenterade jag respektive
avdelning/funktion följt av egna kommentarer. Kommentarerna var tankar och
reflektioner över vad de intervjuade sagt. I rapporten lyfte jag även fram vad jag
tolkat som uppfattade huvudproblem. Rapporten innehöll i princip alla problem
och poänger som jag tyckte var värda att föra fram. Jag kallade denna rapport
nummer ett, och denna rapport distribuerades på företaget. Jag gjorde även en
kort, sammanfattande version av rapport ett som jag kallade rapport nummer
två. Denna innehöll även rekommendationer i syfte att bearbeta de av mig
uppfattade huvudproblemen samt ett förslag till handlingsplan.

Min tolkning av de uppfattade problemen behandlades på sex stycken
tvärfunktionella seminarier. Där diskuterade jag tillsammans med
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seminariedeltagarna hur problemen kunde undvikas och hur man skulle gå
vidare inom respektive avdelning/funktion. De problem jag belyste var: Dålig
helhetssyn, Revirtänkande & Suboptimering, Motsägelsefulla fokuseringar,
Produktionens utvecklingspotential, Dålig logistik, Bristande kundtillvändhet,
Bristande kunskapsåterföring och svårigheter att erhålla rätt kompetens,
Långsam respons, Brist på tillit i system och människor samt Bristande
uppföljning. Jag berörde även under seminarierna frågor som självkritik, vikten
av egna bidrag till företagets utveckling och vikten av att se på situationer ur
olika perspektiv. Jag lyfte även fram vad de intervjuade sagt i fråga om
förändring. På seminarierna uppfattade jag att det var en del personer som inte
tidigare hade träffats som fick mötas och diskutera. De olika deltagarna fick
även möjlighet att presentera sin syn på problemen. Mitt helhetsintryck från
seminarierna var att jag upplevde medhåll i det jag uppmärksammade. Jag
uppfattade emellertid viss tveksamhet från seminariedeltagarna i fråga om vem
som skulle ta tag i problemen. En förhoppning med seminarierna var dock att de
skulle bidra till att lyfta fram problemen och på så vis väcka frågor om vilket i
sin tur skulle leda till förbättringsaktiviteter.

Utifrån rapport nummer ett omarbetade jag det empiriska materialet för att
kunna ge en grund till reflektioner enligt mitt syfte med studien. När jag gjorde
detta utgick jag från de uppfattade problemen. Jag utgick även från vad som
framkommit rörande lösningar på problemen och vad de intervjuade framfört
om organisationsförändringar. I denna tolkningsomgång sammanförde jag
återkommande ämnen från funktions/avdelningspresentationerna. Materialet
kortades härav ner kraftigt (från ca 170 s till ca 60 s). När denna omstrukturering
var genomförd, satte jag rubriker på samtliga ingående stycken och meningar
som belyste någon form av eget innehåll. Jag satte sedan samman rubrikerna i
grupper, på vilka jag satte nya rubriker. Jag har sedan satt grupperna i vad jag
uppfattat som lämplig följd och skrivit texten så det blivit löpande text. Det
empiriska materialet har omarbetats i omgångar och slutligen fått den form som
det har i kapitel fyra.

I presentationen av intervjuerna har jag i den löpande texten lagt in citat. Under
citaten står personens organisatoriska tillhörighet, men för övrigt inte mer
detaljerad information (istället för att skriva aktör säljbolag hade jag till exempel
kunnat skriva chef, säljbolag). En anledning till detta är att jag kommit överrens
med de intervjuade att inte röja deras identitet. Jag anser också att
organisatoriska tillhörigheten (och i de fall deras position i organisationen är
nämnd) är den information som är intressant. Citaten har jag använt för att
illustrera hur de intervjuade diskuterat ett aktuellt diskussionsämne och även för
att göra presentationen trovärdig. Jag har även använt citaten för att läsaren skall
känna de intervjuades närvaro i texten. Det har i många fall funnits flera citat att
välja på för att illustrera. I dessa fall har jag valt det citat som jag själv ansett på
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bästa sätt illustrerat aktuellt diskussionsämne. I citaten har jag även tagit bort
vissa ord. I de fall det står … har jag tagit bort enstaka ord. När det står
…(…)… betyder det att jag tagit bort flera ord eller meningar. Detta har jag
gjort för att förtydliga det jag avsett illustrera. Eftersom fallet är anonymiserat
har jag även bytt ut ord som förekommer i citat eftersom de kan röja företagets
identitet. I dessa fall är orden understrukna.

I tolkningen av materialet har jag strävat efter att vara så öppen som möjligt för
materialets innehåll. Jag har strävat efter att belysa det som aktörerna diskuterat.
Frågor som: Vad säger dom? Vad vill dom framföra? Vilket är deras budskap?
Vad anser de vara viktigt? har ständigt funnits med mig och har således varit
styrande. En influens för tolkningen har varit Grundad Teori (se Gustavsson,
1998; Glaser & Strauss, 1967; Locke, 2001) samt en avhandling där material har
bearbetats på liknande sätt (Wikström 2002). En grundtanke i grundad teori är
att materialets innehåll skall styra i tolkningen av materialet. Tanken är inte att
ha ett färdigt verktyg eller en färdig teori att analysera utifrån. Istället är tanken
att vara så öppen som möjligt för det material som samlats in. För tolkningen
använder man inom grundad teori begreppet kodning, och det är
kodningsförfarandet som varit min huvudinfluens. Kodningen handlar om att
skapa kategorier utifrån data. Enligt Gustavsson (1998) utgör de olika
kategorierna ett ”konceptualiserat mönster som växer fram ur data vid
kodningen”. Mina kategorier är i detta fall de olika grupper som skapats i
tolkningen. För att betona att jag influerats av grundad teori och inte utgett mig
för att tillämpa metoden fullt ut, har jag inte använt ordet kategori utan istället
ordet grupp. Rörande den öppenhet för empirin som är framträdande inom
grundad teori har min förförståelse inverkat på tolkningen av materialet och de
mönster som jag sett. Mina egna tidigare erfarenheter har således spelat en stor
roll, och även de influenser jag fått under bearbetningen av materialet. Jag har
varit medveten om att jag varit starkt påverkad av min förförståelse, men för att
mildra detta har jag ändå strävat efter öppenhet för materialets innehåll.

Litteraturstudie och reflektioner över litteraturen utifrån
intervjuerna
Min andra delstudie, litteraturstudien, har sin början med de första ord jag läst i
logistiklitteratur. Jag har under studiens gång sökt efter litteratur som behandlat
de frågeställningar jag ämnar belysa och det syfte jag haft med studien. Jag har
även sökt lämplig litteratur genom tips från olika personer. I vissa fall har viss
typ av litteratur blivit mer tongivande. Skandinavisk litteratur har till exempel i
vissa avsnitt intagit en framträdande roll. Detta beror på att det jag behandlat
främst förekommit och betonats i den aktuella litteraturtypen. I
litteraturgenomgången har jag även lyft fram personer som jag uppfattar som
auktoriteter inom logistikområdet. Jag har även sökt igenom utgåvor av
logistiktidskrifter som givits ut under 2001-2002 (i huvudsak Journal of



14

Business Logistics och International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management) för att aktualisera litteraturgenomgången. Stundtals har
jag upplevt svårigheter i att hålla mig inom Logistics Management-området, i
synnerhet i tidskrifter utöver de ovan nämnda. Innehållet i artiklarna har
emellertid varit till hjälp för att bedöma huruvida artiklarna behandlar Logistics
Management-området.

I min redovisning av litteraturen i kapitel tre har jag strävat efter att vara
litteraturen trogen, även om jag varit styrd av de frågeställningar som jag lyft
fram i introduktionskapitlet. Detta kan ses som en förklaring till hur jag
disponerat kapitlet. Frågeställningarna har även varit styrande för hur jag
disponerat kapitlet Reflektioner över litteraturen utifrån intervjuerna.

Centrala ställningstaganden

Verklighetsuppfattning
Jag har i studien strävat efter att arbeta utifrån ett grundläggande synsätt där jag
ser verkligheten som en social konstruktion. Synsättet ger konsekvenser för hur
jag ser på andra och på mig själv. Med grund i synsättet menar jag att aktörer
konstruerar och fortlöpande omtolkar sin verklighet utifrån gamla och nya
erfarenheter i en ständigt föränderlig process. Detta gäller även mig när jag
genomfört studien och när jag skriver text för att förmedla studien. I studien har
jag strävat efter att förstå hur olika aktörer eller grupper av aktörer tolkar och
agerar i den verklighet som de själva skapar. Intresset med en sådan
utgångspunkt kan därför även riktas mot innebörd, vilket Merriam (1994)
beskriver som ”hur människor skapar mening i sina liv, vad de upplever och hur
de tolkar dessa upplevelser samt hur de strukturerar sin sociala verklighet”. I
texten förekommer också ordet verklighet. När detta ord används är jag således
medveten om att det är verkligheten som den är konstruerad av den aktör som
använder ordet. Synsättet har jag främst tagit åt mig i studiens senare delar vad
beträffar tillämpning och utförande. Det har exempelvis fått mig att se på olika
aktörers uppfattningar och deras konstruktion av dessa uppfattningar som
naturliga inslag i en verksamhet.13

Tolkande och reflekterande ansats
Utgångspunkten att se verkligheten som en social konstruktion, innebär att
aktörer fortlöpande omtolkar och konstruerar sin verklighet. En följd av detta är
att tolkning blir centralt för forskningsarbetet. Jag har därför strävat efter att
skriva utifrån en tolkande och reflekterande ansats. Enligt Alvesson &
Sköldberg (1994) blir centrala inslag med en tolkande och reflekterande ansats
förmåga hos forskaren att kunna bedöma materialet och dess viktiga inslag. De
                                                          
13 Avsnittet bygger på Arbnor & Bjerke, 1994 samt Berger & Luckmann, 1979 (1966).
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menar att noggrannhet och medvetenhet om teoretiska antaganden samt språkets
och förförståelsens betydelse blir centralt. Följaktligen blir jag instrumentet som
samlar in och tolkar materialet. Min syn på världen och min förförståelse
påverkar det jag får fram och tidigare erfarenheter spelar en roll i de resultat jag
presenterar (jfr Merriam, 1994). Materialet i studien kan därför tolkas på andra
sätt än de jag valt att göra. I tolkningen av materialet har jag exempelvis strävat
efter att låta materialet styra. I detta har min förförståelse påverkat vad jag sett.

Med reflektion menar Alvesson & Sköldberg bland annat följande:

”Reflektion handlar inte minst om medvetenhet om att forskarens text står i en
notoriskt tvetydig relation till den verklighet som studeras. Reflektion innebär
att man tolkar sina egna tolkningar, perspektiverar sitt eget perspektiv, ställer
sin egen auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk belysning.”

Alvesson & Sköldberg (1994) s 5

Enligt Alvesson & Sköldberg innebär reflektionen att ”fokusering sker mot
forskarens person, hennes forskarsamhälle, samhälle som helhet, intellektuella
och kulturella traditioner samt språkets och berättandets
(framställningsformens) betydelse i forskningssammanhang” (s 12). Dessa citat
från Alvesson & Sköldberg speglar min ambition. Min förhoppning är det främst
skall synas genom mitt upplägg i texten.

I min beskrivning av studien har jag strävat efter att belysa olika delaktiviteter
som ägt rum. Jag vill med detta visa att min forskning bör ses som en process.
Alvesson & Sköldberg beskriver forskningsprocessen som att den ”utgör en
(re)konstruktion av den sociala verkligheten, där forskaren dels interaktivt
samspelar med de beforskade, dels aktivt tolkande hela tiden skapar bilder för
sig själv och för andra: bilder vilka selektivt lyfter fram vissa bud på hur
förhållanden – upplevelser, situationer, relationer – kan förstås, och (därmed)
negligerar alternativa tolkningar”(s 13). Detta innebär för min del att jag
konstruerat om den verklighet jag studerat i min studie. Jag har även hela tiden
aktivt under studiens gång skapat bilder av det jag studerat och dessa bilder har
under arbetets gång förändrats och ständigt ändrat utseende.

Reflektioner över metodval
Forskningsprojektet har pågått under hela min tid som doktorand. Jag har hela
tiden varit närvarande i en verksamhet, men samtidigt också i varierande
omfattning läst litteratur. I projektet har därför ett växelspel mellan litteratur och
praktik ägt rum. Både litteraturen och den empiriska studien har påverkat mig
under studiens gång och det har skett svängningar av fokus och byten av synsätt
under tiden för projektet. Svängningarna kan ses som effekter av influenser som



16

påverkat studien. Svängningarna som förekommit i processen har jag inte
försökt dölja. Istället har jag haft för avsikt att tydliggöra dessa. Fortsatt
skrivande och fortsatta studier med andra influenser skulle givit ett annat
utseende på den skrivna texten. Som jag skrivit tidigare har symbolisk
interaktion utgjort en influens i studien. En konsekvens av detta är att jag
uppmärksammat vissa saker som jag kanske inte hade gjort utan denna influens,
t. ex. perspektiv och roller. Exempel på ytterligare influenser som har påverkat
under studiens genomförande är personer i min forskningsmiljö. Även de kurser
jag läst under studiens gång har påverkat, bland annat i min glidning mot
kvalitativa ansatser. Den kvalitativa metodlitteraturen och den kvalitativa
forskningen har dessutom fått mig att uppmärksamma vardagsfrågor och att
problematisera i större utsträckning. Jag har också visat genom en fotnot i texten
när jag använt källor som influenser eller som grund för en redogörelse och inte
som direkta källor.

Forskningsprojektets upplägg har medfört att företaget (”fallet”) varit bestämt
från början. En sak som talar för fallets relevans för ämnesområdet är att
företagets logistikkostnader är betydande i verksamheten. Detta ser jag som
motiv till att fallet är relevant för att ge bidrag till ämnesområdet. Inom
logistikforskningen väljs ofta s k best practice företag som fall. Jag uppfattade
att företaget vid tidpunkten för intervjuerna var nere på en prestationsmässigt låg
nivå, i synnerhet mätt med traditionella logistiska mått såsom leveransprecision
och ledtid. Med tanke på den ansats jag valt är det emellertid inte centralt att
välja fall av Best practice karaktär. Istället skall fallet skall vara användbart för
att utifrån kvalitativa ansatser studera aktörer och de intresseområden jag har i
studien. Centralt är därför att fallet skall bedömas utifrån de bidrag det kan ge.

I fråga om studien så är det enbart ett fall jag reflekterar utifrån och jag har
strävat efter en djup förståelse för detta fall. Centralt är mina tolkningar och de
tankar jag lyfter fram inför ämnesområdets fortsatta utveckling samt de uppslag
och idéer som dessa tankar kan ge upphov till. Detta skall därför vara en
utgångspunkt när fallet och studien betraktas.

En diskussionsfråga när det gäller fallstudier brukar beröra deras
generaliserbarhet. Med tanke på min utgångspunkt när det gäller hur fallet skall
betraktas är det upp till läsaren att bedöma huruvida resultaten i studien är
relevanta och tillämpliga på andra situationer. Generaliserbarheten i resultaten
bestäms således av läsaren14. Personligen anser jag att fallet är poängrikt och
inte minst anser jag att det som förekommer i fallet inte är unikt för det
studerade företaget.

                                                          
14 Som influens för denna diskussion har jag använt Merriam (1994) och hennes diskussion
om extern validitet s 183-188.
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I fråga om mina tolkningar av fallet har dessa påverkats av att jag varit
närvarande i verksamheten på andra sätt än genom intervjuer. Jag har träffat
många andra personer än de jag intervjuat och därigenom fått intryck. Jag har
gjort en modell för att utvärdera totalkostnader vid olika produktionsstorlekar
och varierande nivå på lagerläggning. Dessutom har företaget varit representerat
både i projektets styrgrupp och referensgrupp15. Sammantaget har dessa olika
former av närvaro inneburit att jag haft en större bas för mina tolkningar än bara
intervjuerna.

Jag valde intervjuer som metod eftersom jag var intresserad av aktörernas syn på
och förhållningssätt till en organisation längs en försörjningskedja. Dessa
intressen medförde att jag inte använde observation som metod då det ger fokus
på handlingsmomentet hos aktörerna. Eftersom observation kan vara en lämplig
metod vid studier av något som de fokuserade aktörerna inte vill prata om talar
detta också mot observation som metod.16

Vid valet av intervjupersoner samrådde jag som nämnts med chefer. En fråga
som kan vara värd att ställa är huruvida cheferna kanske valde ut personal som
de ansåg framförde ”rätt” saker. Detta kunde ha medfört att en speciell typ av
personer blev intervjuade. Jag upplevde inte att cheferna valde ut speciella
personer och jag upplevde inte heller detta under intervjuerna. Jag fann variation
i personligheten hos de intervjuade och de intervjuade var positiva och negativa,
tystlåtna och pratsamma o.s.v.

När jag belyst ämnesområdet har jag valt att utgå från litteratur. Valet av
litteratur kunde gjorts annorlunda och givit andra resultat. Jag hade till exempel
kunnat studera branschtidningar och lyft fram det som jag funnit framträdande
där för att komplettera litteraturen jag valt i studien. Jag är även medveten om
att jag skulle kunna belysa ämnesområdet på en mängd andra sätt. Jag hade till
exempel kunnat intervjua ett antal logistikprofessorer för att få deras
uppfattningar av ämnet och därigenom kunnat diskutera språkliga utsagor i
förhållande till varandra. Litteraturen innehåller också vad aktörer inom
ämnesområdet skrivit ner och inte något handlingsmoment. Detta ser jag som ett
argument för att intervjuer och litteratur kompletterar varandra på ett passande
sätt för att kunna nå det syfte jag satt upp.

Till sist vad gäller metoden vill jag ta upp kvalitetskriterier för den kvalitativa
forskning jag bedrivit. I fråga om kvalitativ forskning menar Kvale (1989) att en
socialt inriktad typ av forskning handlar om konversation och interaktion med
en social värld. Validering blir en fråga om att ständigt undersöka, utreda,
                                                          
15 Styrgruppen har varit den grupp i vilken beslut för projektet fattats. Referensgruppen har
varit en övervakande grupp där handledare och representanter för båda företagen medverkat.
16 Merriam (1994) har utgjort influens för denna diskussion.
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ifrågasätta och teoretiskt tolka de resultat som nåtts. Kvale lyfter även fram ord
som trovärdighet, styrka i de empiriska bevisen samt rimlighet i tolkningarna
som centralt. Av vikt blir i detta sammanhang textens och studiens trovärdighet.
Även Merriam (1994) lyfter fram att ett viktigt kriterium både i fallstudier och
annan typ av forskning är att de bidrar med både trovärdiga och pålitliga
resultat. Jag har med andra ord varit intresserad av att komma fram till en
välgrundad tolkning där begrepp som trovärdighet och pålitlighet är centrala.
Det är min förhoppning att detta skall synas i min presentation av studien. Min
förhoppning är också att läsaren finner min tolkning intressant och att den lyfter
fram ”viktiga” frågor och värdefulla insikter, i första hand för logistikområdets
utveckling. Poängfullhet utgör således ett centralt kvalitetskriterium när studien
bedöms.
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3 Litteratur om logistik
I detta kapitel redovisar jag litteraturstudien. Jag beskriver
områdets ursprung, utveckling och uttalade mål. Då mitt
intresse är riktat mot aktörer ger jag även exempel på hur
aktörer behandlas i logistisk litteratur. Efter det redogör jag
för hur jag uppfattat att logistisk forskning bedrivs i form av
vetenskapliga synsätt och diskuterar vad logistikforskningen
efterlyser. Därefter ger jag sammanfattande kommentarer
om litteraturen med grund i mina centrala frågeställningar.

Logistikämnet
Inom logistiklitteraturen lyfts ofta förbättringar av företags logistik fram som ett
sätt att förbättra resultat och skapa konkurrensfördelar. Det förekommer ofta
exempel i litteraturen på företag i olika branscher, där detta är framträdande. Ett
exempel är Dell som grundades 1984 och från starten hade ett nytt sätt att
distribuera sina produkter, vilket resulterat i konkurrensfördelar (Evans &
Danks, 1998). Även Smart Car lyfts fram som ett exempel på hur
försörjningskedjan och logistiken kan organiseras på ett effektivt sätt (van Hoek
& Weken, 2000). Andra företag som anses ha blivit framgångsrika på grund av
ett välutvecklat logistiksystem är Compaq, IBM och Caterpillar (Stock, 2002).
Jag har även själv kommit i kontakt med andra företag där förbättrad logistik
givit goda resultat.

Logistikbegreppet
En grundläggande utgångspunkt och fokusering inom logistik- och MA-litteratur
(en skandinavisk motsvarighet till logistik) är olika typer av flöden. Flödet av
produkter genom verksamheter står i fokus. I samband med dessa lyfts också
kompletterande flöden fram som knyter ihop produktflödet (se nedan). I
genomgångar av hur logistikdefinitioner ändrats, belyses också att fler flöden
inkluderats över tiden (se till exempel Persson och Virum 1998). Ett exempel på
flöde som förekommer i nuvarande definitioner, men som inte nämndes när
logistikområdet började växa fram är flödet av information17. I dagsläget
uppfattar jag att informationsflödet ses som lika centralt som flödet av
produkter. Arlbjørn & Haldorsson (2002) diskuterar ”the ”hard” core of the
logistics discipline” och skriver följande:
                                                          
17 Jag kommer i senare delar av denna text beröra mål med Logistik. Att minska lager utgör
ett mål med logistik. I litteraturen förekommer diskussion om att information minskar
lagerbehov och vice versa (se t ex Ericsson & Persson, 1981). Jag uppfattar detta som ett
centralt motiv till att informationsflöden inkluderats i logistiken.
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”… the hard core may be formulated as follows: directed towards the flow of
materials, information and services; along the vertical and horizontal value
chain (or supply chain) that seeks to; coordinate the flows and is based on;
system thinking (a holistic view), where; the unit of analysis is the flow.”

Arlbjørn & Haldorsson (2002) s 25

Arlbjørn & Haldorsson använder Council of Logistics Management´s (CLM)
definition i sin diskussion. CLM är en internationell organisation med säte i
USA som verkar för ämnet Logistics Management. Enligt Persson & Virum
(1998) är CLM den största och mest inflytelserika organisationen i USA. Denna
definition på logistik används ofta inom litteraturen och enligt Abrahamsson
(1992) har CLM´s definition medfört att många författare övergivit sin egen till
förmån för CLM´s. Den definition som CLM använder är följande:

”Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and
controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related
information from the point of origin to the point of consumption in order to meet
customers' requirements.”

CLM (1998)

Det förs också diskussioner om skillnaden mellan Logistik och MA. Det uppges
att MA på ett tidigare stadium än logistik fokuserat på strategiska aspekter och
samordning, vilket bland annat Persson & Virum (1998) diskuterar:

”Det skandinaviska begreppet [MA] skiljer sig likväl från de tidigare
amerikanska begreppen i och med sin starka betoning på strategiska aspekter
och frågor som rör samarbete och samordning av företagens olika funktioner.
Det amerikanska begreppet ”Business Logistics” har emellertid närmat sig det
skandinaviska MA-begreppet. Detta återspeglas i den nya logistikdefinition som
är framtagen av det amerikanska ”Council of Logistics Management”
(CLM).”18

Persson & Virum (1998) s 13

Utifrån diskussioner som förts på senare tid i litteraturen, förefaller det som att
MA och Logistik används synonymt. Jag uppfattar att logistik närmat sig MA
innehållsmässigt, vilket bland annat Persson & Virum framför i ovanstående
citat. Jag gör därför inte någon skillnad mellan begreppen MA och Logistik i
texten.

                                                          
18 I den bok, från vilken citatet är tagen, nämns CLM´s tidigare definition från 1986. Jag anser
i detta fall att den senare definitionen stärker citatet taget från Persson & Virum.
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En annan del i logistikämnet, som bland annat framträder i ovanstående
definition, är kundfokusering och vikten av att uppfylla kundkrav. Detta görs
bland annat genom att diskutera begreppen efficiency och effectiveness, vilket på
svenska kan översättas till inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet kan ses
som att tillverkningen av produkter görs på ett effektivt sätt, medan den yttre
effektiviteten kan ses som att göra rätt saker (se Olhager, 2000). Ofta uppges
också logistik ha en nära anknytning till marknadsföring. Ett exempel på detta
ges i Christopher (1998):

”The impact of both a strong consumer franchise and a customer franchise can
be enhanced or diminished by the efficiency of the suppliers logistics system. It
is only when all three components are working optimally that marketing
effectiveness is maximized.”

Christopher (1998) s 43

”Consumer franchise” handlar i detta fall om märkesvärden, företagsimage och
tillgänglighet. ”Customer franchise” handlar om kundservice, partnerskap och
snabb respons. Samverkan med andra ämnen som i ovanstående fall, uppges
vara en del i att åstadkomma effektivitet på marknaden.

Olika fokuseringar under ämnets framväxt
Ericsson & Persson (1981) skriver om olika faser i företags tillväxt19. De inleder
med något som de kallar för produktionsorientering följt av
försäljningsorientering, marknadsorientering, materialflödesorientering samt
resursorientering. Jag uppfattar att de vill se dessa som steg i företags utveckling
där det handlar om att se större helheter och samband i och mellan företag.
Likheterna är stora mellan de genomgångar av logistikämnets olika generationer
som Ericsson (2000, 2001, 2002) gör. Den första generationen från 60-talet
(1960’s) sägs ha varit kostnadsorienterad och fokuserat på att sänka kostnader i
materialflödet. Den andra generationen uppges ha varit inkomstorienterad och
fokuserat på att använda logistik som ett konkurrensmedel. Den tredje
generationen, som enligt Ericsson kommit under åttiotalet, var
lönsamhetsorienterad och fokuserade på ökad lönsamhet genom minskade
kostnader, ökade inkomster och minskad kapitalbindning. Den fjärde
generationen väljer Ericsson att kalla tidsbaserad logistik (timebased logistics)
och den femte kallas IT-baserad logistik. I fråga om den  fjärde och den femte
generationen säger Ericsson att de uttryckligen var fokuserade mot processer,
”reengineering” och IT. Ericsson säger även att alla fokuseringar är barn av sin
tid, baserade på tankesätt i det industriella samhället. Även Aronsson (2000)
                                                          
19 Faserna/orienteringarna ses som myter, d v s “en uppsättning idéer och uppfattningar om
verkligheten och vad som är ett lämpligt handlingssätt i den upplevda situationen”. De menar
att företag behöver myter för att kunna arbeta framåt, och myterna blir ”motiverande och
vägledande i tider av stor osäkerhet och föränderlighet”.
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skriver att ett tydligare processfokus har blivit framträdande inom litteraturen.
Ericsson (2000) säger till och med att logistikämnet är ”vaggan” för
processorientering, då logistik är en grund för processtänkande. I Ericsson
(2002) belyses också att processorientering (process management) utgör en
nyckel för att förbättra relationer och beteenden för att kunna uppnå
konkurrensfördelar.

I en genomgång av doktorsavhandlingar i logistik mellan 1992-1998 konstaterar
Stock (2001) att avhandlingarna blivit mer tvärfunktionella, integrerande och
icke-traditionella20. Han menar att detta visar på tillståndet och utvecklingen
inom disciplinen. Två koncept som vuxit fram inom logistikområdet som visar
på detta är Supply Chain Management (SCM) och Demand Chain Management
(DCM). SCM har fått stor uppmärksamhet, vilket bland annat kan ses genom
mängden litteratur om konceptet (se bland annat Carr & Smeltzer, 1999). Även
ämnet Demand Chain Management uppfattar jag som ett framväxande
utvecklings- och forskningsområde.

Supply Chain Management
Ett koncept som enligt litteraturen delvis vuxit fram ur Logistics Mangement är
SCM21. Inom logistikområdet har jag uppfattat att SCM till en början uppstod
som en utvidgning av logistikbegreppet. Allteftersom konceptet utvecklades
poängterar emellertid vissa författare att SCM bör ses som mer än en utvidgning
av logistikbegreppet. Lambert & Cooper (2000) uppmärksammar bland annat
detta när de diskuterar innebörden i konceptet SCM och dess utveckling:

”The understanding of SCM has been re-conceptualized from integrating
logistics across the supply chain to the current understanding of integrating and
managing key business processes across the supply chain”.

Lambert & Cooper (2000) s 67

I Cooper et al (1997) poängteras dock att vissa källor använder orden SCM och
logistik synonymt. Bechtel & Jayaram (1997) påpekar dessutom att SCM saknar
en klar definition. Mentzer et al (2001) menar också att det finns vissa oklarheter
i innebörden av SCM. De menar att vissa identifierar det i operationella termer,
andra som en managementfilosofi och ytterligare andra som en management-
                                                          
20 Jag har uppfattat att Stock med icke-traditionell Logistik menar logistik som ses som mer
än en operationell funktion, vilket traditionell logistik gör, och ges en utpräglad strategisk
betydelse. Detta tas upp i Stock (1990) och diskuteras även av Mears-Young & Jackson
(1997).
21 Tan (2001) skriver till exempel att SCM vuxit fram ur två separata riktningar, “purchasing
and supply” och “transportation and logistics”. Dessa har så småningom vuxit samman till en
gemensam litteratur.
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process. Arlbjørn & Haldorsson (2002) menar också att innebörden i SCM är
oklar. De ställer utifrån diskussionen i Cooper et al, 1997 frågan, om det innebär
att alla processer inkluderat alla typer av flöden, relaterade mål och strategier
skall vara föremål för forskning inom ämnesområdet. Deras diskussion berör i
detta fall innebörden i logistisk forskning och satt i ett sådant sammanhang
menar de att konceptet verkar förvirrande22.

Hur definierar då vissa författare SCM? Lambert & Cooper definierar SCM
enligt Global Supply Chain Forums (GSCF), definition:

”Supply Chain Management is the integration of key business processes from
end user through original suppliers that provides products, services, and
information that add value for customers and other stakeholders”

Lambert & Cooper (2000) s 66

I enlighet med citatet ovan, menar Lambert & Cooper att integration av
affärsprocesser utgör den intressanta fokuseringen inom SCM, inte
logistikprocessen som logistiken fokuserar på. Christopher (1998) definierar
SCM som ”the management of upstream and downstream relationships with
suppliers and customers to deliver superior value at less cost to the supply chain
as a whole” (s 18). Christopher (1998), som menar att avsikten med logistik är
att planera flödet av produkter och information genom en organisation,
framhåller också att han ser SCM som ett mer heltäckande (comprehensive)
koncept och ämne23 än logistik. Mentzer et al (2001) definierar SCM  som:

“the systemic, strategic co-ordination of the traditional business functions and
the tactics across these business functions within a particular company and
across businesses within the supply chain, for the purposes of improving the
long term performance of the individual companies and the supply chain as a
whole.”

Mentzer et al (2001) s 18

Ovanstående källor betonar att det är väsentligt att hantera relationer mellan
kunder och leverantörer i försörjningskedjan, vilket även Cooper et al (1997)
lyfter fram som ett gemensamt drag i litteratur om SCM24. Även Croom et al
(2000) betonar att SCM har ett externt fokus. Målet med SCM uppges vara att
                                                          
22 De påpekar dessutom att det inte finns någonting i orden “Supply”,Chain” och Management
som skulle tyda på att det skulle handla om processintegration.
23 En påpekande bör dock göras i förhållande till de författare som diskuterar logistik och
SCM utifrån CLM´s och GSCF´s definitioner. I den källa från vilken diskussionen är tagen,
ses logistik i snävare bemärkelse än i CLM´s senaste definition.
24 Cooper et al betonar dock att både intra- och interorganisatoriska relationer är av intresse.
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höja den inre och yttre effektiviteten. Liknande slutsatser drar även Persson
(1997) i en litteraturundersökning där hon säger att tre grundläggande
uppfattningar som anses vara framträdande är co-ordination and integration
along the material flow, win-win relationships och end customer focus (s 47).

För att ge ett exempel på huvudaffärsprocesser har GSCF identifierat följande
processer som nödvändiga att integrera (Lambert & Cooper, 2000, s 72)
Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand
Management, Order Fulfilment, Manufacturing Flow Management,
Procurement, Product Development och Commercialization, and Returns. Dessa
processer har framkommit i en fallstudieundersökning, i vilken chefer på olika
nivåer, funktioner och processer i olika organisationer intervjuades för att kunna
förstå SCM på ett bättre sätt och utveckla en konceptuell modell för SCM.

En vanligt förekommande uppfattning rörande konceptet är att
försörjningskedjor konkurrerar med varandra, och inte enstaka organisationer
(se t.ex. Christopher, 1998). Försörjningskedjan kan definieras som “vägen från
råvarufångst till slutkonsumtion” (Olhager 2000). Detta kan ge associationer till
en rak kedja från källa till konsumtion, men det verkar inte vara så olika
författare ser på den. Lambert & Cooper (2000) säger till exempel att:

”For most manufacturers, the supply chain looks less like a pipeline or a chain
than an uprooted tree, where the branches and roots are the extensive network
of customers and suppliers”.

Lambert & Cooper (2000), s 69

Christopher (1998) delar denna ståndpunkt och definierar försörjningskedjan
som25:

”a network of connected and interdependent organisations mutually and co-
operatively working together to control, manage and improve the flow of
materials and information from suppliers to end users”.

Christopher (1998), s 19

Mentzer et al (2001) menar också i sin definition över försörjningskedjan att den
måste bestå av tre eller fler enheter (organisationer eller individer).

Enligt många undersökningar sägs konceptet SCM ha kommit fram i början av
åttiotalet (se t.ex. Persson, 1997: Lambert & Cooper, 2000). Tänkbara orsaker
till konceptets framväxt kan vara trender som pekar på en ökning av
interorganisatoriska samarbeten. Andra orsaker kan vara att hänsynstaganden

                                                          
25 Christopher refererar till Aitken (1998).
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som inte inkluderats i logistikområdet vuxit fram som nödvändiga (Lambert &
Cooper, 2000). En synpunkt som lyfts fram av Persson (1997) är att konceptet i
sig inte innehåller nya tankegångar, utan att idéerna som förekommer inom
konceptet är gamla idéer som kommit fram i en ny tappning.

Demand Chain Management
Ett annat koncept som vuxit fram på senare tid är Demand Chain Management.
Jag väljer i detta fall att ge en bild av ämnet DCM med utgångspunkt i tre
artiklar av Ericsson. Jag har uppfattat att ämnet är ”nytt”, eftersom jag inte
funnit mycket publicerat material om konceptet. Christopher (1998) gör en
kommentar till begreppet SCM då han säger att SCM egentligen borde heta
DCM:

”Whilst the phrase ”supply chain management” is now widely used, it could be
argued that it should really be termed ”demand chain management” to reflect
the fact that the chain should be driven by the market, not by suppliers.”

Christopher (1998) s 18

Ericsson (2001, 2002) väljer att fokusera på utvecklingen inom ICT
(Information and Communications Technology) som en drivkraft för DCM. Han
skriver att det handlar om att vända från ”supply push” till ”demand pull” och att
uppnå ”customer ecstasy” istället för ”customer satisfaction”. Ericsson menar
att det handlar om att överträffa kundernas förväntningar och belyser att målen
varit att skapa integrerade försörjningskedjor. Han skriver vidare att
utvecklingen inom ICT möjliggjort att detta kan bli verklighet samt att nya
verktyg utvecklats vilket skall möjliggöra nya sätt att arbeta på.

En del som jag uppfattar vara betydande inom DCM är e-logistik. Enligt
Ericsson fokuserar e-logistik på gränssnittet mellan processorientering (process
management), ICT och traditionell logistik. E-logistik handlar enligt Ericsson
(2000) om fysisk förflyttning av produkter med hjälp av elektroniska medier. I
E-logistik sägs informationen vara drivande, och inte materialflödet. Ericsson
säger även att tillverkning varit präglad av traditionella tankegångar som
standardisering, kontinuitet, prognosmöjligheter, långa produktionsserier, mass-
marknadsföring och mass-distribution. Ericsson skriver vidare att en förändring
är nödvändig för att bemöta det digitala samhället. I det digitala samhället säger
Ericsson att snabbhet och rörlighet är centralt baserat på hög variabilitet, hög
variation och låga volymer. Han säger vidare att dessa aspekter är väsentliga i en
ny konkurrensstrategi (competitive strategy).

En väsentlig skillnad mellan SCM och DCM är enligt Ericsson startpunkten för
planering och styrning. Han skriver att det handlar om att trycka orderpunkten så
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långt bakåt som möjligt i försörjningskedjan, och skräddarsy så långt ner i
kedjan som möjligt, d v s göra så mycket som möjligt av kedjan behovsdriven.
För att kunna åstadkomma detta poängterar Ericsson vikten av partnerskap i
nätverket. Partnerskap handlar om att ett fåtal partners med kompletterande
kompetenser arbetar tillsammans för att nå marknaden. Det handlar också om att
se på en serie aktiviteter från slutanvändare till fokal kund där även aktiviteter
innan orderläggning inkluderas. I detta ingår även att se vad som driver köpet
d.v.s förstå kundens köpprocess. Nyckeln i DCM uppges vara information om
behov från slutförbrukare till många bakomliggande led av leverantörer
(Ericsson, 2001, 2002).

Ericsson (2001) lyfter dock i slutet av artikeln fram att det är svårt att
åstadkomma ett arbete enligt konceptet:

”Forming and improving inter-organisational links is hard work. It will require
new competencies in trust building, information and system linkages, and other
communication mechanisms. At the same time, success will also require
unlearning of many existing practices, which takes time.”

Ericsson (2001) s 11

Mål med Logistik och SCM
Logistiken, med sitt fokus på att styra och förbättra logistiska processer i
försörjningskedjan, sägs av Green et al (1989) ha som mål att förbättra den
logistiska målmixen26. Detta uppges innebära en hög leveransservice (högre
inkomst), hög utnyttjandegrad (lägre kostnader) och en hög omsättning av
material (lägre nivåer av bundet kapital). Liknande mål identifieras av andra
författare (se till exempel Stank et al (2001)). Ericsson & Persson (1981) skriver
också att leveranssäkerhet är ett av de element i leveransservicen som i ett antal
studier visat sig vara ett avgörande konkurrensmedel. Ericsson & Persson (1982)
menar även att målen med MA ofta kan vara lika motverkande som
samverkande.

Målsättningarna med SCM uppges vara liknande, med starkt fokus på att finna
effektivitetsvinster mellan organisationer. Enligt Cooper (1993) kan strävan
efter lägre lagernivåer vara en orsak till att implementera SCM. Lagerstyrning
(inventory management) kan också ses som ett område som utvecklats inom
logistiken (Persson 1997). I Persson (1997) presenterades följande mål, som en
hierarkisk uppbyggnad av uttalade mål inom SCM:

                                                          
26 Termen kommer från Sarv, H., 1977,  Logistikverksamhetens organisation – en studie av
amerikanska och svenska företag, (Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola).
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Figur 3.1 En hierarkisk uppbyggnad av uttalade mål inom SCM (Persson, 1997).

Liknande mål för SCM identifieras av Mentzer et al (2001). De menar att SCM
skall leda till lägre kostnader, förbättrat kundvärde, förbättrad
kundtillfredsställelse samt konkurrensfördelar. Liknande mål nämns även av
Cooper et al (1997) och Christopher (1998). Cooper et al menar att SCM i
litteraturen fokuserar på att ge ett högt kundvärde utifrån en passande mängd
resurser och att bygga konkurrensfördelar för kedjan. Christopher menar att
företag kan uppnå konkurrensfördelar27 beroende på hur det väljer att utföra
aktiviteter inom försörjningskedjan.

För att summera kan tanken inom både Logistik och SCM sägas vara att sträva
efter ökad inre och yttre effektivitet. Detta skall medföra att kostnader reduceras
och att lönsamheten höjs,    d v s konkurrenskraften höjs för företagen i
nätverket. Som det påpekas ovan, förekommer det skillnader i innebörden av
logistik och SCM. Målen förefaller dock vara av liknande karaktär i form av att
öka vinsten för organisationer. Som Persson (1997) också påpekar, är
målsättningarna generella till sin karaktär och kan vara mål i vilket
management-koncept som helst. Skillnaden förefaller vara att logistik och SCM-
konceptet använder ett annat angreppssätt än andra management-koncept.

Verktyg för att uppnå målsättningarna
I litteraturen förekommer en mängd olika tvärfunktionellt inriktade verktyg,
metoder och modeller till hjälp för att kunna nå målen, analysera nulägen och
uppskatta framtida effekter (se t.ex. Christopher (1998) eller Bjørnland, Persson
& Virum (2003)). Verktygen är ofta inriktade mot flöden och processer inom
                                                          
27 I fråga om konkurrensfördelar änvänder Christopher den s k 3C-modellen. I denna kan
konkurrensfördelar ses som förmåga att gentemot kunder och konkurrenter särskilja vissa
egenskaper hos ett företag så att dessa bidrar till någon form av förbättrad position mot
konkurrenterna i förhållande till kunder.
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och mellan företag. Exempel på vanligt förekommande verktyg är
differentieringsverktyg som ABC-analyser, eller flödesorienterade metoder för
att beräkna kostnader (i Christopher 1998 heter det till exempel Mission
Costing). Ett annat framträdande verktyg är IT/ICT. De förekommer ofta i
litteraturen för att främst förbättra informationsflöden. Ett exempel är Ericsson
(1995), som till största delen handlar om hur IT kan användas för att förbättra
verksamheter.

Implementering av logistiska lösningar
I denna del ger jag en bild av hur implementeringen av logistiska lösningar, eller
logistiskt förändringsarbete behandlas. Relevansen av logistiskt
förändringsarbete för logistiken och skapandet av konkurrensfördelar diskuteras
bland annat av Carlsson (2000):

”Utvecklingen har fört med sig krav på ett snabbare och kontinuerligt
utvecklingsarbete där arbetssätten och effektiviteten i själva förändringsarbetet
utgör grunden för skapande av konkurrensfördelar.”

Carlsson (2000) s 2

Många författare lyfter också fram det viktiga med att få logistiken att fungera
och själva implementeringsarbetet betraktas också ofta som svårt. Carlsson
(2000) kommenterar detta i en litteraturgenomgång:

”Huvudmönstret som framkommer i litteraturgenomgången är att
förändringarnas innehåll fokuseras och att författarna mot slutet av
publikationen konstaterar att implementering är svårt, men viktigt, för att få den
aktuella lösningen att fungera. Författarna uttrycker detta i generella
managementtermer och ofta i form av normativa imperativ. Svagheten är att den
egna systematiska empiriska och teoretiska underbyggnaden när det gäller
själva förändringsprocessen saknas. Bidragen blir framförallt redovisningar av
praktiska erfarenheter och nödvändigheter, men det teoretiska bidraget är svagt
eftersom det inte finns någon vetenskaplig koppling mellan teori, empiri och
slutsats.”

Carlsson (2000) s 14

Jag uppfattar även att Persson & Ericsson (1981) menar att det finns begränsade
intressen för förverkligande av MA´s idéer i litteraturen. Carlsson & Sarv (1997)
menar att logistiklitteraturen i stort har fokuserat på vad som kan göras istället
för hur det görs. De framför att i en värld av ökande möjligheter är det
avgörande hur förändringen görs. Utifrån några fall som de studerat menar de att
framgångsrika förändringar kräver att de organisationer som genomför
förändringarna kan hantera dessa. Carlsson (2000) poängterar dessutom att
hastigheten med vilken förändringar sker har ökat under de senaste årtiondena.
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Enligt Lynch (1998) kommer förändringarna att bli konstanta och dramatiska
och i vissa fall något skrämmande. Det förefaller dock över åren som att
intresset för förändringsprocesser bara ökat marginellt inom ämnesområdet.

Hinder i förändringsarbetet
I litteraturen betonas att implementeringsproblem till stor del ligger i företags
organisationsstruktur (se t ex Persson, 198328; Christopher, 1998; Ericsson,
2002). Ericsson &  Persson (1981) menar även att det inte finns någon given
organisationsform, utan att denna beror på företagets situation. De menar att
företagsstorlek, typ av produktion och produktkomplexitet är påverkande för val
av organisationsform (se även Persson, 1983). Många författare menar också att
den ”traditionella” funktionsorganiserade organisationen leder till
suboptimering, vilket den process- och flödesorientering som logistiken
förespråkar skall motverka. Christopher (1998) menar att en förändring från
vertikal till horisontell organisationsstruktur innehåller många problem och
utmaningar:

”…there is general agreement that the major barrier to the implementation of
the logistics concept is organizational. In other words, a major impediment to
change in this crucial managerial area is the entrenched and rigid
organizational structure that most established companies are burdened with,”

Christopher (1998) s 216

Christopher skriver vidare att det krävs ett paradigmskifte med avseende på hur
vi tänker om organisationer. Även Ericsson & Persson (1981) menar att MA kan
medföra tillämpning av en ny idé i en organisation, vilket gör att det blir en form
av innovation och medför ändrat tänkande. Abrahamsson (1992) menar också att
när mer kostnadseffektiva, flexibla och kundfokuserade lösningar skall
användas, krävs en form av tänkande i nya banor. Bakgrunden till detta var
fallstudier från fyra olika företag, där samtliga hade förändrat sina
distributionsupplägg. I förändringen hade traditionella teoretiska modeller av
produktion och kundorientering brutits ned och kombinerats på nya sätt.
Ericsson (1995) menar att det inte räcker med stegvisa förändringar enligt
”Kaizen”29. För att ligga före konkurrenterna behövs stora förändringar vad
gäller tänkandet. Även Carlsson (2000) & Aronsson (2000) berör vikten av att

                                                          
28 Persson nämner även ledningens bristande uppmärksamhet (top managements lack of
attention) samt  otillräckligt systemstöd (inadequate systems support) som två andra
implementationsproblem.
29 Kaizen kan översättas som att arbeta med kontinuerlig utveckling av verksamheten. Genom
detta skall produkter, tjänster, arbetsform osv. i organisationen bli helt nya inom ett par års tid
(se till exempel Imai (1991), Bruzelius & Skärvad (1995)).
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tänka annorlunda. De menar att en väsentlig del för att åstadkomma förändring
har att göra med att förstå och förändra mentala modeller.

Hantera aktörer viktig del i förändringar
Många av problemen med att arbeta logistiskt anses ha att göra med att förändra
beteenden hos de som arbetar i ett logistiksystem. Enligt Mentzer & Kahn
(1997) har dock beteendemässiga aspekter fått stå tillbaka i litteraturen för
ekonomiska. Ellinger et al (2002) efterlyser också ett ökat fokus på den
mänskliga sidan av logistiksystemet. Carlsson & Sarv (1997) menar dessutom
att dagens logistiker behöver ett brett kunnande, eftersom de är kvalitets-,
kundfokus- och relationsmänniskor, inte bara systemmänniskor. Gammelgard &
Larson (2001) belyser att detta även gäller ledarskapet och lyfter fram ett antal
källor som menar att dagens logistikchefer (logistic managers) behöver bred
kompetens för att täcka in många olika områden. Carlsson & Sarv skriver vidare
att logistisk kunskap handlar om komplexa processer, inte om diskreta
aktiviteter, och därför involverar många olika aktörer:

”… but for complex processes to be improved requires much  more change and
learning effort. Logistics knowledge is also strategic and operational at the
same time and functional as well as cross functional. As a consequence, there
are typically numerous stakeholders that want a say in logistics change
processes.”

Carlsson & Sarv (1997) s 46

Ericsson & Persson (1981) lyfter också fram aktörernas betydelse när de
diskuterar förändringsarbete. De menar att resultatet av en omorganisation enligt
MA beror på personalens kapacitet och motivation, vald struktur och strategi
samt de system som valts. De menar dessutom att det finns en social och en
teknisk aspekt i förändringsarbete. Den sociala aspekten innefattar hur de
inblandade uppfattar att förändringen påverkar deras etablerade relationer i
företaget. De nämner även en teknisk aspekt som innefattar en större eller
mindre modifiering av de fysiska rutinerna. Jag uppfattar i detta fall att de lyfter
fram en stor del hinder som berör den sociala aspekten. Bland annat menar de att
graden av administrativ mognad har stor betydelse. Sättet att införa förändringar
har också stor betydelse, där de menar att man skall arbeta med de sociala
relationerna och inte mot dom. De anser även att för litet intresse för den sociala
aspekten och för stort för den tekniska, är ett sätt att skapa motstånd till
förändring.

I fråga om motstånd framför de även att man ofta utgår från att motstånd
kommer att uppstå, vilket de menar ger en självförverkligande effekt. Den
intressanta menar de är att man måste fråga sig om och varför motstånd uppstår,
inte när. Uppstår inte motstånd behövs det således inte bearbetas. I förändring
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menar de också att ett klart och tydligt språk är av vikt för att kunna realisera
förändringar och göra dessa begripliga. Ericsson & Persson lyfter också fram att
förändringsagenterna har stor betydelse, då de menar att vanliga problem är att
förändringsagenterna bortser från expertis i produktionen, eller inte inser att
förändringar tar tid. De menar även att förändringsagenterna stundtals arbetar så
hårt med en idé att de identifieras med den. Därigenom kan de bli oemottagliga
för modifieringar av de lösningar de arbetar med.

I senare skrifter av Ericsson, till exempel Ericsson (1995), framförs även att
resultatet av verksamhetsutveckling beror av informationssystemets effektivitet
multiplicerat med dess sociala acceptans. I samma bok konstateras också att det
är nödvändigt att titta på den sociala delen av organisationen som de menar
utgör ca nittio procent av det ”organisatoriska isberget”. I den sociala delen
menar de att uppfattningar, värderingar, attityder, motivatorer, möjliggörare och
utlösande faktorer (triggers) ingår.

Andra författare som lyfter fram beteenden som viktigt i förändring är Easton et
al (1998). De menar att många s k ”supply chain professionals” försummar det
beteendemässiga elementet. De anser att aktörer är en viktig del som behöver
hanteras i ett förändringsarbete för att kunna åstadkomma en genomgripande
förändring. Inblandningen och influenserna från människor i en organisation
påverkar förändringen på flera olika sätt (ibid). De menar att bestående
förändring handlar om ”effective management of people, pressure for change,
clear shared vision, capacity for change and actionable first steps” (s 448). Om
inte dessa steg uppmärksammas så kan resultatet bli förvirring, oro, gradvis
förändring, frustration eller felaktiga starter (false starts).

I litteraturen förekommer också linjära modeller där förändringsprocesser ses
som linjära processer bestående av ett antal sekventiella steg. Bland annat
presenterar Easton et al (1998) en sådan linjär modell. Carlsson (2000) menar att
detta är en av tre modeller. I hans andra modell, process-modellen, ses
förändringar som sociala processer där aktörernas handlingar och interaktion
över tiden ses som väsentliga. I den tredje modellen, den cirkulära
förändringsmodellen, ses förändringsprocessen som en cirkulär lärprocess. Med
detta menas att förändringar äger rum i interaktionen mellan lärande och
görande. Enligt Carlsson finns det inget bästa sätt att genomföra förändringar,
eftersom process, innehåll och kontext interagerar över tiden. Carlsson menar att
den passande förändringsmodellen bestäms av innehåll, förändringens kontext
och mål.

Lärande centralt för aktörer
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Ellinger et al (2002) lyfter fram att organisationers lärande är vitalt för deras
framgångar. Även Carlsson och Sarv (1997) lyfter fram lärande. De diskuterar
logistikkonceptet och organisatoriskt lärande med begreppen intern och extern
kunskap. Intern kunskap är kunskap som byggs upp genom handling,
observation och reflektion inom en organisation. Extern kunskap byggs och
kommuniceras på en öppen marknad tillgänglig för den som är villig att betala
för den. För att uppnå en lyckosam förändring och lärande menar de att intern
kunskap skall kombineras med extern. De diskuterar även lärande med
begreppen interna och externa abstraktioner. Interna abstraktioner är i detta fall
mentala modeller eller tankestrukturer som finns inom en organisation och
externa abstraktioner finns utanför en organisation. De menar att det krävs ett
möte mellan interna och externa abstraktioner för att kunna utveckla och få ett
visionärt lärande (visionary learning eller double-loop learning, se t.ex. Argyris
& Schön, 1978). De  menar att lärande är en central del för att utveckla
organisationer och att logistiker måste bli kunskapspartners istället för
systemspecialister. Logistiker måste i framtiden få en grundläggande förståelse
för kunskapsprocesserna inom de organisationer som de verkar. Tiden till
lärande uppges i detta bli en grundpelare.

Ledarskapets betydelse för aktörerna och lärande

Det förekommer i logistiklitteraturen vissa inslag som belyser ledarskap och
även ledarskapets betydelse för lärandet. Darcy & Kleiner (1993) menar att
vikten av ledarskap blir allt mer central eftersom förändringshastigheten ständigt
ökar. En effekt av detta menar de är att den säkerhet och stabilitet som funnits
inom organisationer mer och mer övergår till osäkerhet och instabilitet. Detta
kan leda till att berörda aktörer reagerar med rädsla, misstro och osäkerhet. Ett
visst motstånd kan även förekomma och komma till uttryck som frånvaro,
uppsägningar och omflyttningsansökningar. För den turbulenta miljö som
uppstår lyfter de fram en del konstruktiva sätt för det ledarskap som
miljöförändringen kräver. En huvuddel menar de är att en ledare (manager)
förstår den inverkan förändringar har på de människor som blir påverkade. I
förändringen måste även ledaren förstå förändringens natur och även känna igen
och kunna hantera stress. I detta menar de att osäkerhet och otydlighet är en
grund och att det kan motverkas genom att få anställda att tro att de kan hantera
en situation. Ledaren kommer härvid i fokus. Även ledarna måste vara öppna
och ärliga med sina känslor för att de själva skall kunna hantera förändringar.
För att kunna hantera förändring genom människor så lyfter Darcy & Kleiner
fram att förändringar måste hanteras aktivt samt att ledaren måste vara flexibel
och lära av sina misstag.

Lynch (1998) menar också att ledaren måste synas. Ett vanligt problem inom
organisationer är att ledningen inte förstår andra nivåer av företaget, vilket en
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synlig ledare motverkar. Vidare menar han att ledare måste vara duktiga på att
bedöma folk och omge sig med kompetenta medarbetare. Han menar också att
ledare måste vara villiga att ta risker. I samband med detta påstår han även att
den senaste tidens framgångsrika ledare är de som gjort upp med traditioner och
mystik som kan ha begränsat organisationers förmåga. Han menar att den sanne
ledaren är ärlig, etisk, och har hög integritet, vilket även Darcy & Kleiner
betonar. Christopher (1985) menar också att organisationsförändring oftast
kommer i små steg och inte som stora genomgripande förändringar. En
huvuddel i detta är att ha ett deltagande ledarskap där de anställda involveras. I
detta lyfter han även fram att idéer kan komma lite varstans ifrån och vara bra
varifrån de än kommer.

I förändringsarbetet menar Lynch (1998) att ledare ständigt måste ha ett intresse
för lärande. Stank et al (2001) menar också att framtida forskning borde utforska
hur chefer (managers) kan influera de beteendeförändringar som är nödvändiga
för att underlätta samarbete i försörjningskedjan. Även Ellinger et al (2002) som
belyser ledarskap och lärande menar att ledarstilen i dagens företag måste
förändras för att kunna möjliggöra lärande hos de anställda.

Logistikforskningens vetenskapliga grundpelare och
fortsatta utveckling
I detta delavsnitt avser jag lyfta fram paradigm, metodsynsätt, angreppssätt samt
metoder i den forskning som bedrivs, i vilket även kommer att beröra SCM. Jag
lyfter även fram några författares synpunkter på ämnets fortsatta utveckling.

Metodsynsätt inom ämnesområdets forskning

Introduktion till metodsynsätt och paradigm

Vetenskapliga metodsynsätt kan sägas handla om vilka grundläggande
antaganden som görs om det objekt som är fokuserat i forskningen (Arbnor &
Bjerke, 1994; Bogdan & Bilken, 198230). Detta påverkar forskningsprocessen
och de resultat som produceras. I många nordiska avhandlingar inom
logistikområdet har jag funnit en indelning i metodsynsätt enligt Arbnor &
Bjerke (1977, 1994, 1997)31 (se t ex Carlsson, 2000; Aronsson 2000;
Abrahamsson, 1992). Detta sträcker sig även till publicerade artiklar inom
området. I en artikel om ett gemensamt forskningsprogram för nordiska
doktorander inom MA/logistik användes Arbnor & Bjerke (1997) som

                                                          
30 De uttrycker sig på detta sätt i fråga om teoretiska perspektiv.
31 Versionen från 1997 är en internationell version av den svenska från 1994. 1977 är den
första utgåvan.
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diskussionsunderlag för klassificering av paradigm inom logistikforskningen
(Gammelgard, 2002).

Jag finner det därför lämpligt att beskriva metodsynsätt enligt Arbnor & Bjerke
(1994). Arbnor & Bjerke delar in metodsynsätt i tre olika typer; det analytiska
synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Med ett analytiskt eller
positivistiskt synsätt undersöks sociala fenomen genom experiment och ges
matematiska beskrivningar. Objektiva, generellt applicerbara regler om orsak
och verkan används på samma sätt som för naturvetenskaper (för liknande
synpunkter se även Andersen, 1994; Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2001; Denscombe, 1998). I ett systemsynsätt är systemet den
grundläggande ”byggstenen”. Systemet utgörs av en mängd olika komponenter
och deras samband. Summan av det hela avviker från summan av dess delar och
i systemet handlar det om hur de ingående delarna är arrangerade. Systemet kan
vidare ses som öppet med relationer till dess kontext, eller som slutet utan
relationer till dess kontext. Inom systemsynsättet diskuteras även indikator-
effekt samband. Detta innebär att finalitetssamband söks, vilket innebär att
effekter förklaras genom en kraft eller drivkraft. Det är också möjligt att göra en
skillnad mellan uttryck för en objektiv verklighet (reella system) och
reproduktioner av verkligheten (systemmodeller). Synen på systemet kan vidare
delas in i en processuell syn och en strukturell syn. I den processuella synen ges
systemet en dynamisk prägel och innebär att förlopp som skett inom systemet
beskrivs. Enligt en strukturell synen beskrivs systemet utifrån dess
tillståndsegenskaper och således ges en statisk bild av systemet.
Verklighetssynen är sådan att verkligheten är objektiv eller objektivt
tillgänglig.32

Aktörssynsättet har en grundläggande skillnad i förhållande till de andra två
metodsynsätten. Verkligheten ses som en social konstruktion. Vidare söks
innebörd och mening i begrepp och de sammanhang i vilka de uppträder.
Processer för hur verkligheten skapas genom interaktion mellan våra egna
erfarenheter och kollektiva erfarenheter utgör ett intresseområde. Även
förståelse av dialektiska processer är av intresse. Med detta avses samband
mellan olika aktörers tolkningar i förhållande till nivåer av strukturell mening.
Sambanden handlar om hur olika tolkningar och faktorer gemensamt och i
kontinuerlig förändring påverkar varandra. En avsikt med metodsynsättet sägs
också vara att få aktörerna att förstå sin egen situation på ett bättre sätt och att
skapa en ny förståelse och kreativitet. Genom att förstå hur olika bilder av
verkligheten utvecklas och förändras, kan förståelse erhållas för varför vissa

                                                          
32 Förutom Arbnor & Bjerke (1994) har Emery (1969) utgjort referens för systemsynsättet.
Emery betraktas av Arbnor & Bjerke som en klassiker och en företrädare i synsättets
begynnelse. Till de övriga räknas von Bertalanffy, Buckley och Churchman.
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saker förändras som de gör i ett socialt system. Ett socialt system befinner sig
också i ständig förändring.

Kunskapen som skapas blir dessutom i ett aktörssynsätt beroende av individer.
Synsättet fokuserar på hur olika aktörer eller grupper av aktörer tolkar och
agerar i den verklighet som de själv skapar. Aktören är med andra ord kreativ,
agerande och reflekterande och forskaren ses som en observatör som måste
engagera sig i de studerade aktörernas situation för att förstå denna situation.
Samtidigt måste forskaren öka avståndet för att vidga perspektivet på det
studerade. Forskaren/observatören ger ett bidrag i den studerade aktörens
situation för att förstå deras handlingar. En av de mest väsentliga delarna av
aktörssynsättet är att ett fenomen måste vara ett fenomen för aktörerna
(medvetet eller omedvetet) och måste tolkas utifrån den mening som det har för
aktörerna. Efter en sådan process blir ett fenomen även ett fenomen för
forskaren. Intresset kan därför även riktas mot innebörd, vilket Merriam (1994)
beskriver som ”hur människor skapar mening i sina liv, vad de upplever och hur
de tolkar dessa upplevelser samt hur de strukturerar sin sociala verklighet (s
31).

Ordet paradigm förekommer även vid diskussion om grundläggande antaganden
som används i forskningen. Merriam (1994) diskuterar detta begrepp och ser det
som möjligt att jämföra detta med en teoretisk inriktning. Två andra författare
diskuterar paradigm enligt följande:

”en löst sammanfogad uppsättning av logiskt förbundna antaganden, begrepp
och påståenden som styr inriktningen på tänkande och forskning”

Bogdan & Biklen (1982) s 30

”en systematisk uppsättning av uppfattningar, tillsammans med de metoder som
åtföljer dem…Ett paradigm utgör ett destillat av det sätt varpå vi tänker om
världen (men som vi inte kan bevisa)”.

Lincoln och Guba (1985) s 15

Kuhn (1996)33 beskriver paradigm som något som används inom vetenskapliga
sällskap. Paradigm kan ses som lagar, teorier och användande tillsammans i
förening, s a s en accepterad modell eller ett mönster att arbeta efter. Enligt
honom innebär forskning inom ett visst paradigm att samma regler och
standarder för vetenskapligt utövande gäller. Enligt Arbnor & Bjerke finns det
en skillnad i hur Kuhn diskuterar paradigm och hur synen är inom
samhällsvetenskaperna. Kuhn menar att paradigm ersätts av nya, medan Arbnor

                                                          
33 Kuhns genomgång gällde naturvetenskaperna.
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& Bjerke hävdar att gamla paradigm lever kvar vid sidan av nya. Enligt Arbnor
& Bjerke är ett paradigm varje uppsättning av övergripande och grundläggande
uppfattningar om verklighetens beskaffenhet, vetenskapens struktur,
vetenskapliga ideal och etiska och estetiska aspekter (s 42). Metodsynsättet
består av samma beståndsdelar men fokuserar endast på grundläggande
uppfattningar som har betydelse för metoder (s 42). De skriver att paradigm och
metodsynsätt är nära sammanlänkade, men att det kan existera olika
metodsynsätt inom ett paradigm. Enligt Arbnor & Bjerke kan även det motsatta
gälla. Jag använder stundtals orden perspektiv och paradigm om vartannat. När
jag diskuterar perspektiv och paradigm menar jag främst grundläggande
antaganden. Distinktionen är i detta fall mellan verkligheten som objektiv eller
objektivt tillgänglig och verkligheten som en social konstruktion.

Metodsynsätt och paradigm inom logistikområdet

I fråga om vetenskapligt paradigm refererar många författare34 inom
logistikområdet till Mentzer & Kahn (1995), vilka menar att logistisk forskning
domineras av ett positivistiskt paradigm. Även Gammelgard (2001) samt Mears-
Young & Jackson (1997) menar utifrån egna undersökningar att logistikområdet
är nära förknippat med ett positivistiskt forskningsparadigm. Det uppges dock
finnas skillnader vad beträffar dominerande paradigm mellan amerikansk och
nordisk forskning. Den amerikanska sägs fortfarande vara dominerad av ett
positivistiskt eller analytiskt paradigm (Näslund, 2002). Europeisk och där
ingående nordisk forskning förefaller ha antagit systemsynen som ett
dominerande metodsynsätt. Green et al (1989) skriver till exempel i fråga om
MA, att systemsynsättet så småningom kommit att bli det mest dominerande
metodsynsättet. Orsaken uppges vara att detta till stor del överensstämmer med
de grundläggande tankegångarna inom logistik. I Norden förefaller MA´s
helhetsfokusering på ett tidigare stadium ha lyft fram systemsynen som det
”rätta” paradigmet. I fråga om systemsynen som en passande metodologi inom
logistik, påpekar även Bowersox et al (1961)35 det passande med ett
systemsynsätt:

”... the significant point is the development of a philosophy of operation that
stimulates all levels of management within a firm to think and act in terms of
integrated physical distribution capabilities and economics. Such a philosophy
is found in the systems approach”.

Bowersox et al (1961) s 103

                                                          
34 Avser Gammmelgard (2001); Arlbjørn & Haldorsson (2002); Näslund (2002).
35 Från Persson (1997). Källan saknas.
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Systemsynsättet framkommer även på vissa håll inom SCM. Bland annat
framhåller Bechtel & Jayaram (1997) att systemsynsättet är det oftast nämnda
underliggande synsättet inom SCM-litteraturen. En annan författare som
diskuterar lämpligheten med systemsynsättet för SCM är Aronsson (2000).
Aronsson säger att SCM fokuserar på system bestående av komponenter och
relationer mellan dessa, därav är synsättet passande för konceptet.

Troligtvis har den nära kopplingen till logistik spelat en grundläggande roll i
fråga om synsätt. Tillsammans med fokuseringen på att se holistiskt på
verksamheter, med tonvikt på att se saker som delar av ett större system, verkar
detta ha varit motiv för att välja synsätt.

Det förekommer även varianter av systemsynsättet inom logistiklitteraturen.
Inom logistiskt förändringsarbete har aktörer i ett systemsammanhang använts
(se till exempel Carlsson 2000). Aktörerna studeras inom detta synsätt och sätts
sedan in i ett systemsammanhang. Aktörer agerar inom objektiva ramar med
objektiva resultat (Arbnor & Bjerke, 1994). Forskning utifrån ett aktörssynsätt
och närbesläktade konstruktivistiska synsätt uppges ha förekommit i liten
omfattning inom logistikforskningen (Gammelgard, 2002; Mentzer & Kahn,
1995). Exempel på forskning som förekommit utifrån dessa synsätt är forskning
med etnometodologisk ansats (Arlbjørn & Haldorsson, 2002 hänvisar till
Ramsay, 1999)36.

Kvantitativa och kvalitativa metoder/angreppssätt inom
logistikområdet

Introduktion till kvantitativa och kvalitativa metoder/angreppssätt

I ovanstående genomgång är det främst metodsynsätt som diskuteras. Även
begreppen kvantitativ och kvalitativ forskning diskuteras inom logistikområdet.
I fråga om vad som utgör en kvalitativ metod, påpekar Alvesson & Sköldberg
(1994)37 vissa svårigheter i att definiera vad som utgör en kvalitativ metod. De
lyfter till exempel fram vikten av att fokusera på öppen och mångtydig empiri,
men även att en del kvalitativa metoder framhåller vikten av kategoriseringar.
Utifrån detta säger de att en sådan delning som standardisering/icke-
standardisering inte blir skarp. De skriver vidare att kvalitativa metoder utgår
från studiesubjektens38 perspektiv, medan kvantitativa studier typiskt utgår från
                                                          
36 Referensen var tagen från en konferens, varför jag ej haft möjlighet att erhålla
ursprungsreferensen.
37 Författarna är inte verksamma inom logistikområdet.
38 Med studiesubjekt avses de som studeras. Ett exempel kan vara aktörer som är av intresse i
en viss fråga eller problemställning, och då skulle deras syn på denna fråga eller denna
problemsttällning vara av intresse.
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forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum (s
10) . Merriam (1994) gör en åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ med
begreppet information. Hon skriver att kvalitativ information förmedlas via ord
medan kvantitativ information presenteras som siffror. Vid ett användande av de
olika metoderna och angreppssätten kan det ses som att kvantitativ metod
fokuserar på mätningar av det studerade. Även andra författare väljer att göra en
indelning, där kvantitativa data avser mätetal och mätningar, medan kvalitativa
avser övriga data, ibland kallade ”mjuka data” (Arbnor & Bjerke, 1994;
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001; Denscombe, 1998). Som vissa författare
påpekar kan de båda metoderna användas som komplement till varandra. Som
ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt kan Dabhilakar, Niss & Bengtsson
(Dabhilakar & Niss, 2000; Dabhilakar & Bengtsson, 2002a; Dabhilakar &
Bengtsson, 2002b) lyftas fram39. Till att börja med använder de en kvantitativ
metod/angreppssätt för att undersöka spridningen av produktionsteam och
teambaserade styrformer. Detta görs i form av en enkätundersökning. När de
identifierat ett par lämpliga samband har de övergått till att använda ett
kvalitativt angreppssätt för att undersöka fenomen av intresse mer ingående.

Begreppen kvantitativ och kvalitativ diskuteras i ovanstående indelning åtskilt
från en diskussion om synsätt. Det förekommer dock samband i praktiken
mellan synsätt/paradigm samt kvalitativa och kvantitativa metoder. Vissa
författare poängterar att synen på data i kvalitativa och kvantitativa metoder
skiljer sig beroende på vilket synsätt som används. Arbnor & Bjerke  diskuterar
till exempel hur betydelsen av ”mjuka” och ”hårda” data skiljer sig beroende på
vilket synsätt som används:

”…användningen av begreppen ”hårddata” och ”mjukdata”…Denna indelning
återfinns ofta inom systemsynsättets och det analytiska synsättets ram för att
med ”mjukdata” komplettärt beteckna omgestaltningen av aktörssynsättets
basdata. Dessa basdata upplever däremot aktörssynsättet som sina ”hårddata”.
Det övriga två synsätt talar om som ”hårddata” betraktar vanligtvis
aktörssynsättet som mjuka data, d v s oprecisa data i meningen inte kopplade till
mening och innebörd i de specifika fält ur vilka de är plockade/konstruerade.”

Arbnor & Bjerke  (1994) s 495

Fallstudiemetodik förekommer ofta i metodlitteraturen som ett exempel på en
kvalitativ metod. Fallstudier är riktade mot en undersökningsenhet.  Där ges
möjligheter att erhålla ett större djup i form av insikter, t ex i jämförelse med
surveyundersökningar (Denscombe, 1998; Eriksson & Wiedersheim-Paul,

                                                          
39 Exemplet är inte taget från logistiklitteraturen utan används enbart för att exemplifiera.
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2001)40. Det existerar även möjlighet att använda flera olika metoder, källor och
typer av data (ibid).

Logistikforskningens användning av kvalitativa och kvantitativa
angreppssätt

Gammmelgard (2001) menar att den rådande fokuseringen inom logistikområdet
på kvantitativa studier tyder på en nära koppling till ett positivistiskt paradigm.
Ellram (1996) poängterar också avsaknaden av publicerade fallstudier i
forskningen. En undersökning genomförd av Dunn et al. (1993)41 visar även
detta. De gjorde en översyn av metoder i artiklar som presenterats i logistiska
journals mellan 1988-1992. De uppger att endast 2 procent av de publicerade
artiklarna var baserade på fallstudier/aktionsforskning42. Resterande var
surveyundersökningar eller andra former av kvantitativt inriktad forskning.
Utifrån detta visar de på avsaknad av andra metoder än kvantitativa. I fråga om
kvalitativa och kvantitativa metoder förefaller det finnas vissa skillnader mellan
Europa och USA. Enligt Samuel (1997)43, som studerat paradigm och metoder i
tre journals om Logistik och SCM, var tendensen att Europa hade en större andel
kvalitativ forskning44. Även Bengtsson et al (1997)45 kom fram till att fallstudier
publicerades i majoritet i europeiska journals, efter att ha studerat fyra
amerikanska och fyra europeiska journals. Användningen av fallstudier
förefaller således större i Europa än i USA.

Synpunkter på logistikområdets utveckling
Hittills har jag lyft fram vad logistikområdet behandlar och även belyst området
utifrån vetenskapliga utgångspunkter. Fortsättningsvis vill jag utifrån litteraturen
lyfta fram synpunkter på den forskning som bedrivits.

Nya influenser och metoder

                                                          
40 Den kortare beskrivning som ges ovan kan ses som en förenklad förklaring, då begreppet i
sig innehåller många dimensioner. Som Merriam (1994) skriver så finns det ingen allmän
enighet om vad fallstudier “är”.
41 Referensen kommer från (Näslund, 2002). Referensen var s k “working paper” varför jag ej
haft möjlighet att erhålla ursprungsreferensen.
42 Dessa metoder likställs av författaren med kvalitativ forskning.
43 Referensen kommer från (Näslund, 2002). Jag refererar till Näslund då jag ej haft möjlighet
att erhålla ursprungsreferensen.
44 Näslund (2002) påpekar att det kan finnas variationer i hur klassificeringen av paradigmen
gjorts. Bara genom att göra en översyn av olika vetenskapsteoretiska källor kan skillnader
märkas. Jag har ändå uppfattat att ovanstående tendenser verkar finnas.
45 Referensen kommer från (Näslund, 2002). Jag refererar till Näslund då jag ej haft möjlighet
att erhålla ursprungsreferensen.
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Stock (2002) diskuterar logistikområdet och menar att det måste komma bort
från den närsynthet som präglar området. Han framhåller att logistiken måste
samverka betydligt mer med andra områden både i dess tillämpning inom
företag men också ifråga om forskning, där samverkan med andra discipliner
poängteras. Stock hävdar även att många nya inriktningar har kommit från
personer utanför logistikområdet och dessa har varit viktiga för att utveckla
logistikområdet. Mears-Young & Jackson (1997) samt Näslund (2002) lyfter
även fram att ämnet kan utvecklas om forskning sker utifrån andra paradigm än
de nuvarande dominerande. Näslund anser i detta fall även att det behövs mer
forskning med kvalitativa metoder. I fråga om val av metod menar han att
problemets karaktär skall vara vägledande. Behovet av mer kvalitativa studier
menar han syns i karaktäristiken hos logistiska problem:

”Logistics problems are often ill-structured, even messy, real-world problems.
Modern logistics is based on holistic and systemic thinking and uses multi-
disciplinary and cross-functional approaches. This should also be reflected in
published research. “

Näslund (2002) s 323

Näslund menar också att de dominerande metoderna inom logistikområdet
förenklar så att deras förklaringar hamnar långt från verkligheten. Arlbjørn &
Haldorsson (2002) menar även att eftersom logistiklitteraturen i många fall är
baserad på systemtänkande, står detta i motsats till den rådande dominansen med
ett positivistiskt paradigm46.

En svårighet som Näslund tar upp rörande användning av nya metoder, är att det
finns svårigheter för icke-etablerade forskare att bedriva forskning på andra
grunder än de som används av etablerade forskare. Gammelgard (2001) lyfter
fram liknande aspekter utifrån intervjuer med sju professorer inom
logistikområdet. En grund till att nya metoder inte används, var att
vetenskapsfilosofi saknades i doktorandutbildningen. I de fall det förekom var
de knutna till metodologiska frågor för kvantitativa metoder. Professorerna
uttryckte emellertid att de var intresserade av kvalitativa metoder. De hade dock
givit rådet att fokusera på kvantitativa metoder av publiceringsskäl. Utifrån detta
verkar det finnas en tydlig dominans av vissa tillvägagångssätt. Enligt Näslund
(utifrån Dunn et al, 1993)47 är faran med att ha för dominerande paradigm inom
en disciplin att denna blir lågpresterande i fråga om akademiska visioner och
utveckling. Ett motiv för att bryta dominansen menar Näslund är att få större
verklighetsförankring för att höja relevansen inom forskningen:
                                                          
46 De likställer ett postivistiskt paradigm med “summan är lika med delarna" och systemsyn
som “summan avviker från delarna”.
47 Referensen kommer från (Näslund, 2002). Jag refererar till Näslund då jag ej haft möjlighet
att erhålla ursprungsreferensen.
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”For logistics researchers, this means that a positivist paradigm and mainly
quantitative methods should not automatically be the obvious choice. Rather,
logisticians should reflect upon whether complementary research is needed. If
logistics academics want to lead rather than follow practitioners then we must
also gain “extreme relevance” in our research. The best way, perhaps the only
way, to gain extreme relevance is to understand what is going on within
organisations. Therefore some logistics research should include that the
researcher spend time in organisations and research logistics in action. Only by
being out “in the real world” can we gather first-hand information to develop
knowledge and gain extreme relevance. Thus, we need to include more
qualitative case studies in logistics research. However, such a developed
approach to logistics research will influence not only the research performed
but also the underlying assumptions about research as well as how we perceive
the world around us.”

Näslund (2002) s 327

Han menar därför att detta talar för ett behov av att använda andra paradigm och
metoder, där man kan få stor hjälp från vad han kallar för social forskning, som
han menar har stor erfarenhet från forskning i verkligheten. Att fånga
verkligheten menar han kan uppnås genom att spendera tid i organisationer. En
huvudpoäng med den diskussion som Näslund för uppfattar jag handla om att
använda olika metoder och influenser för att få logistikämnet att utvecklas och
uppmuntra detta.

Mears-Young & Jackson (1997) menar även att det är ett fåtal personer som
anammat tankegångarna inom logistiken. De menar att en grund till detta är att
logistiken verkar inom ett funktionalistiskt paradigm48. De anser dessutom att
logistiker borde vara mer självreflekterande över vad de försöker uppnå. De
tycker även att logistiken bygger på ett antagande om att alla kan komma
överens. Om alla i en organisation hade logistikerns syn skulle säkerligen
logistiken få ett starkare fotfäste, men det menar de att alla inte har. Om ett
subjektivt angreppssätt skulle användas menar de att detta grundantagande
snabbt skulle kullkastas. Människor uppfattar saker olika och har olika mål.
Andra synsätt skulle därför vara möjliga att använda och ämnet skulle därmed
kunna utvecklas. De menar även att den funktionalistiska synen medför att
aktörer likställs med fysiska ting och deras egenskaper som människor blir
ignorerade. De anser även att den starka kundfokuseringen innebär att andra
intressenter i logistiksystemet fokuseras i liten omfattning. Andra paradigm och
                                                          
48 Enligt Andersen (1994) bygger funktionalism på funktionsförklaringar och förklarar
fenomen “genom att hänvisa till en eller flera funktioner hos organet eller strukturen i olika
sammanhang”. Arbnor & Bjerke (1994) betraktar funktionalism som en föregångare till
systemsynsättet.
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synsätt är därför av intresse för att utveckla logistikområdet och förändra
tänkandet.

Vidgning av ämnesområdet

Stock (2002) menar att helhetsorienteringen inom logistiken kan ökas betydligt.
Stock anser även att andra ämnen tagit över delar som borde tillhöra logistiken.
Han menar dessutom att det finns personer som har en närsynt bild av ämnet:

”It is a philosophy that views the discipline of logistics either traditionally, or
perceives supply chain management to be just an expansion of integrated
logistics management. From a traditional perspective, the focus of logistics is on
the means and methods whereby logistics activity can be performed more
efficiently and effectively within itself, with only secondary regard to the
implications of its actions on other functional areas of the firm and almost never
on the society in which it operates. When supply-chain management is viewed as
merely an expansion of integrated logistics management, the elements of
marketing, finance, production/operations etc. are ignored or minimized.”

Stock (2002) s 14

Stock menar att en närsynt bild av ämnet kan leda till att de strategiska
konsekvenserna förbises. En annan effekt som kan uppstå är att disciplinen blir
för produktorienterad, vilket han menar att den är i dagsläget. Han menar att
fokus borde vara på hur effektiviteten i försörjningskedjan kan förbättras eller
förbättra generella ekonomiska och sociala förhållanden i samhället i stort. I
fråga om logistiken skulle inlåning av teorier innebära att logistiken kunde lära
av andras erfarenheter och utvecklingen av kunskap och förståelse kunde göras
snabbare. Därtill kunde kopplingarna mellan logistik och andra discipliner
förbättras (Stock, 1997). Jag uppfattar att Stock (2002) vill sätta in logistiken i
större sammanhang till nytta för fler kunder och samhället i stort:

”The future will be far more expansive if the horizons of logistics are widened to
incorporate the elements of supply-chain management, corporate strategy and
planning, competitive advantage, social welfare, and other more global or
pervasive concepts.”

Stock (2002) s 17

Arlbjørn & Haldorsson (2002) håller med Stock om att forskare inte kan följa
med utvecklingen överallt och att det därför kan vara en fördel att låna från
andra discipliner. De betonar dock att detta bör ske med viss varsamhet då
forskning inom andra områden kan vara grundade på helt andra paradigm. I
detta påpekar de också vikten av att inte komma alltför långt bort från ”the
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hardcore of the logistics discipline”. För långt avstånd från ”the hardcore” visar
på tveksamhet i fråga om vilken sorts forskning som bedrivs. Oavsett vilket
paradigm som används bör forskningen ske med ”the hardcore”49 som
utgångspunkt. En expansion av ämnet kan leda till att i princip ”allt” inom
företagsekonomi (business management) inkluderas och diskuteras i
logistikämnet. Ämnet kan bli för ”ihåligt” om ett huvuddrag är att koordinera
”input” från andra discipliner.

Teoriutveckling

Det förekommer i litteraturen att synpunkter framförs om avsaknaden av teori
inom logistikområdet. Arlbjörn & Haldorsson menar att det borde vara viktigt
att fokusera på teori och teoribildning för att skapa ett ämne med mer substans
och vetenskaplighet. Även Stock (2002, 1997) och Gammmelgard (2001) menar
att det finns behov av att utveckla teori inom området. Gammelgard menar
dessutom att detta är behövligt trots att logistik anses vara en tillämpad disciplin.

Sammanfattande kommentarer om logistiklitteraturen
Jag har nu presenterat min tolkning av vad olika författare presenterar i
litteraturen. I detta avsnitt ger jag kommentarer och reflekterar utifrån de
centrala frågeställningar som styrt arbetet i litteraturstudien.

Litteraturens karaktärsdrag
I detta avsnitt kommenterar jag vilka karaktärsdrag jag uppfattar litteraturen ger
uttryck för.

Följa företagets logistiska flöden och processer

Ämnesområdet utgår från flöden av produkter, information och tjänster, där ett
tydligare processfokus förefaller ha uppstått under områdets utveckling.
Målsättningen med detta är att få låga lagernivåer, effektivt resursutnyttjande
samt korta ledtider. Detta skall i sin tur förbättra organisationers verksamhet.
Utvecklingen inom IT/ICT förefaller vara ett viktigt i inslag i ämnesområdets
utveckling, speciellt eftersom information sägs ersätta lager och vice versa.
Denna utveckling sägs även ge möjligheter i form av verktyg som underlättar
logistikarbetet och möjliggör förbättrade flöden och processer.

Normativ och best-practice orienterad

Det förekommer en mängd olika modeller och koncept i litteraturen. Modellerna
och koncepten skall användas till att bedöma och utveckla verksamheter. För att
                                                          
49 Se sidan 10.
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framhäva modellerna och koncepten lyfter litteraturen ofta fram goda exempel
som ”bevisar” att modellerna och koncepten fungerar. De dåliga exemplen
förefaller få stå tillbaka. Med hjälp av modellerna och koncepten kan företag bli
framgångsrika och konkurrenskraftiga. Litteraturen kan således ses som Best-
Practice-orienterad och normativ. Bakomliggande orsaker till att dylika
karaktärsdrag lyfts fram inom ett område, diskuteras av Gerdemark (2000) i en
belysning av kundorientering:

”När man argumenterar för något och i synnerhet mot något annat är det
naturligt att de positiva sidorna framhålls och att det som skrivs blir av
normativ karaktär. Detta är vanligt förekommande i företagsekonomisk
litteratur i allmänhet”

Gerdemark (2000) s 17
Ledningsperspektiv och ledningens perspektiv

Jag uppfattar att de flesta författare ser på organisationer utifrån ett
ledningsperspektiv, med fokus på att styra och driva organisationer framåt mot
höjd effektivitet och konkurrenskraft. Detta framträder även i vissa studier där
ledningspersoner fokuseras, vilket är ett exempel på att inte bara
ledningsperspektivet belyses, utan verksamheten förefaller också ses utifrån
ledningens perspektiv. Även för andra personer än ledningen kan ovanstående
frågor vara av intresse. Det förekommer dock att litteraturen diskuterar problem
utifrån olika perspektiv på olika nivåer i en organisation. Sarv & Carlsson
(1997) och Lynch (1998) lyfter till exempel fram förståelsen mellan olika nivåer
som ett problem. Jag uppfattar dock att sådana belysningar ges litet utrymme i
litteraturen.

Ökad helhetssyn

Ämnets utveckling karaktäriseras av strävanden att täcka in mer av ett eller flera
företags verksamhet. Häri inkluderar jag logistikens förändring till ett mer
”heltäckande” begrepp. Vikten av att se större helheter och belysa sammanhang
mellan olika delar av företag, mellan företag och även att integrera dessa.
Utvecklingen av mer heltäckande begrepp som SCM och DCM visar även på
detta. Vissa författare uttrycker också att det krävs mer helhetssyn och
helhetsgrepp. Problem som kan uppkomma med en bristande helhetssyn, till
exempel suboptimering, belyses också ofta. I synnerhet kritiseras den
traditionella organisationen eller funktionsorganisationen för att den generar
problem utifrån sin indelning i funktioner.

Fokusering på kunder och konkurrensfördelar
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I litteraturen antas logistiken spela en viktig roll i fråga om kundtillfredsställelse.
Flödena skall förbättras så att kunden blir nöjd, d v s den yttre effektiviteten
skall vara så hög som möjligt. I annat fall anses inte målsättningen med
logistiksystemet vara uppnådd. En starkare betoning av detta ges till exempel i
DCM. Dels i ordet Demand som används för att beteckna att kunden skall driva
kedjan, dels i form av att ordet ”customer ecstasy” skall vara ett ledord istället
för ”satisfaction”. Det anses inte tillräckligt med nöjda kunder, utan deras behov
skall överträffas. Inte bara kundtillfredsställelse och kundfokus ses som centralt.
Även förhållandet till konkurrenter belyses, vilket är en central innebörd i
begreppet konkurrensfördelar.

Begränsat utrymme för implementering

Många författare lyfter fram själva implementeringen av logistikkonceptet eller
förbättringar av logistiken som viktig men också komplex. Ericsson (2002)
menar till exempel att det är en svår uppgift att införa DCM. Flera andra
författare poängterar också implementering av logistikkoncept som en svår men
viktig del med logistikarbete. Detta ges dock litet utrymme i litteraturen.

Begränsat utrymme för aktörer

En annan dimension som belyses i liten utsträckning är aktörerna, vilket flera
författare betonar. Ellinger et al (2002) efterlyser t.ex ett ökat fokus på den
mänskliga sidan av logistiksystemet. Vissa författare lyfter också fram arbete
med aktörer som komplext. Jag har främst uppfattat att aktörerna belyses vid
implementering. Eftersom implementering ges litet utrymme kan detta vara en
orsak till aktörernas begränsade utrymme.

Industriella vinstdrivna företag fokuseras

Jag har uppfattat att ämnesområdet har en tydlig inriktning mot vinstdrivna
företag, företrädesvis inom industriell sektor. Många av de framträdande måtten,
som till exempel kapitalbindning, kopplas ihop med lönsamhet och
vinstfokusering. Sådana verksamheter som har andra uttalade mål, till exempel
statliga företag där andra hänsynstaganden måste göras, diskuteras i liten
omfattning.

Låg problematiseringsgrad

Även om grunden med logistik är en problematisering och reaktion på hur
verksamheter traditionellt fungerar, uppfattar jag att innebörden i de begrepp
som används samt de strävanden som finns sällan problematiseras.
Huvudintresset verkar vara att följa vad som händer i ”verkligheten” snarare än
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att reflektera över innebörd i olika begrepp och om vissa mål ens är uppnåeliga.
Att vissa författare uttrycker att logistikens fokusering varit på ”vad” snarare än
”hur”, tolkar jag som att intresset för att få logistiken att fungera ges mindre
intresse.

Vetenskapliga synsätt och utgångspunkter inom litteraturen

Systemsynen ses som passande men ett traditionellt positivistiskt
paradigm dominerar

I litteraturen förefaller systemsynen sammanfalla med logistikens tankegångar.
Många författare pekar ut systemsynen som nära förknippad med
logistikområdet och dess tankegångar. I fråga om hur forskningen bedrivs
förefaller emellertid ett traditionellt positivistiskt paradigm vara dominerande. I
fråga om tillämpning av metodsynsätt förefaller amerikansk litteratur ha starkare
karaktär av ett positivistiskt/analytiskt metodsynsätt än europeisk, där jag
uppfattar att systemsynen är mer utpräglad50.

Dominerande metoder inte alltid i enlighet med logistikens bärande
idéer

Det finns många delar i en organisation och mycket kan inte analyseras med
kvantitativa metoder, i synnerhet om förståelse skall uppnås för hur hela företag
eller företag i samverkan förbättras. Om ett huvudintresse är att betrakta en
organisation utifrån dess flöden och processer och försöka se olika delars
samverkan och påverkan, borde andra metoder såsom fallstudier vara mer
framträdande. Att mängden fallstudier är liten i förhållande till andra finner jag
motsägelsefullt till logistikens bärande idéer. Fallstudier borde ge andra bilder
av organisationer än de dominerande metoder som används. Visserligen
förefaller det som att det finns variationer beroende på världsdel. Att fallstudier
till exempel verkar utbrett i Skandinavien kan ha att göra med MA´s tidsmässigt
tidigare fokus på att hitta samband mellan delar av ett företag och delarnas
sammanlagda bidrag till höjd effektivitet. Att inte andra synsätt/paradigm och
metoder vuxit fram kan ha att göra med att etablerade forskare inte har använt
andra synsätt eller vägar. Det verkar även som att forskningens aktörer önskar
andra forskningsmetoder, men sätter inte på sig de behövliga ”glasögonen” för
att kunna göra det.

Behov av nya influenser

                                                          
50 Utifrån Arbnor & Bjerkes indelning.
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Resultaten från forskningen uppges sakna bredd och nya influenser förefaller
behövas. Som Näslund (2002) påpekar krävs det att tid spenderas inne i
organisationer för att förstå vad som händer i dessa. Vissa författare lyfter fram
att det krävs större delaktighet i verksamheter för att förstå verkligheten som
sådan. Även Stock (2002) skriver om vikten av nya influenser. Bland annat
framhåller han att nya inriktningar har kommit från icke-logistiker. Han
uttrycker dessutom ett behov av att se mer influenser från andra områden. Det
förefaller utifrån detta som att logistikområdet verkar inom sin egen domän och
har svårt att ta in nya intryck, samtidigt som den logistiska domänen expanderat
vilket ytterligare borde öka behovet av nya intryck.

Synsätt begränsar aktörernas utrymme

I litteraturen har jag uppfattat att aktörernas betydelse behandlas sparsamt, vilket
jag uppfattar har samband med rådande synsätt. Utgångspunkten tas i sådana
synsätt där människor inte ges en central roll. Vissa författare påpekar också
aktörernas betydelse men framför att de fått liten uppmärksamhet. Fokuserade
intressen inom ”aktörssynsättet” t ex intressen för innebörd och mening i
begrepp, får stå tillbaka inom forskningen och ges ett begränsat intresse.

Modelltänkande

I litteraturen uppfattar jag att det finns ett utpräglat modelltänkande. Enligt
Arbnor & Bjerke (1994) samt Ejvegård (1996) är ett huvuddrag i ett
modelltänkande att medvetet förenkla verkligheten. Därav blir vissa begrepp
framträdande och vissa samband framhävs vilket jag tycker är tydligt i
litteraturen.
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4 Intervjuer av aktörer
I detta kapitel presenterar jag min tolkning av de intervjuer
jag genomfört. Tolkningen fokuserar till stor del på
problem. Det förekom även diskussion om hur problemen
kunde lösas samt även en del diskussion om förändringar,
varför det kommer avsnitt som behandlar detta. Jag inleder
med en beskrivning av företaget.

Introduktion
Det studerade företaget är ett större svenskt företag som verkar internationellt.
Företaget ingår i en koncern med över 25 000 anställda, har funnits över hundra
år och är verksamt inom mogen tillverkningsindustri. Företaget har huvudkontor
samt stora delar av produktionen lokaliserat på en huvudort, Huvudorten.
Koncernen och företaget innehar en dominerande ställning på huvudorten och
antalet anställda inom koncernen på huvudorten är stort i förhållande till
kommunens innevånarantal. Även i förhållande till andra arbetsgivare är
koncernen den i särklass största arbetsgivaren inom kommunen51. Företaget har
under de senaste åren genomgått olika former av rationaliseringsprogram. Både i
mitten av åttiotalet och under nittiotalets första hälft genomfördes större
neddragningar av personalstyrkan.

Företaget var vid tidpunkten för intervjuerna indelat i fyra produktdivisioner
samt ett antal stödjande funktioner. De stödjande funktionerna var antingen
staber eller servicefunktioner. Försäljning och marknadsföring sköttes av
säljbolag lokaliserade i de länder där företaget fanns representerat, i samverkan
med marknadsavdelningar på huvudorten. Marknadsavdelningarna på
huvudorten hade i denna samverkan en global samordningsroll för de produkter
som de ansvarade för.

Intervjuerna genomfördes längs flöden av information och produkter inom
Företaget. I början på flödet av produkter fanns en produktdivision, Division A,
som försåg de andra divisionerna med utgångsmaterial. I Division A intervjuade
jag aktörer inom planeringsavdelningen, eftersom de arbetade mot planerare på
andra produktdivisioner. Nästa del i flödet där jag intervjuade var Division B,
som var den volymmässigt största kunden till division A. Inom Division B
intervjuade jag aktörer inom planeringsavdelningen. Jag intervjuade även en
                                                          
51 Informationen grundar sig på statistik hämtad från huvudortens kommuns hemsida åtkomst
31 oktober 2002. Eftersom företaget är anonymt är även denna källa anonym och anges
således inte.
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avdelning som ansvarade för IT och logistik, då de också planerade till viss del.
Därutöver intervjuade jag inom Division B kvalitetsavdelningen och två av
marknadsavdelningarna. Den ena marknadsavdelningen sålde inte produkter
genom säljbolag i sådan utsträckning som den andra och kontakterna gick ofta
mellan marknadsavdelningen och kunden. I den andra marknadsavdelningen var
kundurvalet bredare och kontakten med kunderna gick genom säljbolagen. Jag
såg därför den ena marknadsavdelningen som mer kundcentrerad och kundnära
än den andra. Denna skillnad mellan avdelningarna utgjorde huvudmotiv till
mitt val. Jag intervjuade även aktörer från produktionsavsnitt i produktionen. Jag
valde ett som var lokaliserat i början och ett som var lokaliserat i slutet av det
fysiska flödet av produkter. Lokaliseringen i flödet av produkter var huvudmotiv
till valet.

Nästa del av flödet där jag intervjuade var inom Servicefunktionen.
Servicefunktionen tillhandahöll vissa tjänster åt de övriga delarna av företaget.
Inom Servicefunktionen intervjuade jag aktörer i den del som hanterade interna
transporter, Transportfunktionen52, samt den del som hanterade distributionen ut
från företaget, Distributionsfunktionen. Distributionsfunktionen hanterade order
avseende standardprodukter till företagets centrallager. Dessa kom från
säljbolagen till distributionsfunktionens orderadministrativa funktion. Där
behandlades order antingen automatiskt via ett datasystem eller manuellt av den
orderadministrativa funktionens personal. I distributionsfunktionen ingick även
företagets centrallager. Från centrallagret  transporterades produkter till
utlastningshallen. Där hanterades all distribution från företaget. Även vissa
andra utleveranser från andra företag lokaliserade på huvudorten, som ingick i
koncernen, gick genom utlastningshallen. Inom Distributionsfunktionen ingick
även en funktion som hanterade skeppningsadministration för de produkter som
distribuerades ut från företaget och en funktion som arbetade med
distributionsutveckling. Följande figur ger en bild över distributionsfunktionens
delar:

                                                          
52 Transportfunktionen är således delaktig i tidigare delar av produktflödet.
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Figur 4.1 Distributionsfunktionens olika delar i ett sammanhang.

Den sista delen där jag intervjuade var säljbolag i Tyskland och Sverige. Sverige
valde jag på grund av språket. Tyskland valde jag på grund av att det var en av
de intervjuade marknadsavdelningarnas största marknad. Följande figur53 ger en
översiktbild över de intervjuade delarnas relation i företaget, där även
informationsflöden är inkluderade:

                                                          
53 Figuren är starkt förenklad. Ambitionen är dock att ge en bild av de intervjuade delarna i ett
sammanhang. Figuren knyter även an till beskrivningssätt som traditionellt används inom
logsitikområdet.
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Figur 4.2 De intervjuade delarnas relation inom företaget54.

Jag inleder redogörelsen av intervjuerna med att beskriva olika problem som de
intervjuade pratat om, för att sedan fortsätta med vad aktörerna sade när det
gäller hur problemen kunde lösas samt även hur aktörerna såg på förändringar
inom företaget.

Dåligt fungerande logistik

”… det som jag ser som mest potential i det är att försöka få till
flödena. Jag menar det är ju, nu har man ju jobbat en del på,
men det är fortfarande ett virrvarr kors och tvärs. Det ligger
grejer ända bortåt …(…)… det ligger så mycket material ute på
drift va, och det går åt för mycket energi och tid åt att leta grejer
och du får mycket sämre leveransprecision på grund av att du
inte kan få ett flöde hela tiden. Så det är nog det som jag kan se.
Sen vad som ska göras, om det ska vara mera folk, det har vi
olika åsikter om…kommer man tillrätta med den biten då tror jag
att man kan tjäna mycket pengar på den biten…”

aktör, planeringsfunktion

                                                          
54 Att Marknad Huvudort är utlyft är för att markera att marknadsavdelningarna inom division
B hade kontakt med både säljbolag och kunder.
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I intervjuerna framfördes att företagets logistik fungerade dåligt. I synnerhet de
som arbetade med logistik och logistiska problemställningar menade att
företagets logistik hade stor utvecklingspotential. Som det framgår i citatet ovan
märktes det att logistiken fungerade dåligt på en mängd olika sätt. Vissa aktörer
menade att det syntes genom att konkret titta på verksamheten, till exempel
genom att det var mycket material i arbete. Vissa menade att det var under
senare tid som logistiken inte fungerat tillfredsställande, men att det innan dess
varit bra:

”… men återigen måste jag erkänna att dom senaste två åren har det varit så
mycket turbulens, det har varit så mycket turbulens med halvtomma lager,
massor med förseningar, elände då så att det har i för stor utsträckning blivit att
vi levt ur hand i mun. Vi försöker klara en dag i taget och hoppas att det blir
bättre sen.”

aktör, orderadministration

Höga nivåer material i arbete och långa ledtider
Uttalanden om dålig logistik berörde bland annat förekomst av höga nivåer
material i arbete (MIA). De framförde bland annat att höga nivåer MIA
resulterade i onödig materialhantering. Till exempel blev det för mycket
produkter i de förvaringsfack som användes i centrallagret. Detta ledde i sin tur
till att det blev en del onödig materialhantering:

“… du vet ju då att det är ett smockfullt fack och naturligtvis så ligger det vi ska
ha i botten. Då lär vi ju plocka undan allt det översta för att komma åt det. Det
är så mycket onödig tid som går bort helt enkelt som vi upplever det. Och jag
menar mycket om det där att det ska gå emot avgång så att det går lättare, som
nu om man tittar i produktfacket, det är ju rågade fack och när vi ska plocka om
då finns det ingenstans att lägga, det man ska plocka bort. Det är så att oerhört
många timmar går bort, till spillo, som skulle kunna användas på ett mycket
bättre sätt och få iväg fler lastbärare i tid…”

aktör, centrallager

Material uppgavs ibland hamna upp till flera veckor i vissa lokaler innan det
transporterades iväg. Under tiden flyttades materialet runt i lokalen och tog upp
plats. Aktörer i transportfunktionen upplevde dessutom att det blev svårare att
erhålla lagerplatser med höga nivåer MIA. De menade dessutom att
transporterna inom produktionsavsnitten ökade. En bidragande orsak till höga
lagernivåer var att rutinerna för orderhantering inte alltid fungerade. När det var
många orderpositioner på en order, kunde det hända att någon position inte hade
kommit fram. Detta medförde i sin tur att material blev liggande i väntan på
leverans av den sista positionen. En annan orsak till höga nivåer MIA som
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nämndes var att produktionsresurserna utnyttjades i för hög utsträckning. Detta
medförde att det bildades buffertar på många ställen för att efterföljande
operationer inte kunde ta hand om producerat material. En annan orsak som togs
upp var att produkterna inte producerades i den ordning som de skulle vara
färdigproducerade. Önskningar om lägre nivåer MIA framfördes ofta i samband
med att MIA diskuterades.

Ett annat tecken på att logistiken fungerade dåligt var enligt de intervjuade långa
ledtider genom organisationen. Den aktiva tiden som materialet bearbetades
varierade enligt de intervjuade mellan tre och tio procent. De menade att detta
också var en orsak till att nivåerna på MIA var höga och att kapitalbindningen
var hög. Det innebar även att det hann ske mycket förändringar från
orderläggning till färdigproducerat material. Orderplaneringen kunde därför
kännas mindre viktig enligt planerarna, eftersom de menade att det ändå
ändrades en hel del innan tillverkningen startades. Ytterligare nackdelar med de
långa ledtiderna var att det tog lång tid innan förändringar eller problem visade
sig. Kvalitetsproblem upptäcktes till exempel i ett senare skede än om
genomloppstiderna hade varit kortare.

Dålig leveransprecision och omgivande service
Ett genomgående tema i intervjuerna var företagets dåliga leveransprecision.
Vissa menade även att leveransprecisionen aldrig hade varit riktigt hög. För
centrallagret uppgavs som mål att ligga på 95-98 procent, men nivån hade
endast ”korta stunder” varit uppe på 90-95 procent55.

Den låga leveransprecisionen uppgavs även ha följdeffekter. En effekt var att
många personer inom organisationen drabbades av merarbete. De som hanterade
kundkontakterna menade även att det fanns svårigheter att bibehålla prestige och
priser och därigenom ha god försäljning och bra marknadsföring. Flera av de
intervjuade sade dessutom att dålig leveransprecision och leveranskvalitet
minskade tiden för utvecklingsarbete, då det genom detta tillkom arbete med att
bemöta klagomål. Tidigare, när det hade fungerat bättre hade det funnits
möjligheter att bedriva  utvecklingsarbete. Flera menade att det då var möjligt
att se en positiv utveckling inom företaget. En ytterligare effekt som den dåliga
                                                          
55 Leveransprecisionen var medelvärdet för alla order som var skeppade i tid mot den
planerade schemalagda avgången. Faktureringen skulle även vara utförd samma dygn som
inplanerad schemalagd avgång eller tidigare. Företaget mätte även helleveransprecision.
Denna mättes i två delar. I den första delen mättes förmågan att leverera hela orderpositioner
samtidigt och att faktureringsdatum var samma för samtliga i positionen ingående packnotor.
Om till exempel en position avsåg kvantiteten 100 av en produkt måste således 100 levereras.
I den andra delen mättes förmågan att per divisionsorder (A & B), hålla ihop en order med
flera positioner där kunden önskat leverans av samtliga ingående orderpositioner samtidigt
och att faktureringsdatum var samma för samtliga i ordern ingående positioner.
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leveransprecisionen medförde var avsteg från de dagliga rutinerna. Vissa
personer uppgav att de gjorde avsteg från rutinerna för vissa kunder eftersom de
ansåg att de måste göra kunderna nöjda därför att företaget inte hade hållit vad
det lovat. Detta berörde främst de kunder som var mest påstridiga.

Standardprodukter stod för en betydande del av företagets försäljning. Främst
aktörer inom säljbolag och marknadsavdelningar framförde att företagets
standardprodukter inte konkurrerade med produktegenskaper. Betydelsen av att
den omgivande servicen fungerade uppgavs därför vara stor. I samband med
detta förekom även en del exempel på hur kunder behandlats illa:

“… alltså då måste man ju gå tillbaka till kunderna, då är, jag menar den
största förbättringspotentialen måste vara leveranssäkerhet och kvalitetssäkring
jag menar det finns ju skräckexempel hur vi levererar material, som skulle göra
att alla certifikat som vi har skulle försvinna om det vore rimligt. Det finns ju
exempel på kunder som har beställt specialprovade produkter och fått ner dom
alldeles smutsiga och vi skickar tillbaks dom till Huvudorten och så åtgärdar
dom och sen så skickar dom tillbaks och det visar sig att dom inte ens har
öppnat lådan, när kunden får tillbaks dom känner igen sina egna sigill och så
vidare, skickar tillbaks dom igen kommer tillbaks ånyo men är ändå inte riktigt
åtgärdade och det var ändå avsett för … Har man inte bättre kontroll på
grejerna alltså, det går inte.”

aktör, säljbolag

En ytterligare följd av den dåliga leveransprecisionen framfördes av aktörer
inom Orderadministrationsfunktionen. Denna hade tidigare haft personal till
klockan 18 på kvällen för att ta hand om de order som kommit in efter klockan
16. Avsikten med detta var att minska antalet obokade order i systemet. Den
förlängda tiden togs dock bort till följd av att det bedömdes som onödigt:

”…idag är det ingen idé att göra det va’ för att centrallagret ligger ständigt och
jämt, varje dag så är man två dagar sen i leveranserna, och då är det ju ingen
idé att jag har personal här då som ska lägga ner ordrarna en timme tidigare
och jobba till sex när förseningen ändå är två dagar, plus att personalen orkar
inte och det är faktiskt så att den… utöver ordinarie arbetstid så tvingas vi även
ta till övertid för att så att säga … hålla nere svarstiden på klagomålsärenden.
Så är det…”

aktör, orderadministration

Vissa personer menade även att tilliten till och mellan olika medarbetare i
organisationen stundtals var låg på grund av den låga leveransprecisionen.
Osäkerhet medförde att olika personer skapade buffertar på olika ställen för att
ha säker tillgång av produkter gentemot sina kunder. Vissa aktörer menade att



56

olika delar av organisationen agerade på eget bevåg för att klara av sin egen
situation på grund av låg tillit till andra:

”…Danmark dom lägger upp ett svartlager dom, för dom litar inte på oss längre
för dom förlorar så mycket kunder så att dom skiter i det här och lägger upp ett
eget lager.”

aktör, orderadministration

Även förutsättningarna eller verktygen för att kunna informera om leveranser
saknades. Ett exempel på detta var att förseningsaviseringar inte skickades ut till
kunder vid förseningar av material. Detta innebar att kunderna själva fick ta
kontakt med företaget för att veta var deras material befann sig.

Vissa personer menade också att responsen för den dåliga leveransprecisionen
var dålig. En person sade att han kände sig som ”pain in the ass” för att han
uppmärksammade den dåliga leveransprecisionen för centrallagret. En annan
person uttryckte att det fanns en ”det blir bättre sen”-mentalitet i fråga om den
dåliga leveransprecisionen. En annan person pekade ut brist på kommunikation
mellan olika samverkande delar av organisationen som en orsak till den
nuvarande situationen:

”… det som förvånar mig då det är att det inte finns en mer levande dialog
mellan Servicefunktionen´s uppdragsgivare och Servicefunktionen som
organisation. Om man sätter det inom citationstecken då, Servicefunktionen
tenderar att, har gjort i alla fall, att agera som ett självständigt företag i
företaget, ungefär som att man glömmer bort att man jobbar på uppdrag och är
en serviceorganisation och det här är ju en stor orsak till att man tillåtit
leveransprecisionen att vara låg i flera år. Förr hade det varit en levande
diskussion och väldefinierade krav från uppdragsgivarna till Servicefunktionen
eller Distributionsfunktionen, då hade man ju inte tillåtit att leveransprecisionen
är så här låg…det är nån slags kommunikationsbrist emellan.”

aktör, orderadministration
Osäkerhet ifråga om leveransprecisionen

Mätningen av leveransprecisionen uppgavs även vara olika i olika delar av
organisationen. En person inom planeringsavdelningen menade att det inte alls
var säkert att den upplevdes som dålig hos kunden:

”…vi säger att vi ska leverera vecka 50, då ska vi packa det här 49. Å där, ja
där tror jag vi är nere på tjugo procent eller nånting. Mot kunden får vi dom, vi
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kanske packar dom och så får dom ligga på CU och vänta i en a två veckor
innan det går iväg till kunden.

Så man kan säga att den interna leveransprecisionen är sämre än den externa?

Ja det är den. Det är ju vårat sätt att mäta den. Sen hur kunden upplever den,
det vet vi ju inte alla gånger, för vi kan ju ha en marknadssida som tycker att vi
är så erbarmligt dåliga här på, inom B eller produktionen då, så kunden vill ha
produkterna vecka två exempelvis, men marknadsansvarig eller ordernoteraren
skriver vecka ett till mig på planeringen för dom vet att vi är så dåliga. Ja, då
jobbar ju vi mot vecka 1, men den blir klar på vecka 2 onsdag först, ja då har ju
vi missat den ordern, det har vi ju bevisligen gjort då för att vi hade ett löfte till
ett då, även om vi kallat det internt då. Men kunden kanske får sina produkter i
tid i alla fall…”

aktör, planeringsfunktion

En person inom distributionsfunktionen uppgav också att det fanns ett visst
utrymme för bristande leveransprecision. Det förekom inte lika mycket
kundklagomål på en viss nivå:

”…jag uttryckte ju mig lite olyckligt, jag sa att ligger vi på åttiofem procent så
klagar inte kunderna… ligger du där uppe har du relativt få klagomål, och det
kan ju bero på en sak, ja att du skiter i det, det andra kan ju vara att man
upplever inte det här som ett problem……(…) och det är ju en sak i kedjan, och
att du missar här då och får bom så sänker du leveransprecisionen, det betyder
ju då att du inte kommer med ordinarie avgång, så kan det ju vara så att den går
med nästa då som går dagen efter, eller på morron eller på kvällen så att den är
på rull ändå då. Så att kunden märker inte att den inte gått på rätt tillfälle, är du
med hur jag tänker, därav att den där siffran, den är ju för dålig också, men
med det här resonemanget kanske den ligger lite bättre, fiktivt, det vet jag
inte…(…)… så för kunden är ju inte det en bom, men för Automatlagerchefen
blir det ju det …(…) …det är ju fel att satsa på 85 % psykologiskt…(…)…
verkligheten ser lite bättre ut än vad den är, nu har vi dragit ner byxorna och nu
får vi ju massa hugg och slag på oss va, och det är ju bra så vi blir aktiva och
tar tag i det…(…) …nu är det för mycket för nu märker kunden det, nu kommer
det inte på torsdagen heller, nu är det tisdagen därefter.”

aktör, distributionsfunktion
Oklarheter i ansvarsfrågan

I fråga vem som ägde problemet med låg leveransprecision uttryckte vissa inom
marknadssidan på huvudorten att det var produktion och planering som ägde
problemet:
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”…ett exempel är ju vår leveransprecision, och det är, jag menar alla måste ju
jobba med det, men det är, vi kan inte lösa det problemet själva…(…) det är
produktion och planering som är huvudansvariga men alla drar sitt strå till
stacken och är säkert marknadssidan kan agera bättre, vi vill gärna ta order,
oavsett om vi har kapacitet eller inte…”

aktör, marknadsfunktion

Från säljbolagen uttrycktes att delar av företaget på huvudorten skyllde på
varandra:

“…sen, ja hur man löser det, och man skyller ju gärna på varann också i
Huvudorten som vi upplever det så, som jag upplever det så, jag menar det är
[division] A då som skyller på [division] B därför att dom går in och stjäl dom
här kvantiteterna utav dom då när dom får in nån stor produktorder som
omöjliggör för dom att upprätthålla lagernivåerna och sen skyller man på
distributionsenheten då som inte kan se till att få ut dom grejerna som vi har på
lager och … … distribuera ut det till kunder. Det blir en rundgång och jag vet
inte var boven finns, men personligen tycker jag att man kanske skulle kunna ha,
ha ett större ansvar för den här distributionsenheten för att optimera
lagernivåer, att dom är dom som är ansvariga för att styra det. Så får dom väl
se produktionsenheterna som sina leverantörer och sätta lite press på dom.”

aktör, säljbolag

Hinder för förbättrad logistik
Även om det fanns en mängd områden som talade för att logistiken inom
företaget kunde förbättras, menade personer inom planering och logistik att få
personer såg utvecklingspotentialen i förbättrad logistik. Bland annat uppgav de
att det förekom motstånd från andra delar av verksamheten, framförallt
marknad, vid diskussion om kostnadssänkande lösningar som anknöt till
förbättrad logistik. Ett vanligt motargument var att dessa lösningar kunde
inverka på kundtillfredsställelsen. Ett annat argument var att kostnader som
bedömdes som stora togs igen genom högre priser i företagets slutled (hos
säljbolagen d v s). Ett annat hinder i fråga om planeringsarbete och effektiv
logistik var att vissa delar av verksamheten såg lång beläggning under en längre
tidsperiod som en trygghet:

”…då är det nog trevligt tycker vissa om vi har en lång beläggning framför,
lång leveranstid, för då känner man sig trygg. Jag menar, då vet vi att vi har
mycket jobb, men samtidigt då så är det, det som jag tror är viktigt det är att vi
kan erbjuda en leveranstid som är, vad ska jag säga, den ska vara, den ska vara
vad ska jag säga kännbart bättre än våra värsta konkurrenter …”
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aktör, planeringsfunktion

Kundfokuset kan förbättras
Många av de intervjuade framförde att en förutsättning för fortsatt verksamhet
var att kunderna var nöjda och att relationerna till dessa var goda. Relationerna
till kunderna sågs som viktiga och främst inom marknadsavdelningarna
uttrycktes bättre och närmare kundkontakt som en väsentlig del för att kunna
förbättra företaget:

”…jag tror det är en trend som finns idag, det enda sättet att förnya sig att
komma med nya produkter, det är att göra det i samarbete med någon. Det går
inte längre att sitta där i köket och hitta på något nytt och sen försöka sälja det,
den tiden är förbi. Jag tror det är avgörande för vår framtid, och det spelar
ingen roll om det är division A eller B eller C, så är det oerhört viktigt att ha
bra samarbetspartners som man kan utveckla tillsammans med…”

aktör, marknadsfunktion

Enligt aktörer inom marknadssidan var höjd känsla för marknaden en drivkraft
för ett mer offensivt arbete med marknadsföring. Ett mer offensivt arbete kunde
beröra arbete med applikationsorientering och segmentering. Med höjd känsla
avsågs till exempel vetskap om kultur på marknaden eller hur marknaden
upplevde prissättningen. En person på en av marknadsavdelningarna ansåg även
att mer kundnära och kundsamverkande marknadsavdelningar hade högre status
än den egna. Personen menade emellertid att den egna avdelningen hade som
mål att komma upp i samma status:

”På marknadssidan tror jag att vår avdelning kan ha lägre status än vad andra
marknadsavdelningar…på marknadssidan där har … lite högre status känns det
som.  Men det ska vi ändra på…”

aktör, marknadsfunktion

Av de intervjuade var det relativt få personer som hade kundkontakt. Främst
säljbolagen ute i världen och marknadsavdelningarna på Huvudorten hade
”riktig” kontakt med kunden. Marknads- och säljbolagsfolket diskuterade också
vikten av att förmedla kundperspektiv in i organisationen. Bland annat deltog
aktörer inom en av marknadsavdelningarna vid ett antal arbetsplatsträffar i
produktionen. De gav även flera exempel på hur bättre kundkännedom inom
företaget resulterat i mindre fel på produkter och därigenom nöjdare kunder.
Även om kundtillfredsställelse verkade viktigt för de flesta, menade flera av de
intervjuade att många av företagets problem hade att göra med företagets
bristande behandling av kunderna. En del i detta var den tidigare nämnda dåligt
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fungerande logistiken. En marknadsförare var till exempel tveksam till om
denne själv skulle göra affärer med företaget om denne var kund.

Varierande kundförståelse i olika delar av försörjningskedjan
På huvudorten uttrycktes från många aktörer att förståelsen inom företaget för
att det finns en kund i slutändan var liten och att denna förståelse kunde
förbättras. Även säljbolagen hade liknande uppfattning om huvudorten. En
person på säljbolagen menade också att det var naturligt att ett säljbolag såg på
verksamheten utifrån kundens perspektiv, medan andra såg på verksamheten ur
andra perspektiv:

“… a sales unit natively … have a point of view close to the customer, they see
things more through customer eyes, …a product unit as for example take more a
production view of things to make it more understandable. When you have a
material that generates a certain advantage, then it is nice to have and it is good
and it is worth something. It is only worth something when the customer can
utilise the advantage as such. As such is not at all that you can cash in on it. The
utilisation of it you can cash in so if for example you have materials here where
you can increase speeds in machining, this is an advantage. If you have small
series you are producing, only five-ten pieces of each, you cannot utilise on it.
You can only utilise on it if you have big series…that is a typical different point
of view. Here one sees the advantage and here one sees the utilisation, can he
cash in on it, can the customer cash in on the advantage.”

aktör, säljbolag

De intervjuade inom säljbolagen menade även att andra delar av företaget hade
svårt att förstå deras situation. De menade att de befann sig i en konkurrensutsatt
miljö som inte andra delar av företaget befann sig i. Detta var dock svårt att
undvika och därför var förtroende mellan företagets olika delar väsentlig.
Personal på säljbolagen menade även att de hade en annan förståelse för kunden
än vad annan personal hade. En anledning var att de satt i nära kontakt med
kunderna, vilket andra delar av företaget inte gjorde. Från säljbolagen
framfördes emellertid att andra enheter borde ha större förståelse för
kunddimensionen:

“…det finns ju en del människor i marknadsorganisationen där som inte har,
tycker vi då upplever vi det som, förståelse för … hur det är att hantera kunder
så att säga… det har lite väl mycket företagsanda i det här… företagsanda är ju
då att man ser inte så mycket längre än till Huvudortens gränser…det är vi så
att säga som producerar och det blir ett väldigt fokus internt då på hur vi
producerar och våra interna problem … som kunden förstås inte har det minsta
intresse för … Om man har svårt kanske lite grann som X skojade om på
lunchen det här med, var kommer egentligen lönen ifrån va. Den kommer från
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lönekontoret …de ser det inte riktigt ur kundperspektiv på våran verksamhet,
dom tittar för, vilket jag ibland har, jag menar vi sitter ju på två stolar, jag har
full förståelse för att det är mycket interna problem och konstigheter i
Huvudorten som upptar deras tid och att det förstås är ett, jobbigt ibland och
sitta i den smeten. Men man måste ju ändå kliva ur det och se på oss … med
kundögon…”

aktör, säljbolag

Aktörer inom säljbolagen nämnde även att andra delar av organisationen lade
sig i sådant som aktörer på säljbolagen ansåg att de hade större kunskap om. Ett
exempel var prissättning, där intervjuade på säljbolagen menade att marknaden
sätter priset. Marknaden utgjorde därför ett ”rättesnöre”. De menade därför att
övriga delar borde överlåta prissättningen till Säljbolagen:

“…man tänker att, ibland när man får en offert så talar dom om vilket pris som
vi skall gå ut med till kunden, vilket dom egentligen inte alls har med att göra
utan det enda jag vill ha från dom det är ju ett, en kostnad för vad det kostar för
mig att köpa det här, sen är det ju upp till svenska bolaget att ta betalt, dom kan
ju inte sätta en marknadsnivå, utan det är ju vårat jobb, samtidigt som ibland
kan man bråka om en femöring på en standardorder, till vilken nytta över
huvudtaget? Ingen alls egentligen. Det ska ju inte spela nån roll vad det kostar
utan det är ju vad jag sätter till kunden, sen om jag tjänar på det eller om
Huvudorten tjänar på det, det har ju egentligen ingen betydelse, vi är ju ett
bolag…”

aktör, säljbolag

Från huvudorten framfördes emellertid att säljbolagen inte verkade förstå att det
inte var möjligt att konkurrera med vissa produkter för att prisnivåerna var för
låga på dessa produkter. I Marknads ansvar inrymdes även hänsynstaganden mot
den totala kundmassan men också mot andra divisioner. Priserna kunde därför
inte sättas för lågt för då förstörde man möjligheterna för andra divisioner att
konkurrera. En orsak som framfördes var att vissa produkter vidareförädlades
och då kunde bli konkurrerande produkter till de egna divisionerna.

Från Säljbolagen framfördes också att andra delar av företaget inte alltid förstod
att det var svårt att veta vilken kund som drabbades i slutändan på grund av
misstag som skett inom företaget. Ett exempel på detta var de fall där företaget
”förstörde” för kundens kund. Sådana händelser beskrevs som svåra att åtgärda.
I kombination med oklara svar från Huvudorten uttrycktes detta som större
problem:

“…att vara sista utposten ut mot slutförbrukare är tungt alltså… Egentligen är
det ju värre om vi ställer till det för en kund som har en annan kund. För om,
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han råkar ju illa ut och då vill ju han aldrig mer ha med oss att göra. En
slutförbrukarkund, den kan man ju ha en relation med så att man kan täcka över
det på olika sätt och ordna det och försöka släta, men när det drabbar deras
plånböcker i slutändan, då går det inte och svaret vi får är att vi får inte
anställa och det kommer snart att lösa sig för då kommer sommarjobbarna. Jag
menar hallå, vi är en världskoncern, vi ska ju inte vara beroende av våra
sommarjobbare för att klara av våra åtaganden, det får inte bara vara så. Och
det värsta är att vi får inte svar, när kan vi leverera, vi vet inte. Men det kan
man ju inte säga till en kund. När får jag mina produkter? Jag står ju här med
grabbarna, vi står ju här och ska montera grejerna. Jag vet inte. Och ingen kan
svara. Det tror jag är det absolut viktigaste om vi överhuvudtaget ska ha en
chans att överleva på den här marknaden. Ska vi klara av några som helst
försäljningskrav så måste man ju lösa dom här sakerna. För att för varje
period…så tappar vi kunder och det är oerhört tungt att ta tillbaka en kund som
man har tappat och det blir dyrt att ta tillbaks dom.”

aktör, säljbolag

Från säljbolagen menade man även att förståelsen för den situation som en
säljare befann sig i var låg från företagets olika delar. Som säljare menade de att
arbetet handlade om att sätta sin egen personlighet och tillit i arbetet på spel i
större omfattning än vad andra gör:

“…jo men tänk dig scenariot så här, en säljare åker ut och besöker en kund,
som köper av en konkurrent… det kan vara en inköpare på ett större företag och
dom lyckas vrida runt huvet på honom och säger att det är klart att det är
Koncernen du ska köpa av.  Det han satsar är ju sin prestige, att byta, killar på
verkstan kanske säger, men du det var mycket bättre med dom. Äh men det här
ska vi köra nu. Om vi då sviker honom, om säljaren då som går in säger att det
här ska vi fixa, sviker honom så … då händer ju en massa saker. Nummer ett,
han hamnar i väldigt dålig dager internt, han tycker att det här är oerhört
besvärande, och den här säljaren är aldrig mer välkommen tillbaks, inte
Koncernen heller för att det spelar ingen roll vad man säger sen, det har redan
kostat honom för mycket. Det kanske inte kostar pengar men det kan ju kosta
prestige va, för det kan du inte ta tillbaks det bara är så. Och ska du ta tillbaks
det då kommer det att kosta pengar, då kommer det att kosta väldigt mycket på
materialpriser och vad det är för nåt. Vi tar ju mer betalt för att vi har högre
kvalitet och bättre leveranssäkerhet….”

aktör, säljbolag

Även gränssnitten som säljbolag och divisioner arbetade mot skiljde sig.
Företaget hade som en del i marknadsföringen propagerat för ett totalkoncept
gentemot kunderna. I totalkonceptet erbjöd företaget en mängd olika produkter
som kompletterade varandra. Eftersom säljbolagen ofta arbetade med olika
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divisioner och marknadsfunktioner på Huvudorten måste de även göra
genomgångar med olika produktansvariga. Ett aktuellt ärende behövde därför
ofta flera genomgångar, för att den ena parten behövde informeras om vad den
andra parten fått veta.

Aktörer inom säljbolagen framförde också att olika intressen från olika
produktdivisioner var ett problem. Verksamheten betraktades utifrån egna
produkter och marknader d v s inte utifrån Företaget som ett bolag. Ett exempel
som främst personer på säljbolagen framförde var att kunderna köpte olika
mycket från olika delar av företagets sortiment. Vissa kunder verkade därför
mindre betydelsefulla utifrån vissa produktområden och mycket betydelsefulla
utifrån andra områden. Detta innebar att kunderna prioriterades olika i olika
divisioner. Organisationsformen medförde även problem i kvalitetsfrågor:

”…vi står för hela konceptet…A dom gör … vi har allting inomhus och C och D
dom tillverkar… så vi har hela konceptet. Men det är inte alltid det är ett så
starkt argument för dom här och dom här produkterna dom är viktigare än X
även fast det är en trettiofemmiljoners affär på B så är det bara ett och ett halvt,
en och en halv miljon hos oss så vi har ju större saker som vi vill prioritera.
Man har ju inte samma reklamationsrätt när man sitter inom en koncern heller,
utan skrotvärde får man tillbaka och sen kan man vidarebearbeta, det är
ingenting som de går in och täcker om de har levererat dåligt
utgångsmaterial…”

aktör, marknadsfunktion

Prioriteringen märktes även i företagets interna produktionsstyrning. En division
hade till exempel fått styra över division A´s kapacitet med avseende på
produktkvantiteter och sorter. Detta hade medfört att vissa produkter hade små
lager vilket i sin tur inneburit leveransstörningar för dessa produkter.

Överdriven kundtillfredsställelse
Enligt vissa av de intervjuade som arbetade i nära kontakt med produktionen
lovade marknadsavdelningarna ibland kunden produkter som kunde vara svåra
och till och med omöjliga att framställa. Även säljbolagen kritiserades för detta.
Vissa funktioner påstod att det tillkom önskemål under arbetets gång, vilket
uppgavs ha tiden innan intervjuerna. Ett annat förekommande problem som
uttrycktes var att löftena till kunden ibland blev överdrivna. Bland annat menade
en planerare att vissa personer inte accepterade beläggningssituationen i
produktionen. När det inte gick att planera in order gick dessa personer till högre
chefer. Resultatet kunde bli att de fick planera in order ändå, vilket resulterade i
överbeläggning.
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För att få bra kundtillfredställelse menade somliga att det var viktigt att i
dialogen med kunden få insyn i deras ambitioner och avsikter. Genom detta
kunde förslag på bättre lösningar till olika kunder ges men även bättre lösningar
för företaget. Ett exempel på detta berörde köpmönstret gentemot centrallagret:

”…där har du också en sak som man tagit för lätt på när det gäller
centrallagret. Jag tror det, eller också är det så att folk inte har begripit det
hela. Jag menar att om det kommer in, säg att det kommit in ett lager på fyrtio
ton då, där ska du ligga med fyrtio ton så lägger nån jäkel in trettio ton, men
trettio ton inte f-n ska du ta trettio ton från centrallagret. För det behöver dom
inte ha. Men okej då, ska vi dela på den här ordern? Hur mycket behöver du?
Hur mycket frågar våra säljare, behöver ni verkligen ha trettio ton. Visst, ni ska
få trettio ton men behöver Ni ha dom imorrn? Näee, kanske behöver ha två ton
imorrn och resten om två tre veckor. Och sen ta dom andra tonnen och ta in
dom i produktion och kör dom direkt till kunden. Jag menar det kanske finns en
annan kund som ligger på och också vill ha av den där dimensionen, då har vi
stockout helt plötsligt. Då får vi leveranstider, sen kanske ytterligare kunder vill
ha, då får vi ytterligare leveranstider, så att där måste man ju lägga spärrar…”

aktör, distributionsutveckling

Ett antal personer uttalade också att det var okänt hur kundservicen upplevdes.
En person med stort ansvar för frågor rörande kundservice visste inte riktigt hur
den upplevdes. En annan person sade att det fordrades någon form av
marknadsundersökning och att servicen mot kunderna var överdriven:

”…har våra marknadsförare varit ute och frågat, vad vill kunden ha,
egentligen? Tveksamt, jag är j-ligt tveksam…(…) … istället för att skicka varje
dag till en kund, så borde man koncentrera sig till vissa dagar. Kunden kan få
lägga ordern när han vill men han får leveransen dom och dom dagarna. Och
det är ju klart, vill kunden ha någonting extra, då ska han ju få det, men då får
han betala för det, för vi kan ju inte rå för, om kunden har taskig och dålig
logistik, det är ju inte vårt fel, utan det är ju kundens fel. Då får han väl betala
det då. Men se det är man för feg för att gå ut och säga. Och jag menar rent
administrativt och rent organisationsmässigt är det åt h-e att leverera fem dagar
i veckan, om du har i sämsta fall, får kunden material fem dagar i veckan istället
för två dagar i veckan, han får fem fakturor i veckan, vi får fem
bokföringstransaktioner i veckan, allting blir fem gånger, det kostar också
pengar…”

aktör, distributionsutveckling

Vissa personer menade även att kunderna inte alltid tänkte på kostnaden för
vissa lösningar. En lösning som en del personer föreslog, var att bemöta
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kundernas önskemål, men även upplysa dem om att vissa önskemål kunde
medföra extrakostnader. Genom kommunikation med kunden kunde även
missnöje och även motiv till detta diskuteras. Härigenom kunde högre förståelse
för både kunden och företaget uppnås. Ett exempel som framfördes handlade om
interna transportfordon. Det fanns ett visst missnöje på grund av att det inte
alltid ansågs vara motiverat att sätta in nya maskiner. Missnöjet uppgavs dock
minskas genom kommunikation med berörda parter. I detta fall framfördes att
maskinbyten gjordes efter en prioriteringsordning och även utifrån
investeringstakt och utnyttjandegrad.

Revirtänkande och bristande helhetssyn

“Mycket är ju det här att man sköter om sin egen gård,
tittar inte vad som händer med grannen så att säga. Det blir
väl bättre och bättre i och för sig men jag tror att det finns
mycket att göra där. Har man packat sitt kolli och skickat
iväg det då är det någon annan som får ta hand om det. Då
har det lämnat mig och sen är det nästa bekymmer så att
säga.”

aktör, centrallagret

En ofta förekommande åsikt var att helhetssynen var dålig inom företaget. Detta
beskrevs på en mängd olika sätt. Till exempel framförde många aktörer att det
överlag var dålig helhetssyn. De intervjuade menade att vissa grupper,
funktioner, enheter hade dålig helhetssyn. Dålig helhetssyn ansågs vara attt vissa
grupper inte förstod kundens krav. Även att andra inte förstod logistiska
tankegångar var ett exempel som lyftes fram i intervjuerna. Ett ytterligare
exempel som framfördes var att andra personer inte riktigt förstod vad som
hände i företaget i stort, t ex när datasystem användes. Dålig helhetssyn kunde
även vara att vissa personer inte alltid arbetade för att förbättra företaget, utan att
arbetet blev en form av självändamål. Vissa personer uttryckte även att företaget
måste börja fungera som ett globalt företag eller att man måste se till hela
företagets försörjningskedja:

“…var och en har arbetat med sin bit, när jag har gjort klart min bit då är jag
nöjd. Sen om det felar någon annanstans ja, det skiter jag i, jag pratar inte om
mig själv nu, men allmänt är det ju så man kanske tänker i allt för många fall
istället för att se en helhet, jag menar när en kund beställer en produkt till att
han får det är det ju en väldig massa personer inblandade, kedjan är ju inte
starkare än svagaste länken … det finns mycket att göra det är ju ingen
diskussion om det även om jag inte har grepp om hela flödet så att säga…”

aktör, distributionsutveckling
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I intervjuerna påpekade också vissa personer att företaget var förenat med viss
komplexitet eftersom det var stort. En person såg samsyn som förenat med vissa
problem:

”…fortfarande så känns det väl så att vår rörelsefrihet är något begränsad och
man säger ofta till oss ”hela Företaget måste ju göra likadant, hela Företaget
ska ha samma system”, och då blir det ju lite tungrott ibland. Och det blir ett
hemskt diskuterande om vad som är bra och vad som inte är bra…risken är ju
att någon på något ställe fattar förhastade beslut att nu kör vi det här… och så
stoppar man in ett system som inte är bra…”

aktör, kvalitetsfunktion

I intervjuerna framfördes även behov av att tydligare kunna se vad olika delar i
verksamheten gjorde och se samband med den egna verksamheten. Det
framfördes många hinder ifråga om detta. Vissa av hindren kunde förändras och
bearbetas, när de till exempel berörde styrinstrument56. Andra hinder som sågs
som svåra var att företaget inte kunde råda över till exempel landsgränser,
kulturella skillnader och lagstiftning. I fråga om företagets organisatoriska
indelning framförde även en person att denna kunde utgöra en orsak till
företagets bristande helhetssyn:

”…en svaghet som vi idag har i själva processen är att vi har en marknadschef
för en viss produkt, vi har en produktionschef för ett visst avsnitt …och väldigt
ofta sitter vi och suboptimerar. Det är kanske nån som kommer på nåt jävligt
smart …som sparar massor med pengar, sen att det längre bort i kedjan betyder
att man inte kan producera nå’ mer, det upptäcker man lite senare. Och just att
få det här, även i den processen helhetstänkande, produkter börjar här och är
klart när det ska till kund och att låta folk ta hela ansvaret för hela kedjan och
tänka igenom istället för att bara se till sitt eget område…”

aktör, marknadsfunktion

Många av de intervjuade pratade även om medvetet dålig helhetssyn i form av
revirtänkande. Enligt ett stort antal personer var den omorganisation som
genomfördes i början av nittiotalet en orsak till revirtänkandet:

”Nu har det väl varit lugnt ett tag men just den här omorganisations-perioden
då var det på alla nivåer, då vart det rörigt, den saken är klar. Och det vart
gränsdragningar på vägen här va till exempel en gräns där det vart en division
                                                          
56 Ett exempel i detta avseende kan vara hur nyckeltal är utformade. Om ett nyckeltal är
utformat endast för en funktion och inte för hela företaget kan det ske en form av
suboptimering, där funktionen arbetar för sitt eget bästa och inte för företaget i stort.
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på ena sidan och en på den andra sidan och dom prata knappt med varandra
och där stod vi mitt emellan. Det var rena cirkusen ett tag där. Vi kör materialet
till ena sidan sen får dom andra ta hand om det. Näe, det var inte bra…”

aktör, transportfunktion

En del personer menade även att revirtänkandet hade en grund i företagets
ekonomiska styrning. Ett ofta förekommande exempel var den
kostnadsfokusering som varit rådande inom företaget. Exempel på detta var att
en funktions egna kostnader fokuserats istället för totalkostnaden för Företaget.
Aktörer inom transportfunktionen påpekade även att den kontouppdelning som
fanns för att fördela kostnader kunde utgöra ett problem:

”… det som är problemet är väl alla dom här j-la kontona som ska vara hit och
dit som det krånglar med, där upplever jag väl att det kan vara lite tungrott just
med den delen. Men själva praktiska delen att utföra jobben och det här det var
väl, det tycker jag väl inte att det är något problem med…”

aktör, transportfunktion

Produktionens förbättringspotential

”Produktion har ett j-la fokus på sig, alla har en synpunkt på hur
det går, det går att mäta på något sätt, man kan se att man får ut
det man ska ha ut och det är ju lite svårare på en
marknadsorganisation… ”

chef inom produktionen

Inom division B sågs produktionen som ett speciellt problemområde.
Produktionen diskuterades ofta i intervjuerna i samband med problem med
leveransprecision, kvalitetsproblem i form av kassationer och bristande
prestanda i tillverkningsprocesser. Bristande ordning och reda i produktionen
resulterade även i problem för planeringsarbetet. Bland annat så var det osäkert
var flaskhalsarna i produktionen fanns, då de flyttade sig. Strukturen saknades
för att ge en grund till ett välfungerande planeringsarbete. Denna bristande
ordning och reda ansågs därför utgöra ett problem.

En orsak som lyftes fram av produktionschefen rörande produktionens problem
var att produktionen hade haft tidsbegränsat anställda under en period. Dessa
anställda hade dock blivit ersatta av annan överflödig personal från andra delar
av företaget. Detta hade medfört dubbla inlärningstider och sänkt produktionens
kapacitet. Dessutom hade anställningen för de tillfälligt anställda förlängts en
månad i taget. Sammantaget menade produktionschefen att detta hade tyngt hela
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organisationen. Från andra delar menade man även att engagemanget i
produktionen inte var det bästa, vilket var ett argument för att det fanns
förbättringspotential i produktionen.

Andra delar av företaget ansåg också att produktionen hade bristande känsla och
vetskap om kundernas behov. Produktionsavsnitten uppgavs inte heller ha stor
kontakt med enheter utanför det egna produktionsavsnittet. Den största delen av
den externa kontakten, d v s kontakt med enheter utanför det egna
produktionsavsnittet ägde rum genom avsnittets detaljplanerare. En av de
intervjuade produktionsavsnittscheferna framförde också att det i princip var
vattentäta skott mellan olika enheter och att samarbetet i hög grad kunde
förbättras.

Som en del i att förbättra produktionen pratade flera aktörer inom produktionen
om att synliggöra den röda tråden genom företagets verksamhet. De avsåg med
detta att ha en plan att följa för att förbättra och utveckla verksamheten. De
menade även att det var viktigt med ordning och reda innan andra
förändringsaktiviteter tog vid. I samband med detta pratade de också om vikten
av att ha ett samband mellan långsiktiga och kortsiktiga mål och samverka med
andra så att divisionen gemensamt kunde utvecklas.

Produktionspersonalen menade också att en del i arbetet med att skapa struktur
också var att kunna arbeta med olika frågor organisatoriskt. Mål var att skapa
utrymme så att organisationen kunde utvecklas i alla delar av arbetet, både i
fråga om maskiner och personal. Produktionsavsnittscheferna skulle ha
möjlighet till framförhållning och arbeta med framtida frågor i sitt arbete. De
menade att det dagliga arbetet skulle skötas av produktionen utan större
inblandning från produktionscheferna. För att kunna skapa struktur menade de
även att mätning och målstyrning var viktiga delar.

För att förbättra engagemanget löpte ett förbättringsprojekt. Projektet syftade
förutom att skapa ordning och reda även till att skapa medvetenhet om
verksamheten. Projektet skulle även utgöra en grund för ett nytt arbetssätt som i
sin tur skulle utveckla verksamheten. Detta skedde bland annat i ett delprojekt,
där förbättringsförslag motiverades med investeringskalkyler som de anställda
själva gjorde. En av de intervjuade poängterade särskilt sambandet mellan
projektet och den beteendeförändring som behövdes för att höja engagemanget:

”… det är ju om vi lyckades med då bland annat delprojektet och annat att få
våra operatörer att tycka att det vore betydligt roligare att komma in genom
grindarna och inte fullt så angelägna att komma ut…att kunna ge folk ett
arbetsinnehåll som är värdigt och kräver nånting…”

produktionsledare
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Några personer menade emellertid att produktionens problem inte bara berörde
produktionen, utan även andra delar. En person uttryckte sig enligt följande:

”…jo, det är för komplicerat liksom va, det är inte en som kan ta tag i problemet
utan det kanske måste vara tjugo stycken som ska lösa det på olika ställen så att
du får den här kedjan att hänga ihop va…Just den här bruksmentaliteten,
nämner man att vi har problem i den maskinen va då blir det ungefär som att då
tittar man ut den människan i den maskinen. Då blir det hans eller hennes fel,
och jag menar jag hänger inte ut en person eller personer…man reflekterar på
att det är problem och dom måste ju gå att lösa. För fortsätter vi så här då har
vi ju inga kunder kvar alls.”

aktör, marknadsfunktion

Denna syn uttalades även gällande andra delar av företaget. Vissa problem
måste flera delar av företaget ta tag i. En person menade även att det fanns
problem i andra delar av företaget, som gjorde att den funktion som denne var
verksam inom inte kunde bedriva det arbete som de var tänkta att göra.

Övertro till tekniska lösningar
Det pågick och hade pågått aktiviteter i syfte att automatisera arbetsuppgifter
med hjälp av mjukvara. Arbetsuppgifter fördes över till mjukvara så att
mjukvaran hanterade arbetsuppgifterna. Dessa aktiviteter sågs ofta som
välkomna. Tid friställdes och möjlighet gavs till att arbeta mer med andra
arbetsuppgifter, t ex utvecklingsarbete. De intervjuade uttryckte dock att vissa
nya eller förändrade mjukvaror/system inte alltid resulterade i avsedda
förbättringar:

”…överhuvudtaget känner väl jag att organisationen och företaget är väldigt
pigg på att satsa på datasystem men många av dom hjälper inte oss. Många av
dom kostar mera tid än dom var avsedda att göra va… (…)…och så införde vi ju
ett smart tidsstämplingssystem, datormässigt som tar ännu mer tid att
administrera. Det tycker jag är ett typexempel på en felsatsning…i en
organisation där man satsar på att göra mer på färre där måste datasystemen
hjälpa och inte göra det jobbigare…”

aktör, kvalitetsfunktionen

Många av de intervjuade ansåg att det existerade viss övertro till mjukvara och
system för att effektivisera. De uttryckte även liknande åsikter om
maskininvesteringar. Vissa trodde att övertron hade sin grund i att många inom
företaget undvek förändringsarbete där människor var i fokus.
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Ett exempel på sätt att effektivisera verksamheten var att använda databaser.
Drivande uppfattade jag i detta fall vara stabsfunktioner. Produktionsavsnittens
produktionsledare menade att databaserna resulterat i försämringar för deras del.
Bland annat hade deras distans till verksamheten ökats och mängden
arbetsuppgifter blivit för stor:

“…dom tror ju att dom löser allting med att lägga upp databaser, men det blir
ju f-n inte nå bättre av det där heller. Man har slängt opp många många bollar i
luften under året men jag tror inte att vi nere på golvet som jobbar i produktion
har fångat upp många av dom där bollarna heller, tycker jag. Dom har lagt på
oss för mycket, ja man får ju prioritera, då är det ju produktion och personalen
som jag prioriterar…(…)…Det har blivit mycket såna jobb så jag får ju
tillbringa mycket jobb vid datorn och knappa in och det kanske inte …det var
nog inte jag född till kanske, jag tycker nog mera om att vara mitt i smeten och
den biten har väl kanske mera försvunnit…”

produktionsledare

Ett ytterligare exempel på förbättringsaktivitet som pågick var ett arbete med
kompetensprofiler. Genom att lägga upp dessa i databaser var tanken att
kompetensprofilerna skulle bli tillgängliga för resterande delar av företaget. Vid
sökning av en viss kompetens skulle en sådan databas vara ett effektivt verktyg.
Divisionen B´s kvalitetschef såg arbetet med kompetensprofiler som en viktig
del och ett centralt mål:

”…det känns ju också för mig som kvalitetschef väldigt befogat … att veta att
den som gör något handgrepp över huvudtaget, varenda gubbe i organisationen
ska ha kompetens för det och man skall veta vad man håller på med…Det känns
som det mest grundläggande målet av alla…”

chef, kvalitetsfunktion

Kompetensutveckling uttrycktes också av aktörerna som en viktig del för att
skapa motivation och tillfredsställelse i arbetet. I detta utgjorde
kompetensprofilerna en elementär del. Bland annat hade personalen genom
dessa möjlighet att påverka sin egen kompetensutveckling. Dessutom menade de
att om kompetensutvecklingen ständigt fortsatte skulle motivationen och
tillfredsställelsen i arbetet förbättras.

Även om tanken var god med kompetensprofilerna, menade produktionsledarna
som ansvarade för dessa, att det inte fanns möjlighet att utföra detta arbete i
tillfredsställande omfattning. En produktionsledare menade att
kompetensprofilerna skulle vara levande dokument och därför ständigt skulle
uppdateras. Till detta fanns dock inte alltid tid och därmed försvann
möjligheterna att ständigt uppdatera. Produktionsledarna ansåg att utökade
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arbetsuppgifter, samtidigt som resurstillgången var oförändrad eller minskad var
huvudorsaker till detta.

Beteenderelaterade problem
Enligt produktionsledarna hade många produktionsledare bytt arbetsuppgifter
eller avslutat sin anställning under de senaste åren. Som orsaker till detta angavs
en ständigt ökande press. Produktionsledarna ansåg även att deras förändring
från förmän till produktionsledare hade inneburit stora förändringar. Det hade
blivit mer distans till personalen och kännedomen om personalen hade minskat.
Framförallt uttryckte produktionsledarna att de inte deltog i det operativa arbetet
i samma omfattning som tidigare. Ändå sade de att arbetet till stor del handlade
om att arbeta med människor i olika former. Detta sträckte sig från vardagliga
diskussioner om arbetet till att hjälpa till med drogmissbruk. De uppgav också
att andelen beteenderelaterade problem hade ökat i omfattning:

“…ibland lär man ge sig fastän man har rätt ... man kommer inte att gå
vinnande ur allting…men visst är det svårt…då får man slussa in dom till
psykologer, rehabilitering, allting sånt här är vi ju också väldigt inblandade
i…det har ju växt…”

produktionsledare

Många av de intervjuade menade också att beteenden och förändrade beteenden
utgjorde en betydande del i företagets fortsatta utveckling. Bland
produktionspersonalen framfördes att försök tidigare hade gjorts i syfte att få till
stånd beteendeförändringar med utgångspunkt i skriften/projektet Metalls ”Det
goda arbetet”57. En person såg dessa försök som misslyckanden, och menade att
det var viktigt att kunna visa att beteendeförändring var möjlig och för att kunna
förbättra företaget. Annars skulle inte sådana ansatser bedömas som värda att
satsa på.

Ett beteende som hade bearbetats en viss tid tillbaka rörde säljbolagen. Flera av
de intervjuade trodde att säljbolag i vissa fall endast arbetat för sin enhet, och
inte för företaget i stort. Exempel som framfördes var att säljbolagen hade
”bjudit” mot varandra för att få sälja produkter, fastän de arbetade för samma
företag. Jag uppfattade att detta främst berörde utländska säljbolag, då det
svenska betonade att detta inte hade förekommit för deras del. Vid intervjuerna
med det svenska säljbolaget framfördes att affärer övergick till andra länder och
säljbolag så fort det kom kunder från andra länder än Sverige.

                                                          
57 Här avses den landsomspännande vision och förändringsansats Svenska
Industriarbetareförbundet (Metall) bedriver för att skapa utvecklade och bättre arbeten.
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För att bearbeta beteendeproblem inom säljbolagen bedrevs arbete med ett
koncept som skulle stimulera hänsynstaganden till hela företaget vid
försäljningsarbete. Tanken med konceptet var att få alla säljbolag att arbeta för
företaget och inte för sin egen enhet. Den nya inriktningen sades vara nära
förknippad med olika former av beteendeförändringar:

“The main objectives today are to facilitate the change and that is mainly
change of habits rather finding new applications than new customers. It is even
more challenging than all the things we have done earlier because it is a big
shift …(…) … so that is the most challenging part of the job today. It is therefor
necessary to explain a lot, make people understand change and perform it in a
different way”

aktör, säljbolag

På säljbolagen pågick också arbete för att bli mer specialiserade mot kunderna.
Specialiseringen handlade bland annat om att inte konkurrera inom alla områden
där försäljning var möjlig. Istället skulle företaget nischas och bli mer tydligt
mot kunderna. Det handlade om att verka inom de områden där företaget var
”bäst”. Detta innebar att säljarna fick lov att göra avsteg från redan etablerade
affärer. Det fanns därför visst motstånd från säljarna då de fick lov att göra
avsteg från något de byggt upp, och dessutom fick förhålla sig på ett annat sätt
till försäljningen än de gjort tidigare.

Ett annat exempel på beteendeförändring berörde en höjning av engagemanget.
På många ställen, i synnerhet produktionen, uttalades att ”felaktig” inställning
till arbetet och bristande engagemang för verksamheten var ett problem. Jag
uppfattade även att dessa beteenden hade funnits under en längre tid i
verksamheten och att det därför var viktigt att bryta existerande mönster. Om
dessa mönster kunde brytas kunde utnyttjandet av arbetstiden troligtvis
förbättras och i sin tur resultera i ökad produktivitet. Ett exempel på bristande
engagemang berörde förmågan hos personal att byta arbetsplats. Speciellt med
avseende på företagets produktion efterlystes bättre flexibilitet då möjligheten
att flytta personal till ställen som behövde extra kapacitet uppfattades som viktig
men svår:

“…Den största potentialen det måste ju ändå vara … personalen… för det
första … att utbilda folk och … det är ju bra att utbilda … få upp den här
rörligheten som inte finns … det är ju ett sånt otroligt tjafsande med att flytta
folk mellan avdelningar och det kan vara en liten avdelning och än värre om
dom ska till en större och det är tjafsande mellan facken och det är alldeles för
byråkratiskt … Det är ju femton småpåvar på metall och ett antal chefer, det är
ju tycker jag helt förkastligt, alltså hur man kan sitta och förstöra, då känns det
ju verkligen som att kasta grus i maskineriet tycker jag. När man liksom behöver
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folk hit och dit…det gäller ju ändå att driva företaget, det är ju ekonomiska
betingelser som styr i alla fall…om cheferna behöver folk från det ena till det
andra då ska det inte behöva gå halvårsvis innan man kan få loss folk till det
ena eller det andra…där måste det finnas ruskigt mycket att göra…”

aktör, centrallager

Även i fråga om materialhantering berördes oönskat beteende. De intervjuade
åsyftade i detta fall att personal i produktionen, av exempelvis bekvämlighet, tog
material som fanns lättast till hands och inte det material som var prioriterat till
tillverkning. Ett annat problem som de intervjuade uttryckte var ett kvarvarande
ackordstänkande. Fastän ett lönesystem utformat efter ackord sedan länge
försvunnit, fanns fortfarande ackordstänkandet kvar i organisationen. En
förklaring som de intervjuade gav, var att produktionspersonalen ville ha ett
mått på hur mycket de skulle tillverka. Ofta nämndes också andan inom
företaget som ett hinder:

”…ja hur vi ska förhålla oss till allting, arbetstider, överhuvudtaget allt, jag
menar det är inte mina mål vi håller på med det är allas våra mål och vår
framtid vi spelar med så det är dom sakerna jag vill förändra. Du har en
destruktiv bild i företagsandan måste jag säga, många gånger. Företagsanda
kan väl vara bra i sitt sätt då, men så här har det alltid varit, så här ska det
alltid förbli..”

produktionsledare

Vissa av de intervjuade yttrade också att beteendeförändringar hade ägt rum i
vissa delar av organisationen. I ett av produktionsavsnitten uppgavs att det blivit
en positivare anda. Ett tecken på att stämningen hade höjts märktes i de
anställdas intresse av att veta vad som hände i verksamheten. En av
produktionsledarna upplevde detta som positivt och motiverande i det egna
arbetet:

”…ja jag har ju liksom fått ett tryck på mig. Folk har liksom blivit mer
intresserad att göra rätt och ifrågasätter varför är det så? Varför ser det ut så?
Man vaknar ju till liv själv också när folk börjar ifrågasätta. Det är
tillfredsställande…”

produktionsledare

Kunskapsåterföring

”…förr I världen fyllde man alltid på succesivt, sen om man hade
högskolestudier eller folkskola det är skit det samma, det kom i
alla fall och det har det inte gjort på många år, det har blivit ett
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glapp, det har det faktiskt blivit och det finns faktiskt inga
genvägar heller…”

aktör, orderadministration

Ett ytterligare problem enligt de intervjuade var att kunskapen inom företaget
hade urholkats. Många av de intervjuade menade att den kunskap som byggts
upp i företaget hade försvunnit när en stor mängd erfaren personal hade slutat.
Bland annat hade detta resulterat i att kunskap om hur företaget fungerade hade
försämrats:

”…jaa, rent generellt så tycker jag nog att vad ska jag säga, kunskapen om hur
företag fungerar är för dåligt. Ofta så har man ju lite kläm på på det fysiska
materialflödet, många vet ju hur det går till när vi tar in en produkt
…(…)…Många har ingen kunskap om de administrativa rutiner som måste till
och många har dålig kunskap om vad ska jag säga konsekvenserna vad som
händer när dom gör någonting i ett datasystem…(…)…trycker du här nånting så
händer det fem saker till på andra ställen och det har har urholkats kunskapen
om vad som händer…(…)…tagit bort så att säga alla som har blivit lite
äldre…det har gått lite för snabbt, vi har inte kunnat överföra kunskapen till
dom som är kvar…”

aktör, planeringsfunktion

Ett nära anknutet problem som en stor del av de intervjuade uttryckte var att
företagets anställda hade en hög medelålder samtidigt som de menade att
kunskapsöverföringen inte var tillfredsställande. Kunskap förmedlades inte
vidare till nyanställda och kompetens försvann ur organisationen. En annan
effekt av kunskapserosionen var att vissa arbetsuppgifter inte gjorts eller
gjordes.

När det kom nyanställda till produktionsavsnitten menade några av de
intervjuade att de inte alltid delgavs en komplett bild av verksamheten. En
person menade att detta var ett generellt problem för företaget:

”…kunskapen hos många i organisationen liksom har försvunnit det har ju gått
hem mycket folk sista, ja sen nittitre kan man säga, och ja kommit in mycket nytt
folk och tycker liksom man kommer in lite fel, man får inte lära sig från början,
man hoppar in på ett jobb som kanske nån har gått hem ifrån eller man till och
med kanske har format om ett nytt jobb men liksom, jag vet inte vad man ska
säga, det blir liksom, ja dom kommer liksom från fel håll, man vet inte riktigt…
”

aktör, kvalitetsfunktion
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Vissa personer såg även delar av företaget som platser för avancemang, bland
annat marknadssidan, där det var hög personalomsättning. En effekt av detta var
att det uppstod olika inkörningsperioder. De som framförde dessa synpunkter
menade att de blev belastade med extraarbete, främst med
introduktionsinformation till de nytillsatta. En person menade emellertid att
detta kunde förebyggas med kunskapsbanker i olika former:

”…det har väl visat sig att våra största och mest allvarliga reklamationer bakåt
i tiden så har det väl varit just att man har lovat saker som det visat sig att man
inte klarar av. Och hur ska man komma ifrån sånt i en organisation där man
byter marknadsförare och folk lite för ofta?… jag har ju lite svårt att säga … så
här, ”nu får ni ge f-n i att byta ut folk” för att en rörlighet är ju bra i ett sånt
här fall, men den är ju en risk i form av att yrkeskunskapen minskar…och då
finns det ju en, då skulle man vilja bygga upp kunskapsbanken på nåt vettigt sätt
va… vi var oerhört starka på Företaget under sextiotalet på att bygga kunskap
om man säger så va. Det var ju då man byggde upp hela verksamheten och man
hade finfina system för att arkivera, man hade tekniska rapporter och arkiv och
sånt. Idag känns det som en svag punkt, här på B åtminstone. Vi har dåligt med
…arkivmöjligheter…”

aktör, kvalitetsfunktion

En annan del av företaget som av vissa sågs som avancemangsplatser var
företagets forsknings- och utvecklingsdel. En person menade att det från
forskningsavdelningen fanns möjlighet att göra karriär på andra håll inom
företaget, till exempel som teknisk säljare eller processutvecklare. Därför
stannade många endast en kortare tid på forskningsavdelningen.

Resursbrist samt bristande uppföljning och rutiner
orsakar problem
En del av problemen sågs också som orsaker till övriga problem. Ett problem
som fördes fram var att det saknades tid till utveckling och att uppföljningen i
verksamheten var bristfällig. Många aktörer menade därför att onödiga misstag
begicks, speciellt i produktionen. Detta medförde att produkter kasserades. En
orsak till detta var enligt en person inom kvalitetsavdelningen att personalen inte
hade instruktioner för hur arbetet skulle bedrivas. Denne nämnde ett exempel
när operatörerna blivit instruerade och informerade. Han menade att det då inte
blev fel i samma omfattning. Uppföljningen av problem kunde således förbättras
och även utskällningar menade han var lämpliga:

”Massvis beror säkert på slarv. Åthutningar saknas för det finns ett värde i en
utskällning om man gör fel så att man verkligen lär sig vad det handlar om. I
stort är det mycket små detaljer som kan åtgärdas för att åstadkomma



76

förbättringar. Många av de fel som sker är dessutom repetitiva och sker på
grund av att  det saknas uppföljning”.

aktör, kvalitetsfunktion

Beträffande småproblem menade många personer att om alla smärre problem
kunde åtgärdas, så skulle företaget i sig förbättras i hög grad. En person talade
om detta i termer av en båtfärd:

”…man öser båten mera än man ror. Man kommer ingenstans va. Man har så j-
la mycket småproblem så man måste ösa för att inte sjunka när man hellre
skulle vilja ro. Så det är väl när man skulle vilja ro någon gång emellanåt som
det känns lite roligt…”

aktör, kvalitetsfunktion

Uppföljning berördes även i fråga om kundtillfredsställelse. Hos en del
funktioner framkom att återföring från kunden inte alltid var någon självklarhet.
I dessa fall menade de att arbetet fungerade bra om man inte hörde några
klagomål från kunderna:

”Det är klart, man får ju alltid reda på när någonting är dåligt, däremot är det
väl sällan som man får veta om något är bra. Är det tyst så förmodar man väl att
det är bra.”

aktör, transportfunktion

En orsak till alla problem menade många av de intervjuade var att tempot i
arbetet hade höjts. Flera tyckte även att tiden till utveckling och
förbättringsåtgärder var liten. Även  möjligheten att följa upp problem och
åtgärder var bristfällig. I fråga om tid till utvecklingsarbete menade en av de
intervjuade att skillnaden mellan resurstillgång och antalet önskade
utvecklingsprojekt inte fick vara för stora, men att tiden aldrig räckte till:

”…resursen räcker inte alltid till det man skall göra och så ska det väl vara
också antar jag. Sen är det frågan om hur stor skillnaden är mellan … kraven
och önskemålen och det man klarar av att göra. Den skillnaden har varit tråkigt
stor…”

aktör, kvalitetsfunktion

Vissa ansåg att utvecklingsarbete handlade om att ta sig tid. Det operativa
arbetet fick dock vänta under tiden för utvecklingsarbetet, vilket medförde
svårigheter att sig tid till utvecklingsarbete. På ett av säljbolagen framfördes att
det ”vanliga” arbetet tenderade att gå ”i vågor” belastningsmässigt. När arbetet
höll sig i en vågdal så fanns det tid till utvecklingsarbete. I fråga om tid och



77

tidsbrist diskuterade en del personer också vikten av självkritik. Att ta sig tid och
prioritera uttrycktes som grundläggande delar i arbetet:

“…jag tror att den gemensamma åsikten är att man inte har det, men jag tror,
jag kan inte se den ideala situationen när man har det heller utan det gäller att
ta sig tid för att få tid, så är det ju. Och det märker man ju när man var på
visionsdagarna förra veckan, torsdag-fredag, då satt ju alla i bussen, lika som
jag gjorde själv när jag satt i ledningsgruppen att två dagar jag har inte tid med
det här, va f-n ska Säljbolagen säga, tänk om kunderna ringer här, två dagar
och dom kan inte få hjälp. Sen när vi åkte hem då vart det när vi satt och prata,
hur f-n skulle det bli om man inte tog sig tid med det här, så jag tror att det är
mycket en inställning, hur kan man förenkla det dagliga arbetet för att få tid och
resurser till det. Men näe, det är ju en väldigt slimmad organisation men jag
tror att det är många som kommer in i ett ekorrhjul och man jobbar väldigt
reaktivt och man tar sig inte ur det…”

aktör, marknadsfunktion

Vissa personer menade att en målsättning med arbetet var att ständigt hitta
smartare sätt att arbeta på. Även tidigare erfarenheter spelade en roll i hur stress
hanterades i arbetet. Vikten av att tänka igenom hur arbetet gjordes och tänka
kritiskt menade en person var en nyckel för att kunna lyckas med en alltmer
hårdnande arbetssituation:

”…det är ju så att man ska ju va lite smålat, för då funderar man ju nästan
alltid på att göra saker på ett annat sätt och det har väl nästan alltid varit
räddningen i den värld jag kommer ifrån att man kanske kunde göra saker och
ting på ett smartare sätt, istället för att lägga ner en timme på det, kanske man
kunde göra det på tio minuter.”

aktör, orderadministration

I fråga om att bedriva utvecklingsarbete menade en person att strävanden att
arbeta med utveckling kunde medföra problem. Denne person ansåg att
reklamationshanteringen hade blivit för långsam. Personen menade att en
anledning till detta var att avdelningen som skulle hantera detta hade blivit mer
produktutvecklare än problemlösare. Avdelningens inriktning mot att arbeta mer
med utveckling skapade således problem för övriga delar av företaget.

Vissa personer menade också att de visste vad som låg bakom problemen och
hur de skulle få dessa åtgärdade. De menade att det fanns en tröghet för att få
saker gjorda:

“… det är trögt att förändra också, man vill ha nån förenkling i datasystemet till
exempel, ja då är det trögt att få igenom det. Det är lite kommunal verksamhet
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tycker jag. Ska man ha en grej som man behöver lite snabbt så ska man, då
måste jag göra en inköpsanmodan då ska de gå till inköp och innan jag har fått
tillbaks att dom har lagt ut en order på den ja och så vidare då har det ju gått en
vecka, ja då kanske jag inte behöver den där grejen…”

aktör, utlastningshall

I många delar menade de intervjuade att de hade vetskap om hur problemen
skulle åtgärdas. Många menade dock att responsen på förbättringsförslag
saknades eller var för långsam. En person uttryckte detta enligt följande utifrån
arbetssituationen i centrallagret:

“…volymen har gått upp hela tiden, den började på 20 000 ton och förra året
gjorde vi 38 000 ton. Vi har en budget på över 43 000 ton och ser ut att ligga
över den redan nu i takt. Det här har gjort att kraven har ökat och vi har en del
manuell hantering som ligger utanför automatlagret som är väldigt tungsam,
men hur det än är så när vi alltid har behövt nåt folk då har det alltid varit
orsaker som att vi organiserar om, vi ska vänta och se, det är folk över i det här
avsnittet som kanske hänger ihop med våran avdelning, och då kanske det kan
bli aktuellt att få nånting och det kan dröja ett halvår det innan man kommer dit
och så sen när det kommer till skott då blir det ingenting, och är det någon så är
det någon som är 62 år, i bästa fall. Men så där är det gång på gång, och det är
inte en gång…(…)… men det handlar ju också om direkt fakturering av färdiga
produkter som ligger på hyllan som det måste vara klirr i kassan att få in direkt.
Det har jag liksom jäkligt svårt att förstå varför det ska vara så otroligt trögt, i
och för sig förstår jag de här yttre premisserna när det gäller företagsekonomi
och vad det är som styr verksamheten som VD kör med att man inte har
tillräcklig avkastning på det kapital man jobbar med och aktieägarna kräver x
och så vidare, det är ju mycket såna grejer som spelar roll…”

aktör, centrallager

Större ansvar nämndes som ett önskemål. En person menade att problemen inte
skulle varit lika stora om denne själv fick besluta när det skulle in ny personal.
Vissa personer menade att när möjligheter fanns för att genomföra bättre och
mer kostnadseffektiva lösningar, så borde möjligheten finnas. Om det inte gick
att få respons menade en person att ett sätt var att få andra enheter att reagera på
problemen:

“…det har ju blivit tydligt nu på slutet att, det märks ju, man kommer ju till
pudelns kärna förr eller senare, och vi närmar oss säkert också den just nu, …
det kan man höra då, det blir fler och fler som blir missnöjda, det kommer
missnöjen från höger och vänster att … det här är inte bra och så vidare, det
som vi tidigare var jäkligt bra på och som vi tidigare kunde skryta om att vi var
jäkligt bra på. Men det är ju märkligt att vi som äger ansvaret i organisationen
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inte själv ska kunna säga att nu ska vi ha så här mycket folk så att vi fixar det.
Det tycker jag är konstigt, att det ska behöva gå så långt att det ska behövas
någon utifrån, närapå kunden, om inte kunden, så dotterbolagen, det kan ju
tyckas märkligt.”

aktör, centrallager

I vissa delar menade vissa aktörer att de inte var prioriterade i samma
utsträckning som andra delar av Företaget. Andra delar hade kommit längre i sin
utveckling. Dessutom framförde de att aktörer på beslutande nivåer inte förstod
vilket arbete som krävdes i deras egna delar. En del av företaget där dessa
åsikter framfördes var i företagets utlastningshall. Där nämndes flytt av personal
från deras plats i försörjningskedjan till andra delar som ett exempel på låg
prioritet:

“…när dom drog ner, dom flytta ju folk ifrån den här avdelningen, fem stycken
till … Och då liksom, det förstod inte vi riktigt på golvet då som jobba där, för
dom skulle ha folk i början av proceduren då för att kunna producera mera men
i slutändan så kommer det ju till oss ändå, och då blir det ju liggandes där för
då hinner inte vi få ut det. I slutändan kommer kunden att drabbas i vilket
fall…”

aktör, utlastningshall

I samband med att rationaliseringar diskuterades belyste en del personer att
förutsättningarna inte alltid fanns. Bland annat måste tid finnas till aktiviteter
som behövdes för att förändringar skulle få genomslag och tillämpas i arbetet.
Ett exempel var utbildning av säljbolagen i de system som användes. Om tanken
var att arbeta mer effektivt i system, menade de berörda att även utbildning av
säljbolagen måste ske i de system som användes. Huvudanledning till detta var
att de som använde systemen skulle tillämpa de förbättringar som genomfördes.
På grund av tidsbrist försummades dessa aktiviteter. Även nödvändiga
uppgraderingar av de system som användes skedde inte heller i önskvärd takt.

Ett annat exempel framfördes av en aktör i centrallagret. Denne menade att
packningsaktiviteterna var svåra att automatisera på grund av all variation.
Dessutom hade kundkraven ökat i form av speciella önskemål från kunderna.
Förutom detta hade det tillkommit arbete i form av nya produkter, utan att
resurstillgången hade höjts:

”…jag ser ju nu i dagarna har vi fått 100 manuella produkter till som kommer
in till centrallagret, som kommer att dra ner ytterligare, jag menar får vi inga
resurser för det så blir det bara sämre och sämre, så är det bara. Det är ju det
liksom man ibland tycker att är lite svårt att förstå, och det är väl där man
tycker att man borde ha mer själv att säga till om…”
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aktör, centrallager

Vissa personer framförde emellertid att de neddragningar som genomförts hade
gett resultat. En del ansåg dock att företaget hade gått över gränsen för vad som
var möjligt. Andra menade att företaget låg på gränsen till vad som var möjligt:

“…man kanske var för många långt tillbaka, och vi klarar ju jobbet som det är
nu, för vi klarar inte nå mycket mer reducering som det är nu. Vi är ju en
serviceavdelning och vi lär ju se till att grejerna skeppas iväg va. Det är säkert
att ingen på försäljningsavdelningen här på Huvudorten som tycker att det är
bra om vi drar in en person och sen får dom vänta två dar på att vi får iväg
godset. Det tror jag inte är populärt.”

aktör, skeppningsadministration

Ensidiga fokuseringar
I samtalen förekom exempel där vissa saker i verksamheten som fokuserades för
starkt. Ett exempel på en sådan ensidig fokusering berörde kostnadsbesparing
och intäkter. Många  personer menade att kostnadssidan fokuserades i större
utsträckning än intäktssidan, i synnerhet när det gällde att minska personal:

”…jag menar då kan man ju börja diskutera humankapital, men jag tycker att
den här kostnadsjakten på att öhh, pendeln har svängt för långt när det gäller
att jaga huvuden så att säga. Jag menar svänger den från höger till vänster så
ligger sanningen nånstans mitt emellan…”

aktör, distributionsutveckling

En person framhävde i samband med dessa frågor att ett mer långsiktigt
tänkande vore eftersträvansvärt, där intäktssidan beaktades i lika stor grad som
kostnadssidan.

En orsak som nämndes till problemen inom Företaget var hur man mätte inom
organisationen. En person menade att mätningar inte sattes in i sin kontext och
inte heller användes i verksamheten. Detta var en orsak till hur företaget
fungerade i dagsläget:

”…en av anledningarna till att det blivit så här inom företaget det tror jag är att
vi har inte lyckats med kombinationen. Det har varit väldigt mycket fokusering
inom dom här operativa enheterna på … produktivitet i olika tappningar. Och,
var och en har haft väl avgränsade mål på hur produktiviteten ska öka. Men vi
har inte lyckats kombinera produktivitet med kvalitet … vi håller på med
alldeles för mycket navelskådning men vi glömmer bort helheten ... (…) … jag
måste erkänna att jag har retat mig på det är att det finns jättemycket statistik
och allting, det finns kurvor och staplar på precis allting, även …kurvor och
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diagram på saker som är direkt kvalitetsrelaterat, exempelvis leveransprecision,
men trots att det finns så mycket statistik så, …man låter inte statistiken eller
resultaten få sina konsekvenser utan man tittar bara på … dom utvalda bitarna
exempelvis om man … nu har mål för produktivitetsutveckling fokuserar man
stenhårt på produktiviteten men man glömmer bort så att säga kvalitetsaspekten
och det här det är ett svar på … varför det ser ut som det gör idag…”

aktör, orderadministration

Som det framkommer i ovanstående citat och även framfördes i intervjuerna, var
produktivitetsmått starkt fokuserade. Det framfördes önskningar om att detta
mått i större grad skulle bedömas med kompletterande mått som exempelvis
leveransprecision eller annat kvalitetsmått. Flera ansåg också att för att kunna
genomföra vissa investeringar måste produktivitetshöjande motiv framföras, när
det ibland fanns andra motiv som kunde vara minst lika positiva för företagets
resultat.

En planerare gav exempel på hur en för stark fokusering på vissa mått kunde
medföra problem. Resurstillgången varierade för en av de produktionsenheter
som de planerade. En person menade att en anledning till detta var att ledningen
anpassade resurstillgången efter orderingången för att inte ha överkapacitet, och
inte förstod att det alltid varierade:

”…jag blir ju frustrerad av att våra chefer får för sig att, nä nu ska vi gå ner i
skift för nu har vi dålig orderingång och då brukar jag säga vi har ju varit med
så många år, vi vet ju att det är ju så här, just den här tiden och så kommer det
tillbaks, ja så tar det inte mer, går dom ner i skift … så tar det inte mer än några
veckor så drösar det in order, och det är sånt här som dom borde veta, tycker
jag och det är många gör det men i och för sig så har vi ju killarna där uppe
som bestämmer och sånt tycker jag ju är frustrerande, för att då ska jag ju
försöka få det här att fungera och då ska man ju liksom, försöka göra nånting
utan resurser det är ju svårt…”

aktör, planeringsfunktion

Variationen hade även andra effekter. På samma del av företaget sade de
intervjuade att försäljningsmängden varierade. De menade att
resursvariationerna bidrog till försvårat försäljningsarbete. Försäljningen
arbetade för att få in order när orderingången var låg. När order kom in var
resursutnyttjandet högt och det var därför svårt att planera in order. Därför
uppstod ett arbete med omplaneringar för att kunderna skulle få de varor de
beställt. Detta fungerade dock inte alltid, med leveransförseningar som följd. De
intervjuade i planeringen menade att det behövdes viss övertalighet av personal
som säkerhet mot oväntade händelser, som exempelvis sjukdomar.
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Vissa personer menade även att målen till stor del inte var gripbara och
analyserade i produktionsavsnitten. Önskemål framfördes om att målen borde
vara utformade på ett sådant sätt att de skulle vara förståeliga av operatörerna.
Personer verksamma på produktionssidan framförde också att målen var
produktionsinriktade och saknade bredd. Med bredd avsåg de att de skulle
inkludera andra mål som sjukskrivningar, för att spegla andra faktorer som
inverkade på verksamhetens resultat.

Förändrad förståelse och kommunikation lösningar till
problemen

Kommunikationsproblem eller oförståelse mellan olika delar?
Vissa personer inom produktionssidan ansåg att transportfunktionen kunde vara
en störning i tillverkningen. De menade att de inte var varsamma med
produkterna inom företaget:

”…skall vi vara en högkvalitativ producent av A-produkter, och vi ska vara
rädd om materialet i våra lokaler och maskiner, då ska f-nimej resten vara det
också. Då tänker jag främst på transportenheten som kan hålla på och hantera
våra produkter precis som dom tycker, utan att känna speciellt stort ansvar för
vad man kör för någonting. Och det kan det säkerligen förekomma på centralt
håll så att säga.”

produktionsledare

Bland de exempel som nämndes av personer inom produktionssidan var att
transportfunktionen lade produkterna på fel ställen och misshandlade dem. De
körde även sönder portar till fabrikslokalerna och betalade inte för de produkter
och den utrustning som de körde sönder. För att komma tillrätta med problemen
förekom arbetsplatsträffar. Syftet med dessa träffar var att problem skulle
diskuteras så att förståelsen kunde höjas. Det uttrycktes dock viss skepsis om
hur dessa fungerade. En person inom Division B´s kvalitetsavdelning, menade
till exempel att dessa träffar inte fungerade:

”…jag har inte varit på många arbetsplatsträffar men dom jag varit på har jag
inte sett röken av transports gubbar va. Jag tror inte alls att det där fungerar.
Så att det där med interntransporter är ett problem, men jag ska inte skylla allt
på transportorganisationen för att vi är själva skyldiga till en hel del av det…”

aktör, kvalitetsfunktionen
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Personal inom transportfunktionen ansåg dock att produkter och utrustning
kördes sönder i relativt liten omfattning. De menade även att situationen hade
förbättrats. Bland annat så genomfördes informationsträffar med personalen där
problemen behandlades. En person inom transportfunktionen belyste detta med
hjälp av ett exempel:

”…som exempel brukar jag ta det här då att om dom beställer grejer själv då,
jag menar att beställer du en motor I Stockholm hit till Göteborg, då vill man ju
inte att dom knuffar av den I Trollhättan nånstans och säger det var väl lik f-n
om den hamnar där…”

aktör, transportfunktion

De intervjuade inom transportfunktionen menade att arbetsplatsträffarna var
utformade så att de passade produktionen men inte alltid transport. Personer
inom transportfunktionen menade dessutom att de alltid måste finnas till hands
för den övriga verksamheten. De menade därför att medverkan inte alltid var
möjlig, då deras medverkan krävde viss planering. Även längden på mötena
uttrycktes som ett problem då transport inte hade tillräckligt med tid att undvara.
De intervjuade inom transport framförde även att den fokusering som fanns
inom företaget på att sänka ledtider innebar att marginalerna i deras arbete blev
mindre. De menade därför att de inte kunde hålla den rationaliseringstakt som
hittills funnits i verksamheten:

”…ja det där är också lite svårt. För ju kortare ledtider dom ska ha, snabbare
transporter ska dom ha. Och det innebär ju i slutändan att det behövs ganska
mycket fordon och folk, som kanske får en hel del väntetid, för jag menar flödet
är inte konstant över åtta timmar, utan det kommer toppar. Och förut har man
kanske kunnat slira på körningar ett par timmar, det har inte varit hela världen,
men det går inte längre. Så jag tror nog att vi i framtiden får räkna med att det
blir mer, mer truckar och mer folk för att klara det här.”

aktör, transportfunktion

De intervjuade inom transportfunktionen framförde även att planeringen av
transporter i många fall var bristfällig. Detta medförde att det blev mycket
onödig körning. En ytterligare aspekt som försvårade hanteringen av material
och som påverkade resursutnyttjandet för transport var dåliga transportvägar. De
menade även att lagerplatserna borde centraliseras, då mycket tid gick åt för att
söka efter material. Även dålig snöröjning på vintern genererade mycket
problem. En person såg även bilparkeringarna och personbilstrafiken som
problem:

”…platserna inne här, när det gäller lagerläggning utav material. Som det är
idag här då med fabriksdelarna runt i kring här så är det ju bilparkeringar, det
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är bilparkeringar precis överallt utanför portarna, där vi egentligen skulle ha
material att ligga, i närheten av produktion, idag nu så sitter vi ju och kör ut
material och det har vi ju för f-n ute i skogen eller ute på gamla skräptippar där
det är mjukt och ojämnt där vi kör fast. Bilarna skulle väl egentligen stå där.
Det där upplever jag som störande i synnerhet personbilstrafiken, det är något
som stör våran verksamhet. Där skulle jag verkligen vilja ha en förändring till
stånd…”

aktör, transportfunktion

Föregående avsnitt visar på uppfattningar om orsaker till problem, där jag
uppfattat att orsaker till problemen kan finnas hos många berörda delar. Detta
uppfattade jag i många fler fall. En ofta framförd åsikt i samband med dessa
diskussioner var att andra avdelningar eller funktioner inte förstod omfattningen
av arbetet i andra delar än de själva verkade i. Det förekom under
intervjuomgången många exempel där andra ville ha uppgifter eller hjälp på kort
tid. Bland annat en person inom en av  planeringsavdelningarna pratade om
detta:

”…tyvärr finns det väl ett antal i bygget här som antingen har dom dålig
framförhållning eller så sitter dom i en dålig sits för många vill ha svar på en
gång. Det är en kund i bakändan som väntar och fordrar då snabba svar som
ibland kan vara lite orättvist mot oss i planeringen, för det kan vara jättestora
förfrågningar som verkligen behövs en analys bakom då och så säger dom att
kunden måste ha svar om en timme. Jag menar måste man leva upp till det då
blir ju svaret därefter om man inte kan göra någon mer analys då…”

aktör, planeringsfunktion

Vissa personer menade även att ett mer långsiktigt tänkande kring verksamheten
inte fanns när det gällde kundnära arbeten. Ett exempel som framfördes berörde
lagerorder. Lagerorder hade kapacitet reserverad, men den reserverade
kapaciteten användes ofta till order avsedda för andra kunder. När det sedan var
bristande tillgänglighet på vissa lagerprodukter menade flera personer inom
Planerings- och Logistikavdelningen att detta inte bemöttes med den förståelse
som borde finnas.

Oförståelse belystes även i samband med de problem produktionen hade.
Produktionschefen menade att förståelse för de problemen fanns vid
diskussioner med andra. Han menade dock att den saknades när det kom till
handling:

”…ja och jag menar runtomkring folk säger när man pratar om det så har dom
full förståelse för att det här ställer till det för oss, att det är omöjligt för oss att
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tala om vad vi har för kapacitet nu för vi vet inte när vi håller på med såna här
saker, det är ingen kontinuitet i det…folk har förståelse när man pratar om det
men sen när realiteten kommer, när vi börjar få, leveransprecisionen har dykit
och förseningarna gått upp och helt enkelt för att vi överskattat vilken kapacitet
vi har, då är det ju väldigt långt till den där förståelsen, så det är tungt då …”

chef inom produktionen

Inom planerings- och logistikfunktionen, som verkade i gränssnittet mellan
produktion och marknad, fälldes även uttalanden om att marknad och
produktion inte alltid arbetade tillsammans:

”…två stora klossar [marknad & produktion] som inte alltid jobbar
tillsammans. Vi har en produktionsapparat som jobbar för att bli effektiv på sitt
sätt och en marknadssida som jobbar för att ja, ta ordrar och serva för våra
kunder men det har inte alltid varit självklart att dom där två har samarbetat,
och här kommer ju våran bit in då att just samverka och bli något utav ett
kommunicerande kärl mellan dom där”

aktör, planeringsfunktion

För att förbättra menade personer inom marknadsfunktionen att en viktig del i
arbetet var att själva vara delaktiga i produktionsverksamheten. De menade att
de därigenom kunde öka produktionens förståelse för verksamheten och dess
produkter. Personer inom marknad menade dock att produktionen kunde bli
bättre på att samverka med andra delar av företaget. En person inom marknad
ansåg till exempel att det aldrig kom kommentarer från produktionen:

”…internt upplever jag inte att vi nånsin får några kommentarer från
produktionen, eller det här måste Ni tänka på för det här medför det här
problemet för oss, den problemställningen har jag nog aldrig hört…”

 aktör, marknadsfunktion

Även från produktionens personal kom liknande kommentarer. De menade att
marknad inte utnyttjade dem i fråga om deras kunnande:

”…marknadssidan kunde utnyttja oss mer, dels vid reklamationer, dels för att vi
ska få en större känsla för problemen och ta ett större ansvar för dom, vid
reklamationer och kundbesök och annat att du får ett annat åtagande men även
inåt i organisationen och identifiera kunden och se skillnader i de olika
rören…vi skulle kunna använda dom mycket mer i produktionen för att skapa
engagemang…”
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aktör, produktion

Kommunikation och samverkan löser problem?
I de samtal som fördes om andras och egen förståelse förekom ofta uttalanden
om ”verkligheten” eller ”hur det är”. En person framförde att människor
verksamma i andra delar av verksamheten än den egna borde förstå vad som
sker i verksamheten i betydligt större utsträckning:

”…vad jag saknar idag är faktiskt, måste jag säga, jag saknar så att säga folk
ute i verkligheten som har en bakgrund när det gäller kunnande som man skulle
kunna bidra och lyfta den praktiska verksamheten. Det är för mycket amatörism,
om du förstår vad jag menar, med dyra fina anläggningar så ser jag dagligen
amatörmässigt handlande och det skrämmer mig.  Jag önskar att det var flera
högskoleutbildade personer som ägnade sig åt den praktiska verkligheten inte
bara teori va. Det är väl komprimerat summan av vad jag kommit fram till.”

aktör, transportfunktion

Vissa menade även att vetskap om existerande problem inte fanns på högre
nivåer i organisationen. Ett exempel var de problem som minskande bemanning
medförde, speciellt när kraven ökade i form av högre kvalitet på produkter och
krav på tillverkningsprocesser. Personer inom transportfunktionen framförde att
om det skall transporteras mer med oförändrade eller mindre resurser, såg de
svårigheter i hur detta skall kunna fungera. För att komma tillrätta med olika
problem framförde en aktör att det troligtvis inte fanns tillräcklig kunskap och
vetskap på beslutande nivåer:

“…jag personligen tror ju att det ligger på för låg nivå här, det ligger på våra
chefer, våra problem tror jag måste upp på nå högre instanser så att det. Jag
tror inte att dom vet liksom om du går högre upp, ja nu vet jag inte om man ska
gå ända opp så man säger Koncernchefen, men ända opp på den nivån så att
dom får se hur problemena är, man ser ju att dom köper in maskiner och kostar
på allt runtikring, det är maskiner för hundratals miljoner och det är allting sånt
där men, jag menar allting måste ju iväg och det måste ju gå här igenom. Så att
jag tycker att det måste även satsas lite mer här nere…”

aktör, utlastningshall

Jag uppfattade att många problem som belystes hade samband med brist på
kommunikation och samverkan. Betydelsen av kommunikation för att utveckla
arbetet betonades av flera personer som viktig, bland annat för att förändra
förståelse:
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“…det skulle vara bra för alla om man hade mer tvärkommunikation, även på
innesäljarnivå som, det är ju utvecklande, vad gör vi som är bra som är
utvecklande, vad kan vi lära oss av andra…”

aktör, säljbolag

I fråga om kommunikation så framhöll också en person på ett säljbolag vikten
av att ha olika perspektiv, inte minst i ekonomiska resonemang. Denne menade
att verksamhetens mål var att få ut så mycket pengar som möjligt ur så liten
investering som möjligt. Detta var ofta en kamp mellan försäljning och
ekonomi. Försäljningen ville ofta ha en bredare portfölj medan ekonomi ville
hålla igen på kostnaderna. Detta ”rollspel” bidrog till bättre lösningar.

De intervjuade framförde även att mer samverkan och kommunikation kunde
vara en god lösning för att förbättra arbetet. Ett exempel som de intervjuade
nämnde var att flytt av personal närmare deras interna kunder resulterat i
förbättrad förståelse hos båda parter och att arbetet i samband med detta fungerat
bättre. I ett annat exempel var två avdelningar lokaliserade bredvid varandra.
Här menade en av de intervjuade att verksamheten kunde förbättras om
kontakten mellan avdelningarna förbättrades, eftersom denne ansåg att
kontakten mellan avdelningarna i dagsläget var bristfällig.

Vissa personer framförde även att kommunikation var viktigt i fråga om
beteendeförändring. Beteendeförändring tog tid och mängden kommunikation
som behövdes beskrevs av en person som stor:

”…jag skulle i princip kunna gå runt och informera och prata hela dagarna
men det tillåts jag inte göra på grund av andra faktorer, men även om jag tycker
själv att jag är mycket ute i produktion och pratar mycket så skulle jag själv
kunna göra det mer, för att jag tror att det tar tid att nöta in dom här sakerna i
människor för det finns en rädsla inför alla förändringar…”

produktionsledare

Vissa personer menade även att nya influenser genom nya interaktionsmönster
gav nya tankegångar och idéer:

”…var det ju med några såna från dotterbolagen i Tyskland, och när pratar jag
med dom och får höra av dom hur det fungerar när vårat material kommer ner
då kommer man ju på jättemycket förändringar man kanske måste tänka i andra
banor och allting då, men just vad det gäller mitt eget jobb så, ja jag vet inte,
det vet jag just inte vad man skulle kunna förändra eller förbättra där utan det
är väl just såna att det är hela kedjan då, att man måste tänka i andra banor och
lite sånt där.”

aktör, skeppningsadministration
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En person vid ett säljbolag hade även funderingar på att ta med personal från
produktionen vid kundbesök. Ett problem i samband med detta var dock att det
var svårt att veta vem som skulle kontaktas på huvudorten. Personen menade
dock att betydelsen av kontakt med produktionen var stor:

“…ja precis, man önskar ju att, fast det är praktiskt taget omöjligt, det är
ganska svårt att genomföra, det är ju att kunna kunna kunna få med sig folk på
olika nivåer ut till kunder. För att ge dom överhuvudtaget en möjlighet att, jag
menar vi raljerar ju lite ibland när vi talar om den här företagsandan, men det
är ju kanske, det beror ju inte på personerna, det beror ju på att dom inte har
nån möjlighet och dom lever i sin värld, dom ges inte den här möjligheten att få
kundperspektivet som är så viktigt. Så det det det skulle man ju önska, det har ju
gjort det på vissa öhh nyckelkunder att man har kunnat haft lite såna träffar…”

aktör, säljbolag

Intern marknadsföring framfördes också som exempel på samverkansaktivitet.
Sådana aktiviteter gav möjligheter till att skapa mer förståelse för vad som
ingick i de egna arbetsuppgifterna hos andra delar av företaget. Detta gav även
möjlighet att skapa mer personliga relationer till de man arbetade med.

Vissa intervjuade lyfte även fram att arbetsuppgifterna till stor del formade
åsikter och synpunkter. En person menade att detta var naturligt:

 “…you always have different opinions, actually there is nothing wrong with
that, in principle it increases the probability to find a good solution as long as
you respect each other and don´t just blame him as a stupid idiot.”

aktör, säljbolag

Vissa personer gav även exempel på hur samverkan i tidiga skeden av en
aktivitet inneburit att misstag undvikits. Det förekom även exempel där
samverkan inte ägt rum i ett tidigt skede, med ”dåliga” följder. Ett exempel kom
från en intervjuad i produktionen. Denne hade inte blivit inkopplad på ett tidigt
skede när tillverkning skulle flyttas från en del av verksamheten till en annan.
Konsekvenser av detta menade denne blev kalkyldifferenser på flera miljoner.

Kommunikation komplicerat
Flera personer menade även att kommunikation var en komplicerad fråga,
speciellt med tanke på att företaget verkade i en lång kedja. Vissa personer
menade dock att möjligheterna att påverka företaget var goda. Även om de
intervjuade såg samverkan i form av möten och andra typer av träffar som goda
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metoder för att utveckla verksamheten, uttryckte de också svårigheter i samband
med detta. Bland annat kunde för mycket möten minska tid till andra aktiviteter.
En person som i sitt arbete var belastad med många möten lyfte fram
mötestätheten som ett stort hinder:

”…det är typiskt va, man har för mycket möten, man ställer in ett här ett där och
så plogar man en snövall med möten framför sig som skall ner i hålen i
almanackan nånstans…”

aktör, kvalitetsfunktion

I intervjuerna pratade en person om kommunikationen mellan produktion och
säljbolag. Personen såg sådan kommunikation som användbar, men denne
menade att marknadens karaktär spelade en viss roll ifråga om
kommunikationen var nödvändig eller inte:

“På C var det en mer kundorienterad verksamhet. Du har inte ens en viss
standard, specificerat till vissa behov. Då kommer produktionschefer och
liknande mer i fokus och jag tror att det är likadant på andra områden, men inte
på standardprodukter för där är det större fokus på effektivitet.”

aktör, säljbolag

Om förändringsarbete
På grund av de förändringar som ständigt ägt rum i verksamheten hade de
intervjuade många erfarenheter att förmedla vad gäller förändringar. En av de
intervjuade menade att förändringar ofta initierades av nytillsatta chefer och att
det var vanligt att kostnader var i fokus. Denne menade att ett sätt att sänka
kostnader var att avskeda personal och även sänka lager eftersom det binder
kapital. Personen menade att förändringar ofta genomfördes för fort och menade
att det måste ske en del annat arbete innan kostnadssänkningar och
effektiviseringar var möjliga. Flera av de intervjuade ansåg till exempel att
personal kunde involveras i större utsträckning. Ett motiv var att medarbetare
inom företaget hade kunskaper som de uppnått under år av arbete, och dessa
kunskaper kunde i många fall vara unika. Kunskaperna kunde också vara
behövliga för att lyfta fram sådant som var nödvändigt för att genomföra bra
förändringar. Fastän behovet av att skapa engagemang och delaktighet uttrycktes
som viktigt, uttrycktes detta också som problematiskt. Ett problem var att få med
folk och prata igenom det som händer. I detta sammanhang uttalades att det
troligtvis alltid kommer att finnas en skara människor som inte är motiverade att
delta i förändringen.

Även att ge information i tid såg vissa som viktigt, bland annat för att undvika
ryktesspridning. Tydlighet och ärlighet i informationen med avseende på dess



90

syfte uttrycktes som en viktig del. Förmågan att ge information sågs som både
bra och dålig. Förmågan att söka information menade en person handlade om att
ta egna initiativ:

”… idag ska vi söka information, du får den inte nedskriven på ett papper, så
idag är det upp till dig vad du vill läsa egentligen och i mån av tid hinner du ju
med att söka den informationen …I mångt och mycket skall man söka
information på så många ställen. Det finns ingen samlad informationsdatabas
till exempel, man har intranet och man har andra databaser som man ska in och
titta i så ibland hinner man inte med att ta till sig all information. I och för sig
är det bättre att jag själv får söka den för att jag skulle inte själv hinna med att
hinna läsa allt som kommer på bordet. Så här kan jag i alla fall selektera… I det
stora hela taget tycker jag informationen är bra…”

produktionsledare

I fråga om att involvera människor och att informera om förändringar var det
också viktigt att respektera den ”upptiningsfas” som behövdes vid förändringar.
Tid att ”smälta” förändringarnas innehåll uttrycktes som viktigt. Någon form av
andrum, en ”njutningsfas”, behövdes även efter genomförda förändringar:

”… det är ungefär som när man renoverar en kåk, underarbetet har man inte
speciellt stor glädje av det är bara ett j-la skitgöra, det är när man fått upp
tapeten eller vad man nu ska upp med, då kan den ju få sitta en stund innan man
river ner den igen, det är den lilla stunden jag skulle vilja ha.”

produktionsledare

I fråga om förändringar framfördes också vikten av att vara ifrågasättande. I
samband med neddragningar betonade en person hur viktigt det var att den eller
de som är ansvariga för en enhet var uppriktiga och ärliga ifråga om de planer
som fanns:

”…det är så här j-la enkelt va, om du sitter med x antal människor… som ska
göra nånting i produktion på kontor eller direkt i produktion. Och så kommer ett
rationaliseringskrav, att du måste göra dig av med folk, då måste du ju vara så
j-la rakryggad så att du kan titta på det här och säga, utav dom här femton, har
ni krävt att jag ska ta bort fyra, men jag anser att jag kan inte ta bort mer än
två, på grund utav att då äventyrar jag alltihop… jag måste ha en
reservkapacitet att kunna ta till vid sjukdomar, semestrar, vad som helst va. Men
tyvärr så finns det alltför få människor som törs stå rakt upp och ner och säga
det, för att om jag skulle ta bort fyra så är det ingen jävel som tackar mig för om
det skulle gå åt helskotta, för då får man bara skit för det så det är bara att
ställa sig upp och säga att så här ser det ut…”

aktör, distributionsutveckling
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Det ansågs även behövas en överblick av förändringen. Förståelse för
innebörden i en förändring och att våga ifrågasätta denna sågs som viktig:

”…ibland upplever jag att det är någon form av j-la panik när man genomför en
förändring. …jag tycker inte att man inte har tillräckligt mycket is i magen
ibland utan som jag var inne på tidigare, man måste förstå egentligen vad är det
som har gjort det så här och vad är det egentligen …(…) … man måste
ifrågasätta, vad är det här egentligen, vad säger det här egentligen?”

aktör, distributionsutveckling

I fråga om förändringar diskuterade de intervjuade även hinder. Bland annat
menade en del att folk oftast ville ha trygghet i sin vardag och att det fanns en
viss rädsla för förändringar (men intervjupersonerna uttalade sällan att de själva
kände på detta sätt). Orsaker till detta kunde vara rädsla för att bli av med jobbet
eller att förändringar ofta kunde innebära mer arbete. För att få bättre fart på
förändringsarbetet menade även en person att det behövdes någon form av
kristänkande för att få folk att förstå att förändringar behövdes.

Ett ytterligare hinder för förändringar menade vissa personer var att få “folket på
golvet” att agera. De menade att det existerade en uppfattning om att saker och
ting inte kunde påverkas. En annan del i arbetet med folket på golvet hade att
göra med att de som leder arbetet sköter sig och är goda förebilder:

”… och sen så ska man komma ihåg att man är faktiskt en förebild för dom
anställda som man har under sig. Jag brukar säga ställ inte högre krav på dina
anställda än du ställer på dig själv. Så enkelt är det ju. Och då vet du att kraven
du ställer på dina anställda dom måste du ju se till att uppfylla dom själv och
med råge också, annars tittar dom anställda bara upp och så säger dom, titta på
den där j-ln hur han gör va. Då kan vi göra likadant. Så enkelt är det…”

aktör, distributionsveckling

De intervjuade sade även att förändringar kunde vara positiva, när effekten av
dessa kunde skönjas. En person uttryckte detta enligt följande:

“… men i slutändan så har jag alltid upplevt det som att alla är väldigt positiv
till en förändring om man kan se en liten, liten bild av att alla inte är så himla
rädd för det, förändringar, ja men okej, jag lyssnar väl då. Problemet här är
alltid att nu ska vi och sen har det inte funnits något bakom, nåt förklarande,
pedagogisk förklaring, medans vi försöker göra det nu då, lite bättre, så att det
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finns lite kött på benen när man kommer med förändringen så att inte folk blir
ställda mot väggen …”

produktionsledare

Vad beträffar förändringar ansågs det också viktigt att verkligen genomföra
dom. Detta var viktigt för att inte missbruka den initiativkraft som fanns inom
företaget. Somliga ansåg även att förändringar var en ren ”pappersprodukt”
eftersom det inte hände något organisatoriskt. I stort kunde vissa förändringar
bara vara förändrade organisationsscheman där arbetet inte förändrats.

Även agerandet från de personer som genomförde förändringen ansåg de
intervjuade vara en viktig del. De såg i många fall koncernchefen och
divisionschefen för division B som föredömen. De hade bland annat varit
närvarande i verksamheten och vistats i många olika delar av organisationen.
Vissa tyckte även att de förmedlade en jordnära stämning. Några personer
menade även att bytet av chef för division B58 hade inneburit en positiv anda
genom organisationen. I samband med detta framförde somliga att det inte alltid
är personen utan snarare bytet i sig som medför en mer positiv anda. Driva
förändringar var dock inte bara en ledningsfråga. En person menade att
förändringsförslag som kommer ”underifrån” kunde ge mycket goda resultat:

“… kommer personalen med ett förslag som blir godkänt, då ser dom till att det
blir genomfört för att det är dom som kommit med förslaget. Det är bättre att
dom kommer med det än att det kommer från chefssidan rent psykologiskt…”

produktionsledare

                                                          
58 Division B hade vid tidpunkten för intervjuerna för cirka 0.5-1 år sedan bytt divisionschef.
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5 Reflektioner över litteraturen utifrån
intervjuerna

I detta kapitel kommer först övergripande kommentarer om
intervjuerna samt en sammanfattning av litteraturens
karaktärsdrag. Därpå följer diskussion med grund i
intervjuerna och litteraturens karaktärsdrag. Den styrande
frågan är vilka uppslag studien ger när det gäller den
fortsatta utvecklingen av området. Efter detta följer ett
avsnitt där jag med utgångspunkt i den studie jag genomfört
resonerar kring forskningen inom ämnesområdet.

Kommentarer om intervjuerna
Ett utmärkande drag i intervjuerna var att de intervjuade diskuterade sin
situation och verksamheten med utgångspunkt i sin vardag. Detta var tydligt när
de till exempel berörde kunder, ansvarsfrågor (t ex i form av vem som tar tag i
problemen), företagets utveckling, människors beteenden, tekniska lösningar
samt förståelse och kommunikation. De relaterade dessutom till sig själva och
egna intressen. En aktör framförde till exempel att status var ett mål för dennes
avdelning. En annan aktör menade att säljarna i sitt arbete satte sin egen prestige
på spel och därigenom hade personliga risker med sig i arbetet. Aktören menade
att anställda i andra delar av företaget inte alltid tog dessa risker.

Att de intervjuade diskuterade logistik och logistikföreteelser är inte så konstigt
med tanke på att jag berört logistikrelaterade frågor. Jag uppfattade däremot inte
att de diskuterade ämnesområdet och dess utveckling, vilket jag knappast väntat
mig. De pratade däremot om företeelser och frågor som uppmärksammas i
logistiklitteraturen på ett sätt som gjorde att jag uppfattade dessa företeelser och
frågor som naturliga delar i deras situation. Vissa menade till exempel att
”logistiken” hade förbättringspotential inom företaget59. De pratade även om
”logistikproblem”. De pratade dessutom om sina kunder och ett stort antal ansåg
även att förståelsen för kunderna kunde höjas. Aktörerna ansåg sig också ha
sambandet mellan traditionella logistiska variabler som ledtider, lagernivåer och
resursutnyttjande klart för sig. Korta ledtider sågs av vissa som speciellt
eftersträvansvärt, då långa ledtider medförde en del problem. De ”logistiska”
variablerna leveransprecision, leveranssäkerhet o.s.v. berördes även när de
intervjuade diskuterade konkurrensfördelar. Jag uppfattade att det främst var
                                                          
59 När de intervjuade diskuterade använde de ibland ordet logistik. Vilken innebörden i detta
var kan dock ha varierat.
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aktörer verksamma i kundnära avsnitt som såg konkurrensfördelar med goda
värden på logistiska variabler. Speciellt menade dessa aktörer att det var mycket
viktigt att hålla löften till kunderna. Om inte löften hölls kunde kunderna byta
till företagets konkurrenter.

Vissa aktörer uttalade också hinder för förbättrad logistik. De menade att
förbättrad logistik kunde kräva förändringar i tänkesätt i jämförelse med hur
företaget fungerade. En aktör menade till exempel att många anställda inom
företaget såg en trygghet i lång beläggning. Detta talade emot de strävanden som
denne ansåg att förbättrad logistik kunde medföra.

Litteraturens karaktärsdrag
Innan jag diskuterar vilka uppslag studien ger, summerar jag de karaktärsdrag
som jag fann att litteraturen gav uttryck för:

•  Följer företags flöden och processer: En central tanke i logistik är att se på
en eller flera organisationer utifrån deras flöden och processer och därigenom
se hur ökad effektivitet kan uppnås.

•  Normativ och best-practice orienterad: Litteraturen är rådgivande och lyfter
gärna fram goda exempel för att visa att logistiska tankegångar fungerar. Till
hjälp i arbetet finns ett antal modeller.

•  Ledningsperspektiv och ledningens perspektiv: I litteraturen finns ett
utpräglat ledningsperspektiv och organisationer betraktas även ofta utifrån
ledningens perspektiv.

•  Ökad helhetssyn: I litteraturen finns en uttalad strävan efter att täcka in mer
av ett eller flera företags verksamhet. Med utgångspunkt i detta vill man se
hur ökad effektivitet uppnås.

•  Fokusering på kunder och konkurrensfördelar: Logistiken syftar till att
tillfredsställa och fokusera på kunden. Centralt är också att se hur logistiken
skapar konkurrensfördelar.

•  Begränsat utrymme för implementering: Att få logistiken och dess idéer att
fungera betonas. Samtidigt behandlas implementering i liten utsträckning i
litteraturen.

•  Begränsat utrymme för aktörer: I litteraturen ges logistikens aktörer litet
utrymme.

•  Industriella vinstdrivna företag fokuseras: Området har en naturlig koppling
till industriella och vinstdrivna företag. Detta märks inte minst i de verktyg
och modeller som finns och de exempel som ges.

•  Låg problematiseringsgrad: Även om grunden med logistik är en
problematisering och reaktion på hur verksamheter traditionellt fungerar,
problematiseras endast i liten utsträckning innebörden i de begrepp som
används samt de strävanden som finns.
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Bidrag till ämnesområdet
I kommentarerna om intervjuerna har jag redan nämnt att jag uppfattat att
företeelser och frågor som uppmärksammas i logistiklitteraturen utgjorde en
naturlig del i de vardagsfrågor som aktörerna diskuterade. Många av de problem
som diskuterades nämns också i litteraturen. Exempel är suboptimering och
bristande helhetssyn. I litteraturen förekommer detta i synnerhet i samband med
att den traditionella funktionsorganisationen diskuteras. Intervjuerna talar
således för att logistikens tankegångar är relevanta. I påföljande avsnitt
presenterar jag i respektive avsnitt först tankar och idéer inför ämnesområdets
fortsatta utveckling i form av en ruta. Efter detta följer ett resonemang i vilket
jag avser förtydliga innehållet i ”rutan”.

Kluster med olika perspektiv längs försörjningskedjan

I intervjuerna diskuterade jag med en mängd olika personer med olika
organisatorisk tillhörighet inom företaget. Till exempel tillhörde de intervjuade
olika funktioner och divisioner. Beroende på tillhörighet uppfattade jag att de
intervjuades förhållningssätt till och syn på verksamheten i många fall skiljde
sig åt. Jag fann det även påtagligt att de intervjuades syn på och förhållningssätt
till verksamheten i många fall sammanföll med organisatorisk tillhörighet, i
synnerhet m a p funktionstillhörighet.

Ett sätt att beskriva detta är att använda de begrepp inom symbolisk interaktion
som jag nämner i metodkapitlet60. Att de intervjuade hade olika funktions- eller
divisionstillhörigheter (eller organisationstillhörigheter inom företaget), kan med
begrepp från SI ses som att de tillhörde olika referensgrupper. De intervjuades
referensgruppstillhörighet blev påtaglig, i synnerhet m a p funktionstillhörighet.
De uttalade sig till exempel utifrån sin tillhörighet inom marknadsfunktioner
eller produktionsfunktioner. Inom vissa funktioner uppmärksammade jag
dessutom att de intervjuade använde ett liknande språk och uttryckte sig på
liknande sätt om verksamheten. Stundtals använde intervjuade inom samma
funktion samma uttryck när de beskrev något i verksamheten. Att de intervjuade
uttalade sig utifrån sin organisatoriska tillhörighet såg jag som naturligt, för vad
skulle de annars uttalat sig från? Men, eftersom det fanns ett antal olika
                                                          
60 Se avsnitt “Litteraturgenomgång och nya intresseområden”.

Längs försörjningskedjan fanns kluster med olika perspektiv. Synen på och
förståelsen för verksamheten samt dess problem varierade mellan dessa
kluster. Dessa skillnader i perspektiv föreföll även utgöra en grund för

problem inom verksamheten. Insikten om att det kan förhålla sig så
uppfattar jag som låg eller outtalad inom logistiklitteraturen. Att inom
ämnesområdet arbeta vidare utifrån denna insikt förefaller angeläget.
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referensgrupper, fanns det ett antal olika perspektiv att uttala sig ifrån. Med
andra ord fanns det inom företaget eller längs försörjningskedjan grupperingar
med olika perspektiv.

Förutom det fanns många olika perspektiv att uttala sig ifrån, uppfattade jag att
de olika perspektiven medförde att förståelsen för verksamheten och dess
problem i stor grad berodde av vilket perspektiv aktörerna använt när de uttalat
sig. De menade till exempel ofta att det var positivt om andra aktörer inom
företaget hade förmåga att se saker med deras perspektiv. Till exempel ansåg
vissa att andra aktörer borde ”vara ute i verkligheten” och ”se hur det är”. Mer
sällan uppfattade jag att aktörerna intog andras perspektiv och satte sig in i
andras situation. Med andra ord varierade förståelsen för och av företaget och
dess aktörer längs företagets försörjningskedja. Den varierande förståelsen
uppfattade jag även utgjorde en grund för många problem som fanns inom
företaget.

I  fråga om problem framförde vissa aktörer att många inom företaget måste ta
tag i företagets problem (även om det föreföll osäkert om vem som skulle ta tag
i problemen). Eftersom problemen på så sätt angick många personer uppfattade
jag deras olika förståelse för problemen som betydelsefull. Jag uppfattade att
förståelsen gav sammantaget en ökad förståelse för hur verksamheten fungerade
och de problem som fanns inom denna. Jag uppfattade därför att de olika
perspektiven kompletterade varandra.

Jag uppfattade även att de intervjuades interaktionsmönster utgjorde en grund
för den varierande förståelsen. De kontaktytor som de intervjuade inom vissa
referensgrupper hade föreföll prägla deras förståelse. Till exempel tycktes
förståelsen för kunden vara olika mellan säljbolag och enheter på huvudorten.
Detta fastän de på båda ställena pratade om hur viktig kunden var och att andra
inte förstod kundperspektivet.

Eftersom en grundtanke inom logistiken är att följa försörjningskedjan, anser jag
att det bör uppmärksammas att det längs försörjningskedjan kan finnas olika
perspektiv och grupper av personer, kluster, mellan vilka perspektiven skiljer sig
åt. Vikten av detta stärks, då jag uppfattade att den varierande förståelsen
utgjorde en grund för de problem som fanns inom verksamheten. Utifrån detta
vill jag lyfta fram att olika perspektiv inom respektive kluster kan ge bidrag till
att dels förstå verksamheten och dess problem, dels till att lösa problem inom
verksamheten. Med tanke på litteraturens uttalade ledningsperspektiv och syn på
organisationer ur ledningens perspektiv ser jag detta som relevant då inte bara
ledningens perspektiv förefaller ge bidrag till förståelsen för och utvecklingen av
verksamheten. De interorganisatoriska trender (SCM, DCM osv) som finns
inom ämnesområdet talar dessutom för att detta kan vara ett intressant område



97

att fördjupa och utveckla, då interorganisatoriska fokuseringar bör medföra att
det blir fler kluster att beakta.

I litteraturen uppfattar jag insikten om ovanstående som låg eller outtalad. Jag
uppfattar att den varierande förståelse som kan finnas mycket sällan diskuteras
eller problematiseras. Då jag i min studie uppfattat detta som centralt, anser jag
att insikten om detta bör lyftas fram och uppmärksammas inom ämnesområdet.

Helhetssyn och kundfokus inte självklara

Jag har uppfattat att den varierande förståelse och innebörd som jag diskuterat
ovan fick genomslag på två centrala begrepp inom ämnesområdet, helhetssyn
och kundfokus. Begreppet helhetssyn, vikten av helhetssyn och problem med
bristande helhetssyn är framträdande i litteraturen. Även i intervjuerna
poängterades vikten av helhetssyn och problem med bristande helhetssyn.
Många av de intervjuade framförde även önskemål om ökad överblick över vad
som hände före och efter deras arbetsuppgifter/aktiviteter. Värt att
uppmärksamma är också att de intervjuade lade olika innebörd i begreppen
helhetssyn och bristande helhetssyn. Vissa menade till exempel att bristande
helhetssyn var att man inte såg vad som hände i systemen. Andra menade att det
innebar att man inte förstod vilken inverkan logistiken har på verksamheten. Jag
uppfattade att innebörden i helhetssyn hade en stark koppling till de intervjuades
arbetsuppgifter.

I litteraturen betonas kundfokus. Även de intervjuade betonade kundfokus. Som
jag tidigare nämnt så menade aktörer inom både säljbolag och enheter på
huvudorten att det var viktigt med kundfokus. De menade på båda ställena att
andra hade dåligt kundfokus och dålig förståelse för kunden. Kundfokus föreföll
därför ha olika innebörd för de intervjuade. Enligt tidigare ser jag
interaktionsmönster som en förklaring till denna varierande innebörd. Ett
exempel där ineraktionsmönster förändrats är att det vissa intervjuade framförde
om informationsinsatser m a p vissa kunder eller produkter i produktionen. De
uppgav att dessa insatser hade resulterat i höjd produktkvalitet. Förståelsen hos
aktörerna för det som de utförde förefaller därför ha inverkan på verksamhetens
prestationsnivå. Med tanke på interaktionsmönstrens betydelse för
kundförståelsen, anser jag också att det är värt att uppmärksamma att det var få
personer inom verksamheten som hade extern kontakt eller slutkundskontakt.

De intervjuade lade olika innebörd i begreppen helhetssyn och kundfokus.
Detta föreföll vara en grund för problem i verksamheten. I litteraturen är

begreppen centrala och framställs som oproblematiska. Det kan därför vara
motiverat att ägna större uppmärksamhet åt dessa begrepp och hur de används.
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Att förståelsen och betydelsen för kunden var olika i olika delar av
organisationen, medförde också enligt aktörerna en del problem i verksamhetens
styrning. Bland annat nämndes att det inom divisionerna förekom konkurrens
om kapacitet mellan olika marknadsavdelningar och divisioner. Ett annat
exempel var att företaget sålde produkter från olika divisioner till samma
kunder. Produkterna som såldes kunde då betraktas som prioriterade inom en
division, men inte alls lika prioriterade inom en annan. Kunderna föreföll
tillmätas olika betydelse i olika delar av organisationen. Detta lyfte fram vissa
problem med begreppet kundfokus, där det sätt med vilket de intervjuade såg på
olika kunder föreföll ha betydelse för verksamheten.

I litteraturen uppfattar jag att begreppet kundfokus och strävanden om
helhetssyn framställs som oproblematiska och centrala. Fallet visar att
kundfokus och helhetssyn kan problematiseras och att det förekom problem med
grund i deras betydelse i verksamheten. Begreppen bör därför belysas och
tydliggöras utifrån deras betydelse i verksamheten, i syfte att ge en grund för hur
de problem som de medför kan hanteras.

Implementering en nyckelfråga

De intervjuade betonade att det var viktigt att få verksamheten att fungera. De
gav många exempel på lösningar som inte uppfyllde det syfte som de var tänkta
att uppfylla. I litteraturen betonar många författare det svåra med att få lösningar
att fungera och att arbetet med detta kan ses som allt annat än ringa.
Implementering ges dock litet utrymme i litteraturen och torde med fördel kunna
ökas. Implementeringen borde även kunna problematiseras för att tydliggöra
hinder och möjligheter för framgångsrikt förändringsarbete. Att logistikområdet
till karaktären är tillämpande och normativ anser jag ytterligare stärker dessa
tankar.

De intervjuade betonade vikten av en fungerande verksamhet och att
lösningar förverkligas. Då implementeringsarbete givits ett litet utrymme i

litteraturen, talar intervjuerna för att ämnesområdet i större grad borde
belysa och problematisera implementering av logistiska koncept. Genom

detta kan förhoppningsvis hinder och möjligheter för framgångsrikt
förändringsarbete göras tydligare.
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Aktörer och deras beteenden centrala

Vid de diskussioner som fördes uppmärksammade jag att aktörerna pratade
mycket om aktörer. Aktörernas betydelse blev bland annat tydlig vid
diskussioner om hur verksamheten fungerade. Många aktörer nämnde
exempelvis att tekniska lösningar fanns men användes eller utnyttjades inte på
det sätt som de var tänkta att användas. Effektiviteten i och med en teknisk
lösning föreföll därför stå i relation till hur lösningen, till exempel en
maskininvestering, användes.

Många av de intervjuade poängterade även aktörernas betydelse i samband med
förbättringar av och förändringar i verksamheten. Att uppmärksamma och skapa
delaktighet från personer i verksamheten föreföll centralt för att utveckla
företaget. I detta uppfattade jag även aktörers beteenden vara av stor betydelse.
Vikten av att fokusera på och förändra beteenden uppgavs ha ökat över tiden. I
diskussion om förändringar diskuterade även vissa av de intervjuade vikten av
insikt och förståelse, men detta verkade inte alltid ges det utrymme som
behövdes. Många av de intervjuade nämnde även tid till förändring och lärande
som centralt och att lärande var en process som förlöpte över tiden.

Aktörerna sågs således som betydelsefulla i många avseenden. Mycket föreföll
handla om beteenden och att förändra beteenden. I logistiklitteraturen påpekas
även att implementering av nya koncept kräver att vissa beteenden och
tankegångar måste läras bort eller läras om. Både i intervjuerna och inom
ämnesområdet ses således förståelse för människors beteenden som en central
fråga vid förändringsarbete. Hur människors beteenden kan förändras belyses
emellertid i liten omfattning i logistiklitteraturen. Detta område borde därför
kunna utvecklas. Samverkan med andra ämnesområden som behandlar
beteenden förefaller här fruktbart.

I samband med förändringar betonades även lärande i intervjuerna. Även här
förefaller det vara motiverat att söka samverkan med områden som arbetar med

I intervjuerna betonades att människor och deras beteenden var en central del
i förändringsarbetet. Motsvarande uppmärksamhet ges dock inte i litteraturen.

Det förefaller därför motiverat att ge människor och deras beteenden ökad
uppmärksamhet och i större utsträckning belysa förståelse för människors
beteenden som en grund för förändringsarbetet. Ämnesområdet kan i detta

knyta an till andra ämnen som behandlar beteende.



100

lärande61 (exempelvis behandlas lärande inom pedagogiken). I detta fall skulle
således logistiken som ämne kunna vara tvärvetenskapligt och interagera med
andra ämnesområden.

Varierande fallkaraktär kan ge bidrag

Många av de intervjuade aktörerna ansåg att företaget inte gick bra
resultatmässigt. Skulle företaget mätts med traditionella mått som
leveransprecision och ledtid skulle det inte ha betraktats som ett Best-Practice
företag. I litteraturen framhålls ofta s k best-practice företag, för att visa att och
hur logistik kan tillämpas på bra sätt. Med tanke på de poänger jag lyfter fram i
denna text så förefaller det finnas ett värde i att även lyfta fram ”dåliga” fall, i
synnerhet för att belysa problem som kan finnas i en verksamhet. Genom att
lyfta fram problem, till exempel vid implementering som jag berör ovan, skulle
området kunna vinna större förståelse för vad som fungerar och inte fungerar,
återkopplat till de sammanhang inom vilka logistikkoncept och modeller skall
användas.

De goda fallen kan givetvis vara bra för att få idéer om hur verksamheter kan
utvecklas och för att se möjligheter. Att ha en ensidig inriktning mot Best-
Practice företag uppfattar jag emellertid som en förenkling då alla företag inte är
Best-Practice företag (och vem som ser på företag som best-practice-företag
varierar därtill). Ämnesområdet skulle vinna på att lyfta fram ”dåliga” exempel i
balans med de goda. Därigenom skulle större realism och tydlighet uppnås
ifråga om hinder och möjligheter för framgångsrik logistik.

Ämnesområdets forskning och min studie

Jag vill nu rikta uppmärksamheten mot vetenskapliga synsätt och
utgångspunkter inom ämnesområdet samt ämnets fortsatta utveckling. I

                                                          
61 Det finns lärteorier fokuserade på logistik. “Systemiskt lärande”, vilket bl a behandlas i
Sarv & Landborn (2003), är en sådan lärteori.

Fallet var med traditionella mått inte något Best-practice företag. Eftersom
jag anser att fallet varit givande och bidragit med värdefulla uppslag, styrker
detta tanken att ämnesområdet Logistik skulle vara betjänt av mer balans i

fråga om att lyfta fram ”bra” och ”dåliga” exempel. Litteraturen skulle i större
utsträckning kunna belysa problem i logistikarbetet och ge en grund för hur

dessa problem skall hanteras.

Fallet talar för användning av andra metodsynsätt och paradigm än de
som i dagsläget dominerar området, i synnerhet sådana där aktörer ges

en central roll.
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slutdelen av kapitel tre konstaterade jag avseende vetenskapliga synsätt och
utgångspunkter att litteraturen ger uttryck för följande:

•  Systemsynen ses som passande men ett traditionellt positivistiskt paradigm
dominerar: Systemsynen sägs sammanfalla med logistikens tankegångar. I
fråga om hur forskningen bedrivs förefaller ett traditionellt positivistiskt
paradigm dominera. I fråga om metodsynsätt förefaller amerikansk litteratur
ha starkare karaktär av ett positivistiskt/analytiskt metodsynsätt medan
europeisk präglas av en systemsyn62.

•  Dominerande metoder inte alltid i enlighet med logistikens bärande idéer:
De metoder som används är ofta kvantitativa, samtidigt som många
tankegångar inom logistiken går ut på att förklara hur ett företag eller flera
företag i samverkan skall förbättras. Metoder som på andra sätt fångar dessa
tankegångar används dock inte i speciellt stor utsträckning.

•  Behov av nya influenser: Vissa författare uttalar att det krävs mer bredd och
nya influenser inom området. Detta för att området skall ta in nya intryck.

•  Synsätt begränsar aktörernas utrymme: De rådande synsätten inom området
medför att intresset för aktörer ges ett litet utrymme. Företeelser som
fokuseras inom andra synsätt med hjälp av begrepp som innebörd och
mening får stå tillbaka.

•  Modelltänkande: Området har ett utpräglat modelltänkande för att förenkla
verkligheten och framhäva vissa samband.

I studien har jag sökt bredda ämnesområdets forskning och strävat efter att se
verkligheten som socialt konstruerad och tillämpa forskning med en kvalitativ
inriktning. En fråga att ställa blir således vad studien har givit för bidrag vad
gäller logistikområdets vetenskapliga grundpelare och fortsatta utveckling?

Den fallbeskrivning som jag presenterat blev en annan än den som brukar målas
upp i litteraturen. Som visats har fokuseringen på aktörer medfört att en mängd
aspekter och frågeställningar uppmärksammats. Ett intryck som jag fick utifrån
intervjuerna var den ökande komplexitet som aktörerna tillförde. Näslunds
(2002) synpunkter om att logistikproblem ofta är ostrukturerade och röriga
stärks därför av studien. Jag anser även att studien stärker hans önskan om mer
relevans i forskningen genom fokuseringen på aktörer. Jag ser aktörer som
centrala i ”verkligheten”, och de borde därför vara en central del i det som
studeras.

Ifråga om litteraturen har jag lyft fram att litteraturen till karaktären har låg
problematiseringsgrad i fråga om dess strävanden och avsikter. I mina uppslag
lyfter jag också fram vikten av att problematisera för att tydliggöra problem.
                                                          
62 Utifrån Arbnor & Bjerkes indelning.
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Genom att göra detta menar jag att större förståelse skulle kunna uppnås för
problemen och hur de hanteras. Men, alla problem kanske inte går att lösa? Går
det till exempel någonsin att komma ifrån revirtänkande? Det kanske inte ens är
önskvärt? Mears-Young & Jackson (1997) framför att det finns brist på
självreflektion inom ämnet och det finns kanske anledning att rikta intresse mot
andra frågor än den typ av vidgning som Stock (2002) skriver om63? Det kanske
finns anledning att börja reflektera över vad som är möjligt ifråga om områdets
strävanden?

De nuvarande dominerande paradigmen och det modelltänkande som jag
uppfattar som framträdande tjänar dock självfallet ett syfte. Den komplexitet
(eller kanske snarare oreda?) som finns i en organisation behöver också i någon
form struktureras. Jag har ju till exempel strukurerat mitt intervjumaterial för att
göra det presentabelt, för att kunna lyfta fram de mönster jag sett och förstå det
jag undersökt. Ett exempel på betydelsen av att strukurera är vad Gustafsson &
Lindahl (2001) skriver ifråga om tidtabellens betydelse för byggandet av
dieselkraftverk. De skriver att denna är ”starkt betydelsefull för byggplatsens
aktörer – den strukturerar deras intellektuella och handlingsmässiga
verklighet.”(s 7). På samma sätt kan man se på litteraturen och de idéer den ger
uttryck för i dess nuvarande form. Den avser ju lyfta fram dimensioner som skall
vara väsentliga att fokusera, eller skapa ordning i den organisatoriska oredan.

Min huvudpoäng är att de nuvarande paradigmen tjänar ett syfte, men det gör
även andra paradigm. När logistik börjar involvera andra saker än ”optimering”
av varuflöden talar intervjuerna för att grundläggande synsätt och
utgångspunkter behöver utvecklas, kompletteras och ifrågasättas. Mears-Young
& Jackson (1997) och Näslunds (2002) åsikter om att forskning utifrån andra
paradigm och synsätt kan vara ett fruktbart sätt att utveckla ämnesområdet stärks
därför av intervjuerna. De stödjer även Stocks (2002) synpunkter om vikten av
nya influenser för att utveckla området. Forskning utifrån andra paradigm och
synsätt torde inte heller vara något som strider mot ”the hardcore of the logistics
discipline” som Arlbjørn & Haldorsson (2002) skriver om. Inte minst gäller det
logistikens aktörsdimension.

                                                          
63 Stock menar att Logistiken skall innefatta ännu mer områden såsom SCM, företagsstrategi
och planering, konkurrensfördelar, social välfärd och andra mer globala genomträngande
koncept och begrepp.
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6 Avslutande kommentarer
I det här kapitlet ”lutar jag mig tillbaka” och ger
kommentarer till texten. Jag börjar med att ge en epilog till
fallet. Sedan sammanfattar jag mina intryck från studien.
Jag ger även förslag på fortsatt forskning.

Epilog

Företagets utveckling efter intervjuerna
Företagets ledning var inte omedveten om företagets logistiska brister. För att
komma tillrätta med detta anställdes under tiden för mina intervjuer bland annat
en projektledare. Projektledaren (P) påbörjade sin anställning under augusti
2002 och intervjun genomförde jag i november 2002. P´s huvudsakliga
arbetsuppgifter var riktade mot att förbättra företagets logistik, med inriktning
mot Division B. P sade själv att arbetet syftade till att åstadkomma en tydligare
styrning av företagets försörjningskedja. Detta innefattade att uppnå en ökad
medvetenhet samt att genomföra en analys av de lager som enligt beslut skall
finnas. Som mål med förbättrad logistik nämndes att hålla material i arbete
(MIA) på sunda nivåer, skapa konkurrenskraftiga genomloppstider samt utnyttja
resursbasen bättre.

Jag uppfattade också att det arbete som hade inletts tämligen snabbt gav resultat.
Vid tidpunkten för intervjun hade redan en del förbättringar åstadkommits. P
visade bland annat vilket resultat förbättringsarbetet hade haft i ett av
produktionsavsnitten. Genomloppstiden inom det aktuella avsnittet hade till
exempel sänkts från 4,8 dagar till 1,6 dagar. I huvudsak uttryckte P att man i
detta avsnitt hade synkroniserat produktionen och arbetat med
flaskhalsstyrning64. Det verkade alltså som att ett logistiskt angreppssätt kunde
bära frukt. Men, vad hade då gjorts?

Att förändra tankesätt en stor del i förbättringsarbetet
I det arbete som bedrevs uttryckte P att en stor del av förbättringsarbetet hade att
göra med förändrade tankegångar inom organisationen. P sade att
förbättringsarbetet handlade om att betrakta kapacitet, beläggning, planering o s
v på ett sådant sätt att hänsyn togs till hela verksamheten. Ett exempel som
motiverade ett sådant arbete berörde hur kapacitet kunde betraktas. Det förekom
att produkter kunde ha olika produktionsgång genom produktionen. Det hände
                                                          
64 Att styra produktionen efter flaskhalar finns bland annat beskrivet i Goldratt (1993).
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dock att vissa produkter producerades enligt en produktionsgång, där
utnyttjandet var högt. Samtidigt kunde andra alternativa gångar ha ett lågt
utnyttjande, trots att samma produkt kunde produceras enligt båda alternativen.
P menade att det handlade om att höja förståelsen för att det totala utnyttjandet
skulle fokuseras, inte enskilda delar. Mycket av detta handlade om att belysa det
som var elementärt i arbetet:

”… det handlar otroligt mycket om att våga förstå att det handlar om att tjäna
pengar och inte lura bort sig i siffertrillande intern redovisning, det är en av
dom allra största tankevurporna…”

För att bearbeta tankesätt inom företaget utbildades samtliga anställda inom
divisionen (tre gånger två timmar). Målet med utbildningen var att göra samtliga
medvetna om och få dem att förstå de tankesätt man önskade förmedla:

”…någon sorts medvetande och någon sorts bas, att ja så här kan man ju
faktiskt se på saken… det vi faktiskt utmanar där, det är ju dom här tankarna
kring hur vi ser på kapacitet. Är det positivt att balansera anläggningen, att
ingen står med överkapacitet, är det positivt eller är det rentutav farligt? Vad
innebär det att optimera delarnas prestanda istället för att optimera
produktionssystemets hela prestanda. Vad händer då? Är det en bra affär att
göra så…”

Ett ytterligare inslag i arbetet med att nå målen, grundade sig i att P hade fått
intrycket att det hade varit liten interaktion mellan de som arbetade med
material- och informationsflöden. Det förekom därför aktiviteter som P kallade
förbrödring. Syftet med dessa aktiviteter var att de som arbetade med
materialflödet mellan divisionerna, s k nyckelspelare, skulle träffa varandra.
Genom att bedriva förbrödring skulle de ”bryggor” som funnits mellan olika
delar av företaget minskas i omfattning.

Kort kommentar…
Mitt intryck av det arbete som bedrevs var att det mest handlade om aktörer, att
tänka annorlunda och förändra beteenden. Förändrade interaktionsmönster
verkade vara en del i detta. I arbetet föreföll även logistiska tankegångar och
principer utgöra en god grund och ge möjlighet för de berörda att strukturera sin
verklighet. Jag vill dock poängtera att detta är en persons version av det som
hänt.

Logistik?
”Det blev inte så mycket logistik det här.”

Medlem i forskningsprojektets referensgrupp
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Ovanstående yttrades av en medlem i forskningsprojektets referensgrupp under
ett möte på hösten 2002. Medlemmen avsåg med detta att projektet handlade
mer om organisatoriska frågor och människor än logistik. Och skulle det handlat
om traditionella logistikfrågor hade projektet blivit något annat. Men nu var det
inte så det blev, utan jag kom att rikta in mig mot andra frågor. Jag var
intresserad av aktörer och vad de hade att säga. Men är det som behandlas i
denna text, och i synnerhet fallet, logistik?

Jag inleder med ett citat i början av uppsatsen och det ser jag som relevant så här
i slutet av uppsatsen. Den höge chefen menade, i samband med att det på ett
möte uttrycktes att projektet kom att handla om människor och organisation, att
det var de mjuka frågorna som blev de hårda i slutändan. Som jag uppfattade
denne var det att arbeta med människor som var den svåra biten och att det i
slutändan nästan alltid kom till sådana frågor. Detta, d v s att arbetet slutar med
ett organisatoriskt arbete eller arbete med människor, talar för att detta bör vara
en naturlig del i ämnesområdet.

Det är min förhoppning att texten lyfter fram motiv för att utveckla
logistiklitteraturen och ämnesområdet i denna riktning. Jag är medveten om att
jag gjort ett urval i både litteratur och praktik. Detta medför att det säkerligen
finns goda möjligheter att diskutera men även ifrågasätta de tankar och idéer jag
avsett lyfta fram. Om något sådant skulle bli resultatet, är jag nöjd. Då har
debatten om alternativa synsätt och paradigm fått starkare fotfäste. Mer kritik
mot ämnesområdet borde även stimulera ytterligare utveckling.

Jag har lyft fram den breddning av området som skett genom ”nya” koncept och
förändringar inom området. Enligt tidigare har dock inte denna breddning
omfattat paradigm och metodsynsätt i lika hög grad. Jag tycker därför att det så
här avslutningsvis är möjligt att fundera kring varför detta inte har skett.
Anledningarna till detta är säkerligen många. En möjlig tolkning är att det finns
ett ”glapp” mellan tanke och handling. Tankar om att använda andra
metodsynsätt och paradigm kanske stannar vid tankar och genomförs inte.
Måhända ligger en orsak i svårigheter att bryta traditioner, eller att kunskapen
inte finns. När det gäller möjligheten att bryta dominansen av paradigm har de
tidskrifter i vilka forskningen publiceras en central roll. De skulle kunna utgöra
en drivkraft för att vända utvecklingen genom att uppmuntra annan sorts
forskning och andra typer av bidrag. Som många författare påpekat, så kräver
goda logistiktillämpningar i många fall att man tänker nytt eller tänker i nya
banor. Detta förefaller inte bara gälla för organisationer som skall tillämpa
logistik utan även för de som verkar och forskar inom logistikämnet.

I mitt fall har jag gjort ett försök att tänka nytt och se vad detta ger. Förutom att
jag fokuserat på aktörer ser jag studien som ett bidrag till logistikforskningen
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genom att jag strävat efter att använda en socialkonstruktionistisk, tolkande och
reflekterande ansats. Dessa influenser förefaller sällan valda inom
ämnesområdet. Som ett resultat av ansatsen har problemfloran och dess kontext
blivit tämligen bred och därtill framkommer en del centrala problem som
uppmärksammas i varierande grad i logistiklitteraturen. Jag hoppas att läsaren
känner igen sig i vissa av problemen, kanske till och med i många av problemen.

Förslag till fortsatta studier
Intressanta sätt att gå vidare eller områden att behandla hoppas jag förmedlats
genom kapitel fem. Det finns dock några ytterligare områden som jag tror skulle
kunna vara givande.

Av epilogen framgår att en tydlig fokusering, i det här fallet på
flaskhalsstyrning, förefaller värdefullt för att ett förändringsprojekt skall kunna
gå framåt. Ett uppslag skulle därför kunna vara att studera ett logistiskt
förändringsprojekt med liknande utgångspunkter som i denna text. Metoden
skulle med fördel även kunna vara av etnografisk karaktär, för att öka närvaron
under studien och ge möjligheter till djupare förståelse för det som sker i
projektet.

Logistikområdets litteratur är ett sätt för ämnesområdets aktörer att sprida den
kunskap och de insikter som de önskar förmedla. Det räcker emellertid inte med
att ”bara” inkludera de teman jag lyft fram och behandla dessa i litteraturen så
blir allt bra överallt. Att förvandla idé till verklig lösning kan som framgår i
studien vara en svår uppgift. Och alla läser ju inte logistiklitteratur, så det finns
säkerligen mycket att göra ifråga om att få verksamma aktörer att ta in
logistikkunskaper. Lärandet, som framkommit som viktigt på olika ställen i
studien, är m a o en viktig fråga att belysa. I ett förändringsarbete och för att
bidra till företagsutveckling med förbättrad logistik, så skulle även frågor som
berör aktörers lärande för förbättrad företagsutveckling vara intressanta frågor
att beröra. I denna text har jag inte studerat eller observerat aktörer i
aktionsmoment, utan endast hållit mig till vad de diskuterar. Därför skulle
intressanta frågeställningar vara: Hur kan individer ta till sig logistiska
tankegångar? Vad utmärker lärandet i logistiksammanhang? Hur kan det
förstås?

Det studerade företaget skulle jag vilja karaktärisera som funktionsorganiserat.
Några karaktärsdrag som företaget har hoppas jag blivit förmedlade i denna
uppsats. Ett förslag som därför skulle vara lockande som fortsättning, är att finna
ett företag som skall vara uttalat processorienterat. Ett annat förslag att gå vidare
med är att hitta ett företag som präglas av väl fungerande logistik. Genom att
använda en liknande metod som i denna uppsats borde sedan kompletterande
insikter kunna erhållas. Av intresse skulle vara att se hur mycket av  de
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uppfattningar som berörts inom fallet sammanfaller och skiljer sig mellan den
typ av företag som jag föreslår ovan.

I fråga om de poänger jag lyfter fram i kapitel fem, så kan jag i efterhand
konstatera att de influenser jag fått från symbolisk interaktion stannat kvar i mitt
tänkande. Dessa influenser har säkerligen hjälpt mig att se saker som jag inte
skulle ha sett om jag inte träffat på detta perspektiv. En utvecklad tolkning av
materialet i denna text med hjälp av Symbolisk Interaktion skulle därför vara ett
sätt att gå vidare.  I synnerhet skulle mina tankar om förekomst av kluster med
olika perspektiv vara intressant att fördjupa, med hjälp av en utförlig
referensram. Ett annat sätt skulle kunna vara att göra en ytterligare studie.
Därefter skulle det nya materialet samt det gamla materialet tolkas med
Symbolisk Interaktion som referensram. Syftet med detta skulle vara att
fördjupa förståelsen för aktörernas roll i logistiken.
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Intervjuer
48 aktörer med olika organisatoriska tillhörigheter inom fallstudieföretaget
intervjuades mellan december 2001 till maj 2002.

En aktör verksam som projektledare för ett projekt för att förbättra företagets
logistik intervjuades i november 2002.

Figurer och bilder
Figur 1.1 Utvecklingen av Logistikämnet (s 5)
Figur 3.1 En hierarkisk uppbyggnad av uttalade mål inom SCM (s 27)
Figur 4.1 Distributionsfunktionens olika delar i ett sammanhang (s 50)
Figur 4.2 De intervjuade delarnas relation inom företaget (s 51)

Bild 2.1 Foto på empiriska materialets bearbetning (s 11)
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Bilagor
Bilaga 1, Intervjumall

1.1  Förberedelser:

- MiniDisc på
- Mikrofon på
- Presentera dig själv
- Presentera arbetet som “bilder av logistik”.
- Tala om att du tar en passiv roll i form av att respondenten skall ge sin bild,

och skall därmed inte ge mig något jag förväntar mig att få. Jag kommer
däremot att vara aktiv i form av att jag är med i dialogen/samtalet.

- Uppmuntra respondenterna att ge exempel.
- Berätta vad du gör med materialet och att det kommer att behandlas

konfidentiellt.

Intervjufrågorna är skrivna som en första fråga vilken ställs i avsikt att “få
igång” respondenten. Följdfrågorna ställs i fråga om lämplighet, d v s när svaren
berättigar dem som följdfrågor. Följdfrågorna utgör exempel på frågor som kan
ställas. Siffran anger “huvudfrågan”, punktlistan anger exempel på följdfrågor.

1.2  Intervjufrågor
1. Kan du berätta lite grann om dig själv?

- Vilken bakgrund har du?
- Hur länge har du arbetat för Företaget?
- Har du arbetat någon annanstans?
- Vad har du arbetat med tidigare (här avses både inom och utom Företaget)?
- Har du erfarenhet av stabs- och/eller linjearbete?

(Vem är du?)

2. Kan du beskriva ditt arbete?

- Vilka sorters aktiviteter ingår?
- Vilka är dina arbetsuppgifter?

(Vad gör du och hur ser du på ditt jobb?)

3. Senaste tiden på arbetet, hur skulle du vilja summera den?
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- Har den varit stressig? I så fall varför?
- Har det varit mycket problem? I så fall varför?
- Har den varit lagom i fråga om arbetsmängd  och liknande?
- Vad händer på arbetet?
- Var befinner ni er utvecklingsmässigt i Er verksamhet?

Om det har varit mycket problem, ställ fråga 4:

4. Varför tror du att dessa problem uppstår?

- Vad tror du orsakar dem?

5. Hur tycker du att ditt arbete kan förbättras?

- Hur tycker du att det sammanfaller med förbättringar av verksamheten för
företaget?

- Vad tycker du lyfter arbetet?

Se till så att den inte börjar beröra andra saker!

6. Om vi fortsätter med Er enhet, pågår det några förbättringsåtgärder?

- Vilka mål har Ni i fråga om förbättring?
- Har ni några uttalade mål?
- Har du några personliga mål?
- Vilken är din syn på de dessa mål?
- Hur påverkar de ditt arbete?
- Vilka områden har bäst förbättringspotential inom företaget? Ge exempel!
- Hur tycker du din avdelning ”står sig” i förhållande till andra avdelningar

och företaget i stort?

7. När du arbetar mot andra enheter, kan du nämna några typiska situationer i
vilka problem ofta existerar eller uppstår?

- Vilka enheter arbetar du mot? På vilka sätt?
- Kan du säga något om varför dessa problem uppstår?
- Finns det några speciella aspekter som du tycker att andra enheter skulle ha

större förståelse för?
- Om du skulle beskriva motparten, hur skulle du beskriva dom då?

8. Vad är en kund för dig?
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- Hur benämner ni dom ni arbetar mot?
- Hur ser du på en kund?
- Vet ni vad kunden vill ha?
- Vilka kunder får mest uppmärksamhet och varför?
- Vilka ser du som dina dina viktigaste kunder och varför är de viktigast?
- Hur kommer kunderna in i verksamheten, d v s hur beaktas interna och

externa kundernas behov?

9. Vad är en leverantör?

- Pratar ni om leverantörer?
- Vilka leverantörer får mest uppmärksamhet och varför?
- Vilka ser du som dina dina viktigaste leverantörer och varför är de viktigast?
- Hur kommer leverantörerna in i verksamheten, d v s hur beaktas

leverantörernas behov?

10. Vad är kundservice?

- hur sänks och höjs den?
- Hur kan du i ditt arbete påverka kundservicen?

11. På vilka sätt tar ni initiativ till att utveckla verksamheten i samarbete med
andra?

- På vilka sätt söker ni aktivt samarbete med andra divisioner/avdelningar?
- Vilka söker ni samarbete med?
- Vem tar initiativ på avdelningen om eller när det sker?
- På vilka sätt tar andra initiativ till samarbete?
- Vad påverkar i så fall samarbetet?
- Hur stimuleras anställda på Företaget att samverka med andra?
- Stimuleras rundvandring på andra delar och utbildning in FÖRETAGET?

12. Om du betraktar Företaget i stort, med kunder och leverantörer innefattat,
vad tycker du då att Företagets roll är?

- Vilka aktiviteter tycker du är de viktigaste för Företaget ?
- Hur långt sträcker sig Företagets ansvar?
- Vad konkurrerar man bäst med och varför?

(Vad gör Företaget  egentligen?)

13. Vilka tycker du är de vanligaste problemen när det sker förändringar?
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- i ditt arbete?
- i organisationen i stort?
- Hur kan dessa dessa problem undvikas?
- Kommer du på någon förändring som skett som du tycker har lyft företaget

och i så fall varför?
- Varifrån upplever du att förändringar har sitt ursprung?
- Hur tycker du människor fungerar vid förändringar och hur fungerar du

själv?
- Hur informerar man idag?

14. Nu tänkte jag vara lite mer specifik och foukusera på vissa utvalda avsnitt.
Om man börjar prata lager, hur inverkar lager på ditt arbete?

- Om man väljer att variera lagernivåerna, hur påverkar det dina
arbetsuppgifter?

- Hur påverkar lager konkurrenskraften för företaget?

15. Hur ser du på begreppet ledtid, d v s vad tycker du ingår där?

- Hur påverkar en höjning och sänkning av ledtider ditt arbete?
- Hur påverkar ledtider konkurrenskraften för företaget?

16. Vad är ett bättre resursutnyttjande för dig?

- Vad är en resurs?
- Hur skulle det visa sig på din avdelning och i ditt arbete?
- Hur skulle ett bättre resursutnyttjande påverka konkurrenskraften för

företaget?

17. Hur påverkar ledtider, lager och resursutnyttjande varandra?

- Hur visar sig deras inbördes påverkan i ditt arbete?
- Vilken roll spelar lager, ledtider och resursutnyttjande i verksamheten?
- Vilka konkurrensfördelar ser du med en förbättring av dessa?
- Hur kan de förbättras?

18. Berätta om projektet och diskutera/invänta reaktioner.
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