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SAMMANFATTNING
Företag kan använda sig av balanserade styrkort för att få ner organisationens övergripande
mål i mindre delar. En fördel med det är att de anställda blir mer involverade och motiverade
till att göra ett bra arbete. Styrkortet består av flera styrtal som mäter olika prestationer. Siemens Industrial Turbomachinery AB, även kallat SIT AB, använder sig av balanserade
styrkort och har även ett antal styrtal på individnivå på avdelningen MIP. I dagsläget är inte
de styrtalen tillförlitliga och därför fick vi i uppdrag av SIT AB att undersöka hur arbetet med
individuella styrtal kan förbättras.
Syftet med studien är att beskriva hur MIP, en av de strategiska inköpsavdelningarna på SIT
AB, arbetar med individuella styrtal idag, identifiera deras problem med individuella styrtal
samt att utveckla lösningar till problemen.
Vi har pratat med anställda på en av SIT AB:s strategiska inköpsavdelningar, fått skriftlig
dokumentation tilldelade samt hittat relevanta teorier och det är de källorna som har utgjort
grunden för vårt examensarbete. Utifrån det insamlade materialet har vi fått lärdom om att det
är viktigt att använda sig av individuella mått för att få ner organisationens strategi i företaget
samt att motivera de anställda till att göra ett bra arbete, men att det måste ske på ett bra arbetssätt för att det inte ska tappa trovärdigheten.
För att SIT AB ska kunna lösa problemet med att styrtalen inte är rättvisande har vi gett dem
tre förslag på lösningar. Lösningarna bör bearbetas för att se hur pass väl de fungerar i verksamheten och för att göra det möjligt anser vi att de bör tillsätta en grupp som har kunskap om
problemet och hur systemet fungerar.

FÖRORD
Främst vill vi ge ett stort tack till personalen på den strategiska inköpsavdelningen på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. Det är ni som har gjort det möjligt för oss
att genomföra studien! Vi har känt oss mycket välkomna och vi är tacksamma för att ni delade
med er av era egna erfarenheter och åsikter.
Vi vill ge ett speciellt tack till Anna-Karin Gårdholt, Micael Hedlund, Niklas Holmfeldt,
Erica Karlsson, Mattias Persson samt Eric Westman för all hjälp vi har fått.
Vi vill även tacka Petter Boye på Linnéuniversitetet i Kalmar som var vår handledare under
arbetet med uppsatsen.
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1 INLEDNING
Inledningen ger läsaren en bakgrund till SIT AB och även till varför företag ska använda sig
av individuella styrtal. Därefter förs en diskussion angående individuell målstyrning vilket
leder fram till problemet. Problemformulering samt syfte ges i slutet av kapitlet.

1.1 Bakgrund
SIT AB ingår i Siemenskoncernen som grundades i Berlin år 1847 av Werner von Siemens
och Johann Georg Halske. Idag har koncernen drygt 360 000 medarbetare i över 190 länder,
varav 4 700 arbetar i Sverige. (Siemens AB 2012a, 2012b) SIT AB tillverkar gas- och ångturbiner och har sitt kontor i Finspång där de har ungefär 2 800 anställda och en omsättning på
10 miljarder kronor. (SIT AB 2012a).
Inköpsavdelningen på SIT AB arbetar med att köpa in material och tjänster. På SIT AB finns
det bland annat operativa och strategiska inköpare. De operativa har mer vardaglig kontakt
med leverantörerna än vad strategiska inköparna har. De ansvarar bland annat för att lägga
order samt att följa upp leveranserna. I affärssystemet blir varje operativ inköpare tilldelat ett
inköparnummer, som består av tre siffror, vilket anges på varje order de gör. Varje Siemensbolag har 200 inköparnummer som de kan använda sig av. De strategiska inköparna delas in i
avdelningarna MIP respektive MIT. MIP ansvarar för de strategiska inköpen av gasturbinpackar som SIT AB gör. Arbetet innebär bland annat att välja leverantörer, skriva större kontrakt och ramavtal samt att göra prisförhandlingar. Niklas Holmfeldt är chef på MIP och ansvarar för inköp av material till gasturbinpackar. Det innebär att de har hand om alla kringsystem som behövs för att gasturbinen ska fungera. MIT ansvarar att köpa in material till själva
gasturbinen. (Holmfeldt 2012)
Förutom de två avdelningarna består den strategiska inköpsavdelningen dessutom av MIC och
MIS. MIC arbetar med metoder och processer där de bland annat ansvarar för inköpscontrolling samt att stödja inköparna i inköpsprocessen. MIS är också en stödavdelning och arbetar
mycket mot utvecklingsavdelningen. Utöver de fyra avdelningarna finns det ett antal KCM:er
vilka ansvarar för vissa inköpsområden som Siemens har. (Gårdholt (2012b)
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Hedlund (2012c), chef för den strategiska inköpsavdelningen MI, berättar att Siemens arbetar
med en top-down-process som innebär att information kommer uppifrån, exempelvis de balanserade styrkorten. Han tillägger att företaget försöker införa en återföringsprocess, en så
kallad bottom-up-process.
Alla företag har en vision, strategi och mål som styr verksamheten. Genom att veta vad som
eftersträvas blir det lättare att uppnå målen. Företag kan använda sig av så kallade styrsystem
för att leda verksamheten i rätt riktning. (Olve & Samuelson 2008) Enligt Karlöf och Helin
Lövingsson (2003) används styrsystem till att få fram information om i vilken utsträckning
företaget når de uppsatta målen. Det balanserade styrkortet, the Balanced Scorecard, är ett
exempel på styrsystem och innebär att företaget inte bara mäter finansiella mått utan även
icke-finansiella mått.
Det var Robert S. Kaplan och Peter P. Norton som utvecklade begreppet Balanced Scorecard
år 1990. Genom en studie fick de fram en ny modell för resultatmätning, The Balanced Scorecard. (Kaplan & Norton 1996b) Kaplan och Norton (1992) gav ut en artikel i Harvard Business Review där de beskrev styrkortet som ett verktyg för att mäta prestationer. Styrkortet tar
med finansiella mått som redan har inträffat samt framtida mått. Det gör att styrkortet snabbt
ger en omfattande helhetsbild av verksamheten. Måtten delas in i fyra perspektiv: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och lärande- och utvecklingsperspektivet. Därmed hjälper styrkortet till med att bryta ned företagets strategi till mindre delar vilket
medför en mer lättförstålig verksamhetsstyrning.
I styrkortet ingår vissa styrtal som är mått på hur verksamheten ligger till i jämförelse med
målsättningarna. De ska vara tydligt kopplade till företagets strategiska mål för att kunna kontrollera arbetet med affärsstrategin. Syftet med styrtalen är att få en lättförstålig och övergripande bild av organisationens prestationer. (Marr 2012)
Ett sätt att få de anställda mer motiverade är att bryta ned styrtalen till individnivå. I och med
det kan varje anställd se vad den bidrar med till företaget. Om styrkortet fungerar bra kan det
även kopplas till ett belöningssystem. Alla styrtal går inte att bryta ned till individnivå, vilket
kan ses som en nackdel. Därför är det viktigt att företag lägger tid på att utforma sitt eget balanserade styrkort så att det passar just deras verksamhet. (Kaplan & Norton 1996b)
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1.2 Problemdiskussion
Att styra företaget i rätt riktning är en av ledningens främsta uppgifter. Företag kan använda
sig av det balanserade styrkortet för att styra verksamheten. Styrkortet innefattar ett antal styrtal som mäter olika prestationer. (Marr 2012) Styrtalen ska hjälpa till att fokusera på målen.
Argumenten för att företag ska använda sig av individuella styrtal är att de för ned organisationens mål i företaget. Genom att de anställda får egna mål blir de mer motiverade till att
uppnå dem, då de kan se att deras arbete medför någonting användbart för företaget. (Roos
m.fl. 2004) Westman (2012), strategisk inköpare på MIP, tycker att det är bra både för individen och för företaget att kontrollera hur den anställda ligger till. Med hjälp av individuella
styrtal kan cheferna se hur arbetet fungerar för de anställda. Genom att analysera resultatet
kan cheferna avgöra om det behövs extra resurser på vissa områden eller om det är vissa personer som skulle kunna ta mer ansvar.
Att det kan vara svårt att bryta ned individuella styrtal är ett problem. Det kan exempelvis
bero på att det inte finns något systemstöd att få ner individuella styrtal och att det därför behövs mycket manuellt arbete. Vid manuellt arbete finns det alltid en risk med att någonting
går fel och det kan därför leda till att styrtalen också blir fel. Om de inte är tillförlitliga kan
inte individerna vara säkra på hur de ligger till i jämförelse med målet. Om företag inte använder sig av individuella styrtal kan det blir svårt att styra en stor organisation samt att få de
anställda motiverade till arbetsuppgifterna (Kaplan & Norton 1996b).
Enligt Hedlund (2012b), chef för den strategiska inköpsavdelningen MI, är behovet av att
använda sig av individuella styrtal stort på SIT AB. Det finns krav på att individerna ska mätas och följas upp. Holmfeldt (2012), chef för MIP, berättar att MIP idag har individuella styrtal men att siffrorna inte är rättvisande. Det leder till att han alltid får räkna med en viss felmarginal. Både Holmfeldt och Hedlund anser att det finns brister i företagets system vilket
gör att de i dagsläget inte kan ta fram styrtal som är etthundra procent sanna. I en önskad situation skulle Holmfeldt vilja att det fanns systemstöd för styrtalen så att det inte skulle behövas
så mycket manuellt arbete. Behovet av rättisande siffror behöver tillfredställas på något sätt
men i dagsläget vet företaget inte hur det ska gå till.
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1.3 Problemformulering
Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande forskningsfråga:


Hur fungerar användandet av individuella styrtal på MIP idag och hur kan styrtalen förbättras samt vilka utmaningar och möjligheter finns det med att bryta ned styrtal till individnivå?

1.4 Syfte
Syftet är att beskriva hur MIP, en av de strategiska inköpsavdelningarna på SIT AB, arbetar
med individuella styrtal idag, identifiera deras problem med individuella styrtal samt att utveckla lösningar till problemen.
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2. METOD
I metodkapitlet presenteras de ansatser och metoder som vi har använt oss av för att söka och
samla in material. Vi avslutar kapitlet med att framföra vår källkritik.

2.1 Forskningsstrategi
I vår undersökning har vi använt oss av den kvalitativa metoden då den syftar till att göra
tolkningar och skapa förståelse för ett visst ämne eller situation, till skillnad mot den kvantitativa metoden där ett visst beteende eller fenomen undersöks. Vi har studerat hur ett företag
arbetar med individuell målstyrning där syftet var att identifiera problem samt lösningar för
att möjliggöra ett bättre arbetssätt. Uppsatsen ger förståelse till situationen och även tolkningar kan göras utifrån undersökningen. Att välja den kvalitativa metoden vid arbete med företag
är enligt Jacobsen (2002) bra eftersom att metoden är flexibel. Till skillnad mot den kvantitativa metoden kan den kvalitativa forskaren ändra problemformulering allt eftersom studien
pågår. Flexibiliteten kan även vara en nackdel då en ändrad problemformulering kan leda till
att forskaren får in nytt material och på så sätt att det tar längre tid än vad det var tänkt från
början. Den kvalitativa metoden är också resurskrävande eftersom att det kan ta lång tid att
samla in material, genom exempelvis intervjuer, men samtidigt har metoden då lättare att förklara saker och ting på djupet.

2.2 Forskningsansats
Vi har studerat ett specifikt fall på ett företag och därför har våra insamlade data grundat sig
på information från företaget. Dock har vi under tiden även samplat in relevanta teorier vilket
har gett oss kunskaper om problemet som förekommer i företaget. Genom att växla mellan att
arbeta med empiri och teori har vi använt oss av den abduktiva ansatsen (Alvesson & Sköldberg 2008). Det synsättet har gett oss förståelse om problemet, till skillnad mot om vi hade
använt oss av den deduktiva eller induktiva ansatsen där grunden för undersökningen utgörs
av empiri respektive teori (Fisher 2007). Abduktion innebär en blandning av induktion och
deduktion och används oftast vid fallstudiebaserade undersökningar då forskaren vill undersöka och förstå ett visst problem (Alvesson & Sköldberg 2008).
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2.3 Aktionsforskning
Vårt uppsatsarbete innebar ett nära samarbete med företaget för att kunna få kännedom om
problemet, vilket i det här fallet var hur SIT AB kan arbeta för att få ner rättvisande styrtal på
individnivå. Därför använde vi oss av aktionsforskningsmetoden som bygger på att ett företag
samarbetar med en utomstående part för att få ordning på ett problem (Rönnerman 2004). Vi
valde att arbeta på företagets kontor för att få en förståelse till problemet, men även för att
snabbt kunde få svar på de frågor som vi hade. Att ha en nära kontakt med de anställda är bra
då de anställda är i fokus i auktionsforskningen, då deras arbete är grunden till resultaten
(Hansson 2003). Att vi har varit med i processen gör att vi har det svårare att ha en oberoende
roll till vårt arbete. Vi har tidigare inte haft bra kunskaper inom ämnet och därför har det tagit
tid för oss att sätta oss in i problemet. Den nackdelen kan även vara positiv i det fallet då de
som redan är insatta inom ett visst område kan ha svårt att se problemet (Rönnerman 2004).
Vi var en utomstående part som skulle arbeta fram en lösning till SIT AB:s problem. Med
tanke på att vi har haft en nära kontakt med företaget kan det ha påverkat vårt opartiska ställningstagande, men det hade vi i åtanke under arbetet genom att vara kritiska till informationen
som vi fick därifrån.

2.4 Datainsamlingsmetod
För att samla in empirisk data har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata
är ny information som forskaren samlar in och det kan exempelvis ske genom intervjuer (Jacobsen 2002). I de fall det behövdes har vi under vissa samtal använt oss av ostrukturerade
intervjuer. Det innebar att frågorna som vi ställde gav möjlighet till flexibla svar, till skillnad
från de strukturerade intervjuerna där flexibiliteten är mindre (Christensen m.fl. 2010). Under
våra samtal hade vi en öppen dialog med våra respondenter vilket medförde att följdfrågor
kunde ställas mer spontant. Vi hade inga förutbestämda frågor som vi frågade alla respondenter, utan frågorna varierade beroende på vem vi pratade med och vad vi ville få ut av samtalet.
Sekundärdata är data som sedan tidigare har samlats in av andra personer och därför är det
viktigt att vara kritisk mot den (Jacobsen 2002). Vi samlade in sekundärdata genom skriftliga
källor som vi fick av Siemens samt externa dokument, som till exempel ett examensarbete.
Att använda oss av sekundärdata och primärdata har medfört att vi har sparat tid, genom att
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inte behöva söka upp data själv, samtidigt som vi skaffade oss information som var relevant
för ämnet (Christensen m.fl. 2010).

2.5 Forskningskvalitet
Forskningskvalitet beskriver hur trovärdig och tydlig rapporten anses vara. Utifrån den kvalitativa ansatsen som vi har utgått från är trovärdighet och äkthet två grundläggande kriterier
som ska vara uppfyllda för att bestämma forskningskvaliteten. Trovärdighet består av fyra
delkriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Tillförlitlighet handlar om hur sannolikt eller troligt resultatet är. Om rapporten innehar överförbarhet betyder det
att resultatet kan tillämpas i andra sammanhang än i det tänkta fallet. Pålitlighet är när ett likartat resultat tas fram vid ett annat tillfälle och som redan har granskats kritiskt. Konfirmering
handlar om att forskaren ska ha en objektiv syn på det som undersöks. Om undersökningen
hjälper till att skapa ökad förståelse för dem som är inblandade i undersökningen anses den ha
äkthet. (Bryman & Bell 2005)
För att stärka forskningskvaliteten har vi valt respondenter som är insatta i det undersökta
problemet och kommer i kontakt med problemet dagligen. För att säkerställa oss om att respondenternas åsikter har framgått på ett rättvisande sätt läste de igenom texten för att, i de
fall det behövdes, ge synpunkter på ändringar. Vi har varit kritiska mot vårt empiriska material och det har vi även varit mot de resterande materialen. På så sätt har vi kunnat behålla vår
objektiva ställning till ämnet. Resultaten av vår undersökning har ökat förståelsen av det problem som företaget har med de individuella styrtalen. De förslag som vi har fått fram anser vi
även kan införas på andra avdelningar i företaget i de fall då förutsättningarna är lika.

2.6 Källkritik
För att vara kritiska mot de sekundärkällor som vi har använt oss av har vi tagit hänsyn till i
vilket sammanhang källorna har använts. Det examensarbete som Höglund skrev år 2011 har
vi läst som helhet och därav tyckte vi att det var bra data för vår undersökning. Han intervjuade tio stora företag som resulterade i fem brister i företagens hantering av styrtal. Då SIT AB
har ungefär 2 800 anställda anser vi att det är ett stort företag och det är bland annat därför
som Höglunds studie relevant och användbart för SIT AB:s arbete med styrtal. Genom att vi
7

får en infallsvinkel på ett arbete som har gjorts på andra företaget kan vår förståelse för vissa
delar förbättras samtidigt som helhetsbilden av hur olika företag använder sin verksamhetsstyrning blir klarare.
Då vi fick problemet tilldelat från SIT AB har vi varit kritiska mot det insamlade materialet,
men vi har även haft i åtanke att de faktiskt vill ha en förändring och att det som de säger är
till för att hjälpa dem själva i slutänden. För att få konkret information har vi intervjuat de
personer som möter problemen dagligen samt har kunskap om ämnet. De är insatta i problemet och vet hur det ser ut. De anställda som vi har samtalat med har gett förslag till andra
anställda att prata med. På så sätt anser vi att de personer som vi har pratat med håller kvalitet
eftersom att de är insatta i ämnet och på så sätt vet vad de pratar om. Om vi hade valt respondenterna själva kunde det ha lett till ett annat resultat som inte hade visat problemet.
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3. REFERENSRAM
I referensramen får läsaren ta del av teorier och modeller som vi anser är väsentliga för vår
studie. Dessa tar upp varför företag bör använda sig av styrsystem samt vad de bör tänka på
vid användandet.

3.1 Vision, affärsidé, mål och strategi
Alla företag och organisationer har en vision som utgör en bild av hur ledningen vill att företaget ska utvecklas och vad de ska åstadkomma i framtiden. Avsikten är att engagera och motivera de anställda, men den används även för att ta fram företagets affärsidé, mål och strategi.
Affärsidén beskriver i större utsträckning hur företagets verksamhet ska skilja sig från konkurrenternas. Alla företag har också mål med verksamheten som visar vad företaget vill uppnå, båda på kort och lång sikt. För att kunna uppnå målet använder sig företaget av en strategi,
vilket är en handlingsplan som är knutet till företagets planer och planering. (Roos m.fl. 2004)
What counts,
gets measured

What gets
rewarded,

What gets

STRATEGY

really counts

measured,
gets done

What gets
done, gets
rewarded
Figur 3.1 Framwork for designing performance measurement systems, (efter Anthony & Govindarajan 2007., s. 461)

Det som företagen vill mäta ska grunda sig i strategierna, vilket är planer på hur målen ska
uppnås. Figuren ovan visar hur ett prestationsmätningssystem kan vara uppbyggt. Den liknas
vid ett kretslopp där det finns ett tydligt samband mellan strategi och vad som mäts. Strategin
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ligger till grunden för de fyra framgångsfaktorerna. Om faktorerna mäts och belönas blir de
anställda motiverade till att uppnå dem. (Anthony & Govindarajan 2007)
Kaplan och Norton (1996b) beskriver strategi som en samling hypoteser om orsak och verkan.
Orsaksfaktorerna finns i alla fyra perspektiven i styrkortet och genom ett prestationsmätningssystem ska faktorerna tydligt vara kopplade till både mål och strategi. Varje styrtal som finns
med i ett styrkort ska förklara vad strategin innebär. Genom att mäta både utfallsmåtten och
de uppsatta målen visar styrtalet ett orsak-verkan-samband.

3.2 Det balanserade styrkortet
”If you can’t measure it, you can’t manage it”, skriver Kaplan och Norton (1996b:21). De
skriver att företag inte kan styra någonting om det inte mäts. Det är därför som det är viktigt
att företag använder sig av mätsystem. (Kaplan & Norton 1996b) Ett sätt att kunna mäta prestationer är att använda sig av ett balanserat styrkort (Anthony och Govindarajan 2007).
Enligt Karlöf och Helin Lövingsson (2003) finns det andra aspekter än de finansiella som är
viktiga att styra upp och följa i en verksamhet. Kaplan och Norton (1996b) skriver att det balanserade styrkortet kompletterar de finansiella mått för tidigare resultat med mått på drivkrafterna för framtida resultat. Både finansiella och icke-finansiella mått är viktiga för alla anställda i företaget och måste därför vara en del av företagets informationssystem. Mål och
åtgärder för styrkortet grundar sig i företagets vision och strategi och kan ses från fyra perspektiv: finansiella, kunder, internt samt lärande och utveckling. På andra sidan finns en figur
som visar Kaplan och Nortons balanserade styrkort.
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Figur 3.2 Translating vision and strategy: four perspectives, (Kaplan & Norton 1996a., s. 4)

Enligt Roos m.fl. (2004) är tanken att perspektiven ska ge en bättre helhetsbild av företagets
prestationsförmåga och även ge ett bättre beslutsunderlag. De ger också en mer balanserad
bild av nuläget och framtiden samt mellan interna och externa förhållanden. Balansen mellan
de finansiella och icke-finansiella måtten är viktig för att kunna fokusera på både kort- och
långsiktiga mål. Karlöf och Helin Lövingsson (2003) är övertygade om att företag ska ta sig
tid att fundera över vilka områden som är viktiga att styra och följa upp i verksamheten. Utifrån förutsättningarna kan företaget skapa perspektiv som är användbara, istället för att använda sig av standardmodeller. Kaplan och Norton (1996b) skriver att de fyra perspektiven
ska ses som en mall för företaget istället för ett tvångssätt. Vissa företag som de har stött på
anser att styrkortet tar för lite hänsyn till medarbetarnas, leverantörernas och samhällets intressen. Då kan företaget lägga in dessa i deras styrkort för att de ska få en mer övergripande
bild. Kaplan och Norton skriver även att inte alla intressenter bör vara inkluderade i styrkortet, utan det beror på vad företaget har för vision, affärsidé och strategier. Även Olve m.fl.
(1997) säger att styrkortet ska fokusera på företagets viktigaste delar och därför ska inte alla
styrtal ingå i styrkortet.
Det balanserade styrkortet är som sagt ett verktyg för att nå uppsatta mål. En fördel med styrkortet är att företaget i efterhand kan kontrollera om de har nått målen för de fyra perspektiven. Om de inte har lyckats nå målen ska de analysera orsakerna och lära sig av det. (Roos
m.fl. 2004) Kaplan och Norton (1996b) tar upp fyra anledningar till varför ett företag ska använda sig av det balanserade styrkortet. För det första beskriver styrkortet organisationens
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vision för hela företaget, vilket medför en gemensam förståelse om vad som ska uppnås. För
det andra skapar styrkortet en övergripande bild av företagets strategi som gör det möjligt för
alla anställda att se hur de bidrar till organisationens framgång och utveckling. För det tredje
kan de anställda och avdelningarna, utan styrkortet, optimera sitt arbete men inte bidra till att
uppnå strategiska mål. Den fjärde anledningen är att styrkortet fokuserar på förändringsarbete.
Om företaget identifierar rätt mål och åtgärder kommer det att leda till ett framgångsrikt förändringsarbete. Om de inte hittar dem kommer investeringarna och initiativen inte att vara till
någon nytta.
Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan styrkortet leda till att en målöverensstämmelse
skapas i företaget. Det innebär att individens mål sammanfaller med organisationens mål. Om
målöverensstämmelse uppnås i företaget ökar möjligheten till att individen blir motiverad att
arbeta mot de mål som företaget har.

3.2.1 De fyra perspektiven i det balanserade styrkortet
Det finansiella perspektivet
Enligt Roos m.fl. (2004) fokuserar det finansiella perspektivet på aktieägarnas intressen. Kaplan och Norton (1996b) anser att de finansiella styrkorten representerar organisationens långsiktiga mål som är att åstadkomma hög avkastning på det investerade kapitalet. Mått som lönsamhet, avkastning på tillgångar och ökade intäkter är vanliga styrtal som organisationer använder sig av i det finansiella perspektivet. Författarna anser att de finansiella styrtalen måste
uppfylla två syften: att de definierar det förväntade resultatet utifrån strategin samt att de utgör det ultimata riktmärket för målsättningarna och styrtalen i de resterande perspektiven. Att
koppla andra styrtal till de finansiella styrtalen möjliggör att styrkortet blir mer sammanhängande samt att en tydligare målöverensstämmelse uppnås.
Kundperspektivet
I kundperspektivet identifieras de kund- och marknadssegment som företaget är verksamt
inom. Organisationens vision, affärsidé och strategi omvandlas till konkreta mål för marknader och kunder. Det görs för att skapa en tydlig bild av vad företaget strävar mot samt hur de
ska handla för att uppnå de finansiella målen. Mått i kundperspektivet kan till exempel vara
marknadsandel, kundvärvning samt kundtillfredsställelse. (Kaplan & Norton 1996b) Roos
m.fl. (2004) beskriver kundperspektivet som hur kunderna uppfattar företaget och det kan ses
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som det externa perspektivet. Olve m.fl. (1997) fortsätter resonemanget med att perspektivet
speglar kundernas syn på företaget. Kundperspektivet ska enligt dem beskriva de kundvärden
som företaget ska uppfylla.
Processperspektivet
Det interna perspektivet granskar företagets interna processer i syfte att avgöra om det finns
områden som måste förbättras (Roos m.fl. 2004). Kaplan och Norton (1996b) tycker att det är
ledningens uppgift att identifiera processerna. De styrtal som företaget väljer att använda sig
av i det här perspektivet uppkommer oftast genom det finansiella perspektivet och kundperspektivet. Att göra på det sättet möjliggör att företaget kan koncentrera sig på att mäta sådant
som är relevant för att uppnå kund- och aktieägarmålen. Innovationsprocessen tas med som en
viktig del i det interna processperspektivet. Innovationsprocessen förklarar att det är betydelsefullt för företaget att lära känna deras marknadssegment men även att utveckla varorna och
tjänsterna för att tillgodose segmenten. Ökad marknadsandel, lönsam tillväxt och produktivitet är exempel på relevanta mått för processperspektivet.
Lärande och utvecklingsperspektivet
Lärande och utveckling är det fjärde perspektivet och handlar om hur företaget ska kunna
skapa värde för aktieägare, kunder och anställda även i framtiden (Roos m.fl. 2004). Enligt
Kaplan och Norton (1996b) är det medarbetarna, informationssystemen och organisationen
som helhet som är de tre viktigaste punkterna i det här perspektivet. Tillfredsställelse, produktivitet och lojalitet är exempel på personliga styrtal som är centrala ur lärande och utvecklingssynpunkt. Det här perspektivet utgör grunden för att målen i de andra perspektiven ska
kunna nås.

3.2.2 Det balanserade styrkortet ur ett kritiskt perspektiv
Enligt Roos m.fl. (2004) förekommer det en del kritik mot det balanserade styrkortet. Den
första kritiken är att styrkortet kan ses som begränsat eftersom det endast finns fyra perspektiv
att utgå ifrån. Det kan leda till att ledningen missar väsentlig information som inte ingår i de
olika perspektiven. Den andra kritiken är att de anställda får för lite plats i styrkortet. De anställda har inget eget perspektiv utan ingår, tillsammans med de immateriella tillgångarna, i
perspektivet om lärande och utveckling. Sammanslagningen kan leda till att personalens
kompetens inte tas till vara tillräckligt bra. Kundperspektivet, det externa perspektivet, kritise13

ras för att det inte tar med andra betydande externa relationer. Det kan till exempel gälla leverantörer och samarbetspartners. Den sista kritiken som författarna tar upp är att styrkortet avspeglar statiska förhållanden. Det beror på att flöden mellan olika resurser inte behandlas.
Företagsledning handlar först och främst om att utnyttja resurserna så bra som möjligt och att
hantera förändringar i organisationen. Att resurserna inte behandlas ses som en svaghet i styrkortet. (Roos m.fl. 2004)
Kaplan och Norton (1996b) lyfter ett varningens finger för att användning av det balanserade
styrkortet inte är lika lätt som det verkar. Brister i företagets struktur, utvecklingsprocessen av
styrkortet samt vilka styrtal företaget väljer att använda sig av är orsaker som kan leda till att
styrkortet inte blir som det är tänkt.

3.3 Styrtal
Företag använder sig av styrtal för att få en överblicksbild av verksamheten. Det görs genom
att styrtalet sätts i relation till målsättningarna. Då kan företaget se hur de ligger till gällande
exempelvis historisk data, mål eller konkurrenters verksamhet. (Fredelius 2011; Marr 2012)
Kaplan och Norton (1996b) anser att företag även kan sätta upp lokala mål med hjälp av styrtalen från styrkortet. För företag som bryter ned de strategiska styrtalen på operativ nivå kan
det medföra att medarbetarna känner sig mer engagerade samt att en målöverensstämmelse
genomsyrar organisationen. Olve m.fl. (1997) tycker också att det är bra att bryta ned styrkortet på mindre enheter för att bland annat skapa förståelse. Ju mer detaljerad information de
anställda får, desto mer kan de se vad deras bidrag leder till. Om det är lämpligt att göra nedbrytningar till individnivå tycker de beror på vilken slags verksamhet det är. Det kan upplevas
mer naturligt att göra det i företag som använder sig av säljare eller konsulter, eftersom de i
vissa fall kan vara egna resultatenheter, än i verksamheter där personalen kan bytas ut eller
arbetar i grupper.
När styrtalen ska sammanfattas är det balanserade styrkortet en bra och enkel metod att använda. Modellen ger en överskådlig bild av de prestationer och processer som företaget har
valt att analysera. (Olve & Westin 1996)
Marr (2012) tillägger att styrtalen ska vara kopplade till företagets strategiska mål på ett tydligt sätt. Därmed ska de vara till hjälp för att bevaka arbetet med affärsstrategin. Syftet med
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styrtal är att sammanfatta organisationens prestationer i ett antal nyckeltal som ska möjliggöra
ett mer lättförståeligt resultat. Problemet med styrtal är att det är ganska odefinierat och att det
används i för stor utsträckning. Flera företag mäter många styrtal bara för mätandets skull
istället för att identifiera de styrtal som de faktiskt behöver.

3.3.1 Utmaningar med att få ned styrtal till en lägre nivå
Icke-finansiella mått, som till exempel kundtillfredsställelse, är enligt Kaplan och Norton
(1996b) svårare att bryta ned till lägre nivåer än vad finansiella mått är. För att åtgärda det
problemet skriver de att företag kan använda sig av det balanserade styrkortet eftersom att det
är baserat på resultat och på så sätt visar de faktorer som används för att förverkliga strategin.
Genom detta får företaget ned styrkort på avdelnings-, grupp- och individnivå.
Höglund (2011) skrev sitt examensarbete om användning av styrtal i verksamheten. Han utförde en kvantitativ studie på tio företag där han studerade vad som kan orsaka brister i företagens hantering av styrtal. I uppsatsen gav han också förslag på hur en verksamhet kan agera
för att nå en hög informationskvalitet. Höglunds analys byggde på de fem mest framträdande
orsaker till bristande informationskvalitet och visas i figuren på nästa sida.

Figur 3.3 Fem orsaker till bristande informationskvalitet, (Höglund, 2011., s. 21)

Bristande definitioner/villkor uppkommer genom att avdelningar börjar göra egna definitioner
på styrtalen. En orsak till det kan vara att avdelningarnas helhetssyn inte stämmer överens
med företagets. Varierande tolkningar av nyckeltal anses bero på att individer tolkar nyckeltal
på olika sätt. Om företaget använder sig av en stor mängd lagrad data kan det innebära problem eftersom att stora datavolymer kräver ett mer omfattande arbete. Vid manuell inmatning
spelar den mänskliga faktorn in vilket kan göra att det uppstår fel som leder till att kvaliteten
försämras. Det problemet hade kunnat undvikas om verksamheten istället använder sig av ett
system utan manuellt arbete. Bristande kommunikation är den femte största orsaken och kan
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bero på att de som arbetar med nyckeltal inte vet hur de ska använda dem. För att minska problemet är det viktigt att de anställda blir medvetna om vad nyckeltalen används till och hur de
ska tolkas. (Höglund 2011)
För att arbetet med styrtal ska ge en rättvisande bild av det som avspeglas är det viktigt att rätt
användare har tillgång till rätt information. Genom att ha konsekventa system lär sig användarna hur de ska arbeta i systemen. En nackdel med att använda sig av styrtal är att de kan
göra att företaget fokuserar på fel områden. Därför är det viktigt att vara kritisk mot den information som styrtalen ger. (Höglund 2011)
Höglund (2011) skriver att eftersom han endast har intervjuat tio stycken stora företag så
speglas svaren efter det. Stora företag har naturligt en stor mängd data, men genom att eliminera dubbletter blir mängden i alla fall lite mindre.

3.4 Individuella styrtal som ett arbetssätt för att skapa arbetsmotivation
Motivation är det som driver en person till att utföra vissa handlingar för att uppnå ett visst
mål. Frederick Herzbergs arbetsmotivationsteori beskriver samband mellan incitament, tillfredsställelse och arbetsprestationen hos anställda. För att undersöka sambanden genomförde
han en intervjuundersökning, under slutet av 1950-talet, på olika företag. Utifrån resultatet av
undersökningen drog Herzberg slutsatsen att de anställdas arbetssituation består av två olika
faktorer: hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är faktorer till exempel lön,
arbetsmiljö eller medarbetare som måste vara uppfyllda för att de anställda inte ska vantrivas
på arbetsplatsen. Motivationsfaktorer är hur den anställda uppfattar sin arbetsuppgift. Ansvar
och avancemang är exempel på motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna reducerar missnöje
men kan varken skapa tillfredsställelse eller motivation medan motivationsfaktorer kan skapa
både tillfredsställelse och motivation men inte reducera missnöje. (Bakka m.fl. 2006)
Höglund (2011) tar upp att arbetet med styrtal måste kommuniceras ut till dem som ska använda sig av styrtalen. Han tycker att de som arbetar med styrtal måste veta varför de användas i verksamheten och på vilket sätt de ska användas. Genom att de anställda får kunskap om
ansvaret och att de känner sin delaktiga i processen blir de motiverade att utföra ett bra arbete.
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3.5 Individuella styrtal som grund för belöningar
”Syftet med belöningssystem är att skapa rätt motivation hos medarbetarna för att säkerställa
effektivitet i verksamheten” (Olve & Samuelsson 2008:231). Individer blir mer motiverade
om de känner att det finns en möjlighet att bli belönade. När individen vet vilka mål som ska
uppnås blir det mer konkret vad de faktiskt bidrar med till företaget. Att få en målöverensstämmelse som genomsyrar hela verksamheten leder till att alla arbetar mot samma mål och
det kan i sin tur leda till att företagets effektivitet ökar. (Olve & Samuelsson 2008)
Att företagen använder sig av styrtal som grund för belöningar är inte bara positivt utan det
finns ett antal nackdelar. Att inte till etthundra procent veta att styrtalen stämmer och att styrkortet kanske inte innehåller alla optimala styrtal leder till att resultaten inte anses vara helt
pålitliga. Vissa företag är medvetna om dessa risker och använder sig därför inte av styrkort
vid lönesättning i ett alltför tidigt stadium utan de vill först utvärdera hur väl den stämmer.
(Kaplan & Norton 1996b)
”Det är uppenbart att bonussystem ökar kraven på att måtten är rätt tänkta”, skriver Olve m.fl.
(1997:114) Enligt författarna måste dessutom företaget tänka på två saker om de ska grunda
belöningar på individuella styrkort: om det är lämpligt att belöna individer och om det i sådana fall ska tas hänsyn till andra mått utöver de finansiella. (Olve m.fl. 1997) Kaplan och Norton (1996b) skriver att lönen är en viktig drivkraft i företaget och det är därför som cheferna
så tidigt som möjligt vill få deras löner knutna till styrtalen.
Olve och Samuelsson (2008) betonar att en av företagets svåraste frågor är hur belöningssystemet ska vara uppbyggt. Varför det blir ett problem beror på att belöningssystemet måste
anpassas till verksamheten. Det gäller att integrera de system som finns så att resultaten blir
tillförlitligt. När de anställda vet om att företaget har ett väl fungerande belöningssystem ökar
motivationen eftersom de vet att de blir belönade om de utför ett bra arbete.
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4. EMPIRI
I det här kapitlet presenteras vårt empiriska material som vi har samlat in genom både primär- och sekundärdata. Kapitlet redogör för avdelningen MIP:s användning av individuella
styrtal idag samt en önskad situation gällande styrtalen.

4.1 Hur MIP arbetar med individuella styrtal
SIT AB har en övergripande inköpsstrategi för hela företaget med mål och strategier. De bryts
ner till strategier på avdelningsnivå varav en av dem är den strategiska inköpsavdelningens,
MIP, strategi. För att de ska kunna få ned målen och strategierna i organisationen använder de
sig av balanserade styrkort. På det sättet blir målen tydligare och då blir det också lättare att
förstå varför de mäter vissa styrtal. (Hedlund 2012c)
MIP:s styrkortet består av perspektiven: finansiellt, kund/leverantör, leverans, besparingar
samt process. Holmfeldt (2012), chef för MIP, anser att besparingsperspektivet egentligen
borde ligga under det finansiella perspektivet eftersom besparingar tillhör den finansiella delen. Det som styrkortet saknar är enligt honom ett perspektiv för medarbetarna. Han medger
att det är svårt att mäta sådana indikatorer men han har försökt att lösa det genom att kontinuerligt ha personliga utvecklingssamtal. Medarbetarna har även möjlighet att utvärdera Holmfeldt som chef genom ett feedbackprogram. Det görs för att se över ledarskapsstödet mellan
individ och grupp.
De styrtal som MIP använder sig av visas i figuren på nästa sida. Det faktiska värdet mäts i
aggregerad volym. Vilken färg avvikelsekolumnen får bestäms av hur styrtalen följer budget.
Vid grön markering är resultatet bättre än budgeterat resultat. Det gula betyder att resultatet är
ungefärligt med budget och det röda innebär att budget har överskridits. Pilarna representerar
skillnaden i resultatet från föregående månad. Pil upp betyder att resultatet är bättre med minst
fem procent medan pil nedåt visar att resultatet har försämrats med mer än fem procent. Pilen
till höger innebär att skillnaden håller sig inom ett intervall på fem procent. Att vissa rutor är
streckade beror på att de mäts i procent och den budgeterade procentsatsen är samma för varje
månad som för hela räkenskapsåret.
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Figur 4.1 MIP´s Balanced Scorecard

Holmfeldt (2012) berättar att det är Erica Karlsson, inköpscontroller på SIT AB, som hjälper
honom med att bryta ned vissa styrtal till MIP:s styrkort. Karlsson (2012) arbetar i olika etapper för att få reda på vilken avdelning, grupp eller strategisk inköpare som resultaten tillhör.
De siffror som hon inte hittar genom ett visst tillvägagångssätt får hon dela in på ett annat sätt.
När hon har genomfört de stegen lägger hon ihop siffrorna till en summa och det är den summan som blir resultatet. Arbetsprocessen tar lång tid och kräver mycket manuellt arbete av
henne, därför önskar hon att det fanns ett bättre sätt för att sammanställa det på. Trots att hon
går igenom en omfattande process kan det leda till att fel uppstår och därför räknar avdelningarna med en viss felmarginal i resultatet.
Enligt Holmfeldt (2012) är det kostnadsbesparingarna som är de viktigaste styrtalen att fokusera på, vilka bland annat är PPC-net och PPC-tac. PPC-net innebär att företaget kan göra
långsiktiga besparingar genom att förhandlar fram ett nytt fast pris medan PPC-tac är taktiska
besparingar som ofta klassificeras som engångsbesparingar som exempelvis uppkommer genom att inköparen avtalar med leverantören om volymrabatt (Persson 2012). Även Westman
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(2012), strategisk inköpare på MIP, anser att det är viktigt att fokusera på kostnadsbesparingar. Han berättar att styrtalen PPC-net och PPC-tac grundar sig på den fakturerade inköpsvolymen. När inköparen har förhandlat till sig ett pris och det sedan tillkommer extra beställningar blir det ett problem eftersom att det i slutänden blir dyrare än vad de trodde från början. I det fallet framstår besparingen som mindre än vad det skulle bli från början. På grund av
tilläggs- eller ändringsbeställningar blir det därför svårt att förutse besparingar i förväg eftersom att besparingarna förändras. Till viss del hanteras det problemet genom att istället rapportera ursprungsbesparingen mot ursprungsbeställningen. De ändringarna påverkar inte MIP:s
styrtal utan blir istället avvikelser i kundprojekten.
Hedlund (2012b) som är chef för den strategiska inköpsavdelningen, MI, berättar att det ställs
allt mer krav på SIT AB att använda sig av individuella styrkort. Han nämner även att inköpsavdelningen har börjat få ned ett antal styrtal på individnivå men att det är problematiskt eftersom att det inte finns systemstöd för det. Styrtal är ett populärt sätt att styra verksamheten
på men det är lätt att det blir för mycket (Hedlund 2012a).
I dagsläget har MIP tio stycken styrtal på individnivå. För att få ned vissa individuella styrtal
har Holmfeldt tagit fram ett dokument som de strategiska inköparna på hans avdelning får
fylla i med rätt information för att sedan lämna tillbaka till honom (Holmfeldt 2012). Därefter
presenterar han förslag på de individuella styrtalen för hans strategiska inköpare och tillsammans diskuterar de om målen är rimliga (Westman 2012). Westman tycker att det fungerar
ganska bra med hans styrtal. ”Jag kan få ett mål som är väldigt tufft men då är det ju bara att
sträva efter det.” Han tillägger att det är olika svårt att nå resultat beroende på hur ens köpområde ser ut. Vissa köpområden har de strategiska inköparna arbetat mycket med och att det
därför inte finns så mycket besparingar att hämta, medan arbete med andra köpområden kan
innebära stora besparingar.
Westman (2012) tycker att individuella styrtal är bra för att kunna följa upp prestationer. Han
tror att det behövs vissa mått i den rollen som han har som strategisk inköpare just för att arbetssättet är ganska individuellt. Han berättar att det bara är han som arbetar med sitt köpområde på MIP och därför vill han mätas på det själv. ”Jag vill ju inte bli dragen över samma
kant som alla andra, utan gör jag ett bra jobb så vill jag kunna visa det.” Han tycker att fördelarna med individuella styrtal är att de motiverar till att göra ett bättre arbete samt att Holmfeldt kan se om avdelningen behöver lägga extra fokus på något område. Det negativa kan
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vara om det inte finns någon tanke bakom hur målet är uppsatt. Han tycker att det ska tas hänsyn till bland annat vilket köpområde som den strategiska inköparen arbetar i. Att identifiera
förutsättningarna för både varje strategisk inköpare och köpområde ska utgöra grunden för
styrtalen, tycker Westman. Om alla skulle få samma mål men att de inte har lika förutsättningar att uppnå dem så blir det ett problem med de individuella styrtalen. Han berättar att
Holmfeldt tycker att styrtalen är viktiga men att det i slutänden är det totala som är mest viktigt, vilket är MIP:s styrtal. ”Det handlar egentligen inte bara om att utvärdera individen som
sitter och jobbar med det, utan det kan vara strategiskt för att se vart man behöver lägga fokus.” (Westman 2012)

4.2 Upplevda brister med MIP:s arbete med styrtal
Holmfeldt (2012), chef för MIP, berättar att det i dagsläget inte finns något systemstöd för att
bryta ned styrtal och därför krävs det mycket manuellt arbete för att få fram vissa siffror. Det
manuella arbetet kan leda till att fel uppstår samtidigt som det tar lång tid att få fram resultat.
Han berättar också att styrtalen inte är helt tillförlitliga på grund av att arbetssättet inte stöds
av något system. Även Hedlund (2012b), chef för den strategiska inköpsavdelningen MI, betonar att manuellt arbete bör undvikas. ”Om vi inte kan plocka ut det från systemet då kan vi
ju inte mäta det”, säger han. Om företaget ska få ned individuella mätetal måste det finnas
system som informationen kan hämtas ifrån och därför tycker han att det är viktigt att använda
sig av system, men i dagsläget finns det inget systemstöd. Hedlund (2012a) tror att det alltid
kommer att finnas nya krav på systemet och därför måste det finnas en balans mellan vad systemet ska göra och vad företaget vill få fram.
Ett annat problem är användandet av ESN-koder. ESN-kod är en tresiffrig varugrupperingskod som SIT AB använder sig av för att identifiera strategisk information för ett
visst köpområde. Alla företag inom Siemens använder sig av de här ESN-koderna, vilket gör
att uppföljningen ska bli likadant inom hela koncernen. (SIT AB 2012b) Holmfeldt (2012)
säger att systemet har blivit nedsmutsat genom att fel ESN-koder har använts och han tror att
det alltid kommer att förekomma fel med hur de används. Han tar upp ett exempel där en strategisk inköpare identifierade att två eller tre stycken ESN-koder skulle användas till order,
men när inköparen senare tittade på hur resultatet för de 12 senaste månaderna så hade 37
stycken olika ESN-koder använts. Han säger att ju bättre ESN-hanteringen blir, desto mer
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korrekta resultat kommer SIT AB att få fram. En orsak till att fel ESN-koder används tror
Holmfeldt beror på att de operativa inköparna som sätter ESN-koderna inte bryr sig speciellt
mycket om vilka koder som ska användas eftersom att de inte har nytta av informationen i
efterhand. Han menar att de inte har något egenvärde av ESN-koderna och att de inte blir motiverade till att göra rätt. ”Det är många personer på ett stort företag och vi har lyckats göra
det väldigt komplext för oss”, säger Holmfeldt (2012) när han pratar om problemet. Han tror
att en lösning till problemet skulle vara att de operativa inköparna får åtgärda sina fel. På så
sätt tror Holmfeldt att de blir mer angelägna om att göra rätt från början. Westman (2012),
strategisk inköpare på MIP, tycker att användandet av hans ESN-koder har blivit bättre genom
åren. Han tror att det beror på att hans operativa inköpare är medvetna om hur de ska använda
ESN-koderna och att kommunikationen mellan de operativa och de strategiska inköparna har
blivit bättre.
En tredje orsak till att det blir problem med att få ned individuella styrtal är enligt Holmfeldt
(2012) att de operativa inköparna som köper in material åt MIP även gör inköp åt andra avdelningar inom företaget. Det leder till att MIP:s omsättningssiffror innehåller sådant som inte
ska tillhöra dem. På så sätt får MIP en högre omsättning än vad de ska ha, samtidigt som de
andra avdelningarna får för liten. I dagsläget fördelas summorna ut på olika köpområden, till
exempel växellådor och generatorer, trots att de är felaktiga. De köpområden som MIP använder sig av är speciellt anpassade för gasturbinpackarna på SIT AB.
Ibland kan flera köpområden använda samma ESN-koder och då är det svårt att spåra vilket
köpområde som ska beröras av köpet. För att kunna filtrera vilket köpområde som påverkas
har varje operativ inköpare fått ett inköparnummer. Ett problem som kan uppstå är när två
strategiska inköpare använder samma ESN-koder och när det är samma operativa inköpare
som lägger order. I det fallet går det inte att spåra med vare sig ESN-kod eller inköparnummer. Det kan lösas genom att se vilken leverantör som är den aktuella. Men om de två köpen
kommer från samma leverantör fungerar det inte att göra på det sättet och då får de istället gå
in på order för att se vad som faktiskt har anskaffats. Den här processen tar tid och kräver
mycket manuellt arbete och därför vore det bra om det fanns systemstöd för det. (Holmfeldt
2012) Westman (2012) säger att de operativa inköparna som han arbetar med sällan köper in
från samma leverantör. På så sätt kan de enkelt se om en operativ inköpare köper in material
åt någon annan operativ genom att kolla vilken leverantör som köpet gick mot. Men det ar22

betssättet säger även han kräver mycket manuellt arbete. Även att två operativa inköpare köper mot samma ESN-kod förekommer sällan i hans köpområde. Han förklarar det genom att
de strategiska inköparna är uppdelade i olika produktområden och att varje produktområde
ska ha sina specifika ESN-koder. Om han upptäcker att någon annan avdelning har använt
hans ESN-koder, under exempelvis en semesterperiod, är det oftast små volymer som förekommer och han kan på så sätt sortera bort den från beräkningarna.
När Gårdholt (2012a), chef för MIC, förklarar processen med att få ned individuella styrtal
berättar hon att det börjar med en budget som kommer från Siemens i München. Den tas sedan ned till energisektorn och slutligen ned till SIT AB:s nivå. Utifrån den budgeten är det
Karlsson som hjälper Hedlund med att bryta ned informationen till avdelningsnivå. Det är när
styrtalen ska ned på avdelningsnivå, till exempel MIP och MIT, som problemen uppstår. För
att veta vilka volymer som ska vart tittar Karlsson på inköpsgrupper. En operativ inköpare är
alltid kopplad till en inköpsgrupp. Ibland händer det att en inköpsgrupp köper in åt flera avdelningar och då kan inte Karlsson sortera på inköpsgrupp eftersom att det inte syns i statistiken. Inte heller när en inköpare hjälper en annan inköpare från en annan inköpsgrupp, exempelvis under en semesterperiod, med att köpa in material syns det i statistiken. Därmed kan
inte Karlsson veta till vilken avdelning som volymen ska tillhöra. Istället kan hon titta på de
ESN-koder som har använts. På så sätt får hon ut data som gör att hon kan koppla siffrorna till
rätt avdelning. Hedlund (2012c) berättar att ett sådant arbetssätt där information bryts ned i
mindre delar kallas för en top-down-process.
Westman, strategisk inköpare på MIP, ingår i ett PCT-team. Det är ett tvärfunktionellt team
som består av anställda från olika funktioner i företaget, exempelvis tekniker, konstruktörer,
strategiska och operativa inköpare samt personal från kvalitetsavdelningen. Syftet med PCTteamen är att få en samsyn i hur arbetet fungerar i företaget så att alla arbetar mot samma mål.
PCT-teamet har egna mål och styrtal som de ska uppnå samtidigt som deras egna avdelningar
har egna mål. Olika mål kan göra det problematiskt att sätta upp gemensamma mål i PCTteamen på grund av att alla mål inte överensstämmer över avdelningarna. Till exempel är styrtalen i PCT-teamen inte samma som styrtalen för den strategiska avdelningen MIP. Det styrtal
som PCT-teamet har gällande kostnadsreduktion baseras på priset för produkten, medan
MIP:s mått grundas på fakturerad inköpsvolym. På så sätt blir det svårt att skapa ett genensamt arbetssätt samt att kunna göra jämförelser när de två arbetar på olika sätt. Westman
23

tycker att det är en nackdel eftersom att det gör det svårt att generera ett bra samarbete om det
inte finns liknande mål. Att de arbetar på olika sätt inom företaget har han ingenting emot
men han tycker att det måste finnas likadana mått som de ska mätas på. (Westman 2012)

4.3 Önskat resultat
Holmfeldt (2012), chef för MIP, önskar att varje strategisk inköpare ska få uppdaterade styrtal
varje månad. Utifrån det framtagna resultatet kan de personer som behöver hjälp med att nå
de uppsatta målen få det. Han poängterar dock att arbetet med att få fram det på individnivå
måste fungera på ett bra sätt, det får inte vara för mycket manuellt arbete. Han berättar också
att han skulle vilja ha en lösning som fungerar i längden, för alla Siemensbolag, så att statistiken blir aggregerad. Genom att ha ett bra system som kan ta ut personliga styrtal anser han att
han kan lägga mer tid på sin personal istället för att manuellt ta fram siffror, siffror som i slutet ändå inte är korrekta. Att fokusera på de rätta arbetsuppgifterna medför att de uppsatta
målen har större möjlighet att uppnås. Holmfeldt berättar även att han med hjälp av individuella styrkort kan följa upp sin personals prestationer. ”Dels blir det i sig en positiv återföring
att dem får visa sitt styrkort och att det går bra för dem. Men det är även en viktig input när vi
har lönesättning”, säger Holmfeldt (2012). För tillfället vill inte Holmfeldt utöka de individuella styrtalen för MIP utan han vill få ordning på de befintliga styrtalen.
Hedlund (2012a), chef för den strategiska inköpsavdelningen MI, delar samma uppfattning
som Holmfeldt angående betydelsen av att ha rättvisande siffror gällande måluppföljning och
lönesättning men också när det handlar om belöningssystem. Hedlund trycker på att siffrorna
måste stämma till etthundra procent om de ska ligga till grund för belöningssystem. Westman
(2012), strategisk inköpare på MIP, är positiv till belöningssystem men han poängterar att det
måste ske med en viss försiktighet. Till exempel tycker han att för stor del av ersättningen inte
ska baseras på en rörlig del eftersom att olika köpområden har olika förutsättningar. Han tror
att det enklaste sättet att använda sig av belöningssystem är att belöna gruppen istället för individen. Han berättar att belöning på gruppnivå kan bli problematiskt om någon i gruppen inte
gör lika mycket som de andra, men han tycker absolut att det är värt att undersöka hur ett belöningssystem skulle kunna se ut.
I nuläget får Westman (2012) själv söka efter bakgrundsfakta till de styrtal som han använder
sig av. Därför tycker han att det optimala läget vore om han istället fick det presenterat av
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någon annan, eftersom att det är tidskrävande och för mycket manuellt arbete för honom att ta
fram data. Genom att få fram det på ett enklare sätt kan han istället fokusera på de arbetsuppgifter som han har. Han tillägger att han självklart tar sig tid att kontrollera vad som ska tillhöra honom men att det vore bra med systemstöd för att kunna plocka ut styrtalen.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
I det här kapitlet kopplar vi samman vår referensram med empiri angående MIP:s balanserade styrkort, deras problem samt deras användning av individuella styrtal. Därefter för vi fram
förslag till lösningar på problemet samt våra egna åsikter.

5.1 MIP:s arbete med styrtal
I vår referensram sägs det att ett balanserat styrkortet ska hjälpa till att föra ned organisationens övergripande mål och strategi i mindre delar för att skapa förståelse, involvera samt motivera de anställda till att uppnå målen (Kaplan & Norton 1996b). Den strategiska inköpsavdelningen MIP har med fem perspektiv i sitt balanserade styrkort men enligt Holmfeldt
(2012), chef för MIP, ingår besparingsperspektivet i teorin i det finansiella perspektivet vilket
gör att det blir fyra.
I referensramen nämnde Roos m.fl. (2004) att kritik till styrkortet är att medarbetarna inte ges
något utrymme samt att det endast är kunderna som tas med som intressenter i de externa relationerna. Det förstnämnda håller Holmfeldt (2012) med om och det sistnämnda har MIP tagit
hänsyn till genom att ha ett leverantörsperspektiv. Att det inte finns något perspektiv för medarbetarna anser Holmfeldt bero på att det är svårt att mäta medarbetarnas prestationer. Genom
att ha utvecklingssamtal och utvärderingar försöker Holmfeldt ändå att få med medarbetarna i
sitt ledarskap. Det tycker vi är bra då det visar att företaget tycker att de anställda är viktiga.
MIP:s balanserade styrkort tar även hänsyn till leverantörerna och vi tror att förklaringen till
det är att leverantörerna har en betydande roll för MIP eftersom att det är en inköpsavdelning.
På grund av att inköparna har daglig kontakt med leverantörer tycker vi att det är logiskt att
leverantörerna är viktiga intressenter till företaget.
Leveransperspektivet finns inte med i den strategiska inköpsavdelningens, MI, balanserade
styrkort utan det är någonting som MIP har valt att lägga till just för att det är viktigt med leveranstider. MIP är en avdelning på den strategiska inköpsavdelningen och de perspektiv som
MIP har med i sitt balanserade styrkort tycker vi även ska finnas med i MI:s balanserade
styrkort. I vårt empiriska kapitel står det att de balanserade styrkorten bryts ned från ett stort
och övergripande styrkort, som gäller för hela Siemens. Eftersom att Siemens är ett stort företag som innehåller många olika delar förstår vi att de balanserade styrkortet fokuserar på olika
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delar, men vi finner det lite konstigt att det inom den strategiska inköpsavdelningen inte förekommer samma perspektiv i de balanserade styrkorten. Vi anser att MI ska sammanfatta de
styrkort som underavdelningarna har.
Karlsson (2012), inköpscontroller, arbetar bland annat med att ta fram MIP:s balanserade
styrkort samt att bryta ned MIP:s styrtal på individnivå. Hon berättar att hon i dagsläget arbetar med många omfattande filer och eftersom att SIT AB inte har systemstöd för nedbrytningen kan det lätt leda till att det blir fel. I referensramen står det att Höglund (2011) tar upp manuellt arbete som en brist i ett företags arbete med styrtal. Att använda sig av systemstöd leder
till att det mänskliga arbetet reduceras och då kan problemet med fel som har uppkommit av
manuellt arbete lösas. I empirin berättar Holmfeldt (2012) att han tycker att systemstöd krävs
för att han ska kunna lägga mer tid på sin personal, istället för att kontrollera trovärdigheten i
siffrorna. Westman (2012), strategisk inköpare på MIP, håller med Holmfeldt om att det är
bättre att fokusera på sina arbetsuppgifter än att leta reda på bakgrundsfakta till styrtalen.
På det sättet som SIT AB arbetar idag med att få fram styrtal så anser vi att det begränsar trovärdigheten i styrtalen. I dagsläget krävs det mycket manuellt arbete och då är risken stor att
den mänskliga faktorn spelar in. Siffror kan lätt bli felaktiga vilket gör att resultatet inte blir
etthundra procent korrekt. I vår insamlade empiri säger våra respondenter att de inte tycker att
siffrorna är tillförlitliga, främst på grund av att det inte finns något systemstöd. Vi tolkar det
som att det finns en brist i hur företaget hanterar styrtalen. Olve m.fl. (1997) tar i vår referensram upp att det är bra att bryta ned styrtal på mindre enheter i ett företag för att bland annat
skapa förståelse för vad som görs samt för att de anställda ska se vad deras arbetsinsatser bidrar med.
Utifrån de resonemangen som förs både i referensramen och empirin tolkar vi det som att det
är viktigt att de anställda känner sig motiverade och delaktiga i sina arbetsuppgifter. Därför
tror vi att resultat som inte är helt tillförlitliga kan hindra arbetsmotivationen och därmed göra
att personalen inte litar på siffror även i framtiden. Om de anställda vet att det finns fel i styrtalen kan det leda till att de inte bryr sig så mycket om vad resultatet är. Om det under en
längre period finns resultat som inte är rättvisande och det sedan sker en förändring tror vi att
det kan vara problematiskt att vinna förtroende och säga att den här gången ska allting stämma. Därför behövs information förmedlas ut till alla berörda parter i företaget, både när det är
någonting som inte fungerar men även när det sker en förändring mot någonting bättre. Vi
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anser att SIT AB:s brister i styrningen kan tyda på att de är uppmärksamma på sin styrning.
Styrningen i företaget ligger i fokus och det är därför som de uppmärksammar både vad som
är bra och vad som är mindre bra. På så sätt kan de identifiera vart det finns brister och därmed hitta lösningar på problemen.

5.2 Utmaningar och möjligheter med MIP:s individuella styrtal
På det sättet som SIT AB arbetar idag med att få fram styrtal så anser vi att det begränsar trovärdigheten i styrtalen. I dagsläget krävs det mycket manuellt arbete och då är risken stor att
den mänskliga faktorn spelar in. Siffror kan lätt bli felaktiga vilket gör att resultatet inte blir
etthundra procent korrekt. I vår insamlade empiri säger våra respondenter att de inte tycker att
siffrorna är tillförlitliga, främst på grund av att det inte finns något systemstöd. Vi tolkar det
som att det finns en brist i hur företaget hanterar styrtalen. Olve m.fl. (1997) tar i vår referensram upp att det är bra att bryta ned styrtal på mindre enheter i ett företag för att bland annat
skapa förståelse för vad som görs samt för att de anställda ska se vad deras arbetsinsatser bidrar med. Utifrån de resonemangen som förs både i referensramen och empirin tolkar vi det
som att det är viktigt att de anställda känner sig motiverade och delaktiga i sina arbetsuppgifter. Därför tror vi att resultat som inte är helt tillförlitliga kan hindra arbetsmotivationen och
därmed göra att personalen inte litar på siffror även i framtiden. Om de anställda vet att det
finns fel i styrtalen kan det leda till att de inte bryr sig så mycket om vad resultatet är. Om det
under en längre period finns resultat som inte är rättvisande och det sedan sker en förändring
tror vi att det kan vara problematiskt att vinna förtroende och säga att den här gången ska allting stämma. Därför behövs information förmedlas ut till alla berörda parter i företaget, både
när det är någonting som inte fungerar men även när det sker en förändring mot någonting
bättre. Vi anser att SIT AB:s brister i styrningen kan tyda på att de är uppmärksamma på sin
styrning. Styrningen i företaget ligger i fokus och det är därför som de uppmärksammar både
vad som är bra och vad som är mindre bra. På så sätt kan de identifiera vart det finns brister
och därmed hitta lösningar på problemen.
Holmfeldt (2012), chef för MIP, förklarar även att ett problem är hur ESN-koderna hanteras
då de i dagsläget inte används på rätt sätt. De operativa inköparna använder oftast inte de
ESN-koder som de ska använda och det leder till att problemet uppstår. Holmfeldt tror att det
beror på att de operativa inköparna inte förstår värdet i att använda rätt ESN-koder. Höglund
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(2011) betonar i vår referensram att det är betydelsefullt att få de anställda att inse varför företaget använder sig av styrtal samt varför det är viktigt att styrtalen ska visa ett rättvisande resultat. När de anställda vet det kommer det att leda till att de känner sig mer motiverade till att
utföra sitt arbete. Westman (2012) tycker, till skillnad mot Holmfeldt, att de ESN-koder som
han arbetar med fungerar bra. Han berättar att det fanns en tid då det var problem med dem
men att det har blivit bättre genom åren vilket han tror beror på att kommunikationen mellan
han själv som strategisk inköpare och med hans operativa inköpare har förbättras. Att Holmfeldt och Westman bilder av ESN-hanteringen inte stämmer överens anser vi bero på att de ser
problemet ur olika perspektiv. Westman arbetar som en strategisk inköpare på MIP och han
ser till sig själv och sin kontakt med de operativa inköparna. Att han har förbättrat arbetet med
hans ESN-koder tyder på att det har funnits problem förr och att det faktiskt går att lösa dem.
Holmfeldt däremot som är chef för MIP tror vi sammanfattar hur MIP ser på ESN-koderna i
dagsläget. Det kan vara så att det fungerar för Westman men inte för de andra strategiska inköparna på MIP och det är därför som Holmfeldt anser att ESN-koderna inte sköts. Vi tycker
att MIP bör diskutera om hur problemet kan åtgärdas genom att bland annat lyssna på hur
Westman arbetar, eftersom att hans arbete har gett resultat. För tillfället verkar det som att de
operativa inköparna och de strategiska inköparna inte kommunicerar tillräckligt tydligt med
varandra angående ESN-koderna. Då kan de missuppfatta varandra, vilket kan betyda att de
operativa inköparna inte får full förståelse för hur viktigt det faktiskt är att allt stämmer. Det
leder till att tolkningarna blir olika precis så som Höglund skriver i sitt examensarbete.
I dagsläget får även vissa avdelningar med siffror i sitt resultat som inte tillhör dem vilket är
det tredje problemet till varför styrtalen inte blir tillförlitliga. Det beror enligt Holmfeldt
(2012) på att de operativa inköparna köper in åt varandra. Det leder till att den som köper in
får en omsättning som den egentligen inte ska ha. Det handlar till exempel om inköpsvolymen
som inte kopplas direkt till den avdelning som ska belastas med köpet. Karlsson och Holmfeldt delar samma uppfattning om att det är ett problem idag. Det är Karlsson, som arbetar
som inköpscontroller, som tar fram resultatet för de olika avdelningarna på MI. Vi tycker att
SIT AB bör tänka på om de operativa behöver köpa in material åt varandra. Vi förstår att det
kan vara svårt vid semestertider men då blir det kanske inte så ofta och därigenom kan man
räkna bort de gånger som det har hänt.
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Kaplan och Norton (1996b) skriver i vår referensram att individuella styrtal är bra för att motivera medarbetarna till sitt arbete. För att skapa motivation måste den anställdas arbetsuppgifter kännas stimulerande. Hedlund (2012a), chef för den strategiska inköpsavdelningen MI,
håller med om att det är viktigt med individuella styrtal för att få de anställda mer motiverade
med tillägger också att det är bra att använda sig av styrtalen vid belöningssystem. Han påpekar dock att det är mycket viktigt att siffrorna är korrekta om de ska användas som underlag.
Författarna Olve och Samuelsson (2008) har samma åsikt som Hedlund och de berättar att det
kan vara svårt för företagen att få till ett bra belöningssystem som är anpassat till verksamheten eftersom att det kan vara svårt att integrera systemen. Likaså Westman (2012), strategisk
inköpare på MIP, anser att det skulle vara bra med ett system för belöningar, men han berättar
att det måste ske på rätt faktorer samt att det ska grundas på varje individs förutsättningar. Vi
tycker att Westmans resonemang är klokt på så sätt att alla individer arbetar med olika arbetsuppgifter och på olika sätt. Därför går det inte att dra alla över samma kant utan det måste
individanpassas om det ska ge ett resultat som ska göra de anställda nöjda. Det finns nog vissa
som anser att belöningar ska vara lika för alla men den åsikten håller vi inte med om efter det
nyss förda resonemanget.
Genom att bryta ned målen i mindre delar blir det mer konkret hur företaget ska handla för att
uppnå de uppsatta resultaten samt att skapa en målöverensstämmelse i verksamheten (Anthony & Govindarajan 2007). Holmfeldt (2012) vill att alla strategiska inköpare på hans avdelning ska få individuella styrtal uppdaterade varje månad. Han anser att det skulle effektivisera
arbetet då det blir motiverande för inköparna att se hur de ligger till i jämförelse med målen,
men även eftersom att han genom styrtalen kan se vilka som behöver hjälp med att nå målen
och därmed kunna hjälpa dem. Westman (2012) tycker att han behöver vissa mått i hans roll
som strategisk inköpare för att kunna följa upp prestationerna. Holmfeldt (2012) fokuserar på
att få de befintliga styrtalen på individnivå för MIP korrekta och därför vill han för tillfället
inte öka antalet styrtal. Både Olve m.fl. (1997) och Kaplan och Norton (1996b) skriver att det
är viktigt att företag identifierar de styrtal som är mest relevanta för företaget, vilket återfinns
i vår referensram. Vi anser att det är klokt av Holmfeldt att inte ta fram fler styrtal för tillfället
utan istället rikta in sig på de styrtal som MIP har i dag och få de att fungera. Eftersom att det
viktigaste styrkortet som de mäter på avser kostnadsreduktion tycker vi att det vore bra att
först och främst få det styrtalet korrekt.
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Westman (2012) tycker inte riktigt att de styrtal som MIP använder i sitt balanserade styrkort
samverkar med de olika avdelningarna och exempelvis det tvärfunktionella teamet, PCT-team
som han är med i. Han förklarar att det beror på att avdelningarna i verksamheten använder
olika styrtal samt att de inte grundar styrtalen på samma sätt. Det leder till att de mäter på
skilda sätt och då blir både svårt att förstå arbetssätten samt att göra jämförelser mellan avdelningar och grupper. Kaplan och Norton (1996b) skriver att brister inom företaget kan leda till
att styrkortet inte blir som det är tänkt och att företag därför ska fundera på hur det balanserade styrkortet ser ut och används. Utifrån Westmans syn på organisationens styrtal tolkar vi det
som att det verkar finnas ett behov av att använda samma styrtal. På så sätt kan en målöverensstämmelse skapas i företaget vilket möjliggör att de anställda på SIT AB samverkar med
att uppnå samma mål. De brister som SIT AB har idag gällande olika styrtal mellan avdelningar anser vi därför är viktiga att åtgärda. Eftersom att PCT-teamen ska leda till samarbete
mellan olika funktioner i företaget anser vi att de även måste mätas på samma sätt i alla delar.
De måste kunna ha ett bra utbyte med varandra och det kan bli svårt om de inte har liknande
mål.

5.3 Förslag till lösningar på problemet
För att lösa problemet med att inte ha rättvisande styrtal på individnivå har vi tre förslag. De
grundar sig på de problem som vi har identifierat genom insamlad data.

5.3.1 Lösning 1 – Genomföra en systemändring
Hedlund lägger tonvikt på att det måste finnas systemstöd för att få fram resultat som är mer
korrekta om de ska användas för att motivera de anställda samt om de ska vara belöningsgrundande. I vår referensram står det att det är viktigt att de resultat som ska utgöra grunden
för belöningssystem måste stämma till etthundra procent. Genom att skapa ett nytt fält i SAP,
vilket är Siemens affärssystem, kan problemet med ovissa resultat lösas. På så sätt visar inköparna vart siffrorna ska och det leder till att det skapas ett systemstöd. Tack vare att det ligger
inne i systemet minskar Karlssons arbete med att försöka lista ut vilka siffror som tillhör vad,
och istället kan hon lägga fokus på andra uppgifter. När hon ska uppdatera MIP:s individuella
styrtal kan hon enkelt gå in i systemet och se de uppgifter som är relevanta för varje inköpare.
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Dock kan processen med att ta fram ett nytt fält i SAP kräva mycket arbete. Det är den person
som är ansvarig för SAP som tillsammans med dem som önskar en systemändring som startar
en utredning om varför SAP behöver ett nytt fält. Problemet, lösningen samt om lösningen
kan bidra till någon besparing ska tas med i utredningen. När det är klart presenteras önskemålet på ett möte med andra bolag inom Siemenskoncernen som arbetar i samma SAPsystem. Förslaget måste godkännas för att det ska gå igenom. Hur lång tid ett ärende tar från
förslag till genomförande beror bland annat på vilka resurser som finns tillgängliga och hur
hög prioritet ärendet har, både för SIT AB och för andra Siemensbolag. Vissa ärenden kan ta
upp till ett par år medan andra blir klara på två månader.

5.3.2 Lösning 2 – Få de anställda mer involverade i användandet av ESN-koderna
Utifrån den empiri som vi har fått från företaget bedömer vi att ESN-koderna inte fungerar
som de ska. Det anser vi bero på att de som arbetar med ESN-koder inte riktigt vet varför det
är bra att använda dem. De anställda verkar inte veta varför det är viktigt att använda dem på
rätt sätt och vi tror att det problemet kan lösas genom att upplysa alla om vad ESN-koderna är
bra till. En ökad förståelse om ESN-koder i företaget kan medföra att de anställda vet att de
bidrar med någonting viktigt, att de är med i en viktig process. Det i sin tur kan leda till att de
blir motiverade till att göra sitt arbete på bästa sätt och därigenom använda rätt ESN-koder.
Om SIT AB löser problemen med ESN-koderna kommer det leda till att siffrorna blir mer
rättvisande. Till följd av att siffrorna blir korrekta uppfattar vi det som att de flesta styrtal
kommer att fungera bättre. Om de används på rätt sätt möjliggör det att rätt avdelning belastas
med rätt resultat. Eftersom att ESN-koderna används i varje inköparprocess utgör de en grund
för framtida resultat.

5.3.3 Lösning 3 – Fler inköparnummer per operativa inköpare
I dagsläget har alla operativa inköpare inköparnummer som de använder när de lägger en order. Vårt förslag är att de inköpare som lägger order till flera avdelningar får olika inköparnummer, ett till varje avdelning, alternativt ett till varje köpområde som MIP har. Genom att
ange rätt inköparnummer vet systemet vilken avdelning som ska belastas med en viss summa
och då finns det inte längre något problem med att veta vilka summor som tillhör vilken avdelning. De operativa inköparna kan genom att använda sig av olika inköparnummer köpa in
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åt andra avdelningar. Det som avgör hur många inköparnummer de operativa inköparna har
beror på om de köper in åt andra avdelningar eller inte. Exempelvis kan en operativ inköpare
ha två olika inköparnummer: ett till avdelningen MIP och ett annat till avdelningen MIT. När
inköparen som tillhör MIP ska köpa in åt någon på MIT anges det inköparnummer som inköparen har för köp till MIT.
Problemet är att SIT AB i dagsläget bara har 200 stycken inköparnummer som de kan använda och av det är det ungefär bara 20 stycken kvar som ingen använder. Om alla inköpare får
flera inköparnummer kommer numren att ta slut. Därför är det viktigt att SIT AB arbetar med
att få fram mer inköparnummer så att de inköpare som behöver fler inköparnummer kan få
det. Det kan även vara klokt att se över vilka inköparnummer som inte längre används. På det
sättet kan de numren användas på nytt till de inköpare som behöver dem.
Om MIP skulle använda sig av det här förslaget kan det innebära att de operativa inköparna
manuellt får fylla i sitt inköparnummer. Idag behöver de inte fylla i numret utan det kommer
upp automatiskt. För att underlätta det manuella arbetet vore det bra om SIT AB undersöker
om det går att få det kopplat till systemet på något sätt. Om det inte skulle fungera vore det
bra om det kommer upp någon ruta på ordern för att uppmärksamma inköparna att välja rätt
inköparnummer.
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6. SLUTSATS
I resultatkapitelet redogör vi för vad vi har kommit fram till och därmed ges svar på vår
foskningsfråga. Vår rekommendation till SIT AB finns även med i kapitlet.

6.1 Vår slutsats kring studien
Som sagt så har vi koncentrerat vårt arbete på SIT AB:s problem med att få ned styrtal på
individnivå. I vår problemformulering var forskningsfrågan hur användandet av individuella
styrtal fungerar på MIP idag och hur de förbättras samt vilka utmaningar och möjligheter det
finns med att bryta ned styrtal till individnivå. Syftet var att beskriva hur MIP, en av de strategiska inköpsavdelningarna på SIT AB, arbetar med individuella styrtal idag, identifiera deras
problem med individuella styrtal samt att utveckla lösningar till problemen.
Studien har visat att det finns problem i hur MIP, en strategisk inköpsavdelning, hanterar sina
styrtal. De individuella styrtal som förekommer på MIP idag bryter ned information från Siemens via en top-down-process. Det är inköpscontrollern som tillsamman med inköpschefen
och chefen för MIP som arbetar med att ta fram styrtalen. Arbetssättet innebär mycket manuellt arbete vilket gör att det blir tidskrävande. I dagsläget blir de styrtalen som tas fram inte
helt tillförlitliga och därför räknar avdelning med en viss felmarginal på dem. Våra respondenter anser att det behövs ett arbetssätt som gör det möjligt att få fram styrtal av bra kvalitet
och därför har vi har identifierat tre faktorer samt lösningar som kan lösa problemet.
De tre problem som vi har hittat är att det i dagsläget innebär mycket manuellt arbete med att
bryta ned styrtalen, att ESN-koderna inte används korrekt samt att avdelningarnas köpvolymer inte stämmer. Att arbetssättet innebär manuellt arbete har nackdelarna att det tar lång tid
och att det lätt kan bli fel. Som en lösning på det problemet föreslår vi att SIT AB gör en systemändring så att det istället finns systemstöd för processen. De ESN-koder, varugrupperingskoder, som MIP använder sig av används på fel sätt genom att de operativa inköparna
inte väljer rätt ESN-kod när de lägger ordern. Förslaget som vi har är att få de anställda mer
involverade i hur ESN-koderna ska användas och få de att förstå varför det är viktigt att det
blir rätt. Det tredje problemet är att MIP:s styrtal inte stämmer och när de inte är korrekta är
det även svårt att få individuella styrtal som stämmer. En orsak till det problemet är att de
operativa inköparna hjälper varandra att köpa in material, exempelvis vid semesterledigheter.
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Alla operativa inköpare har ett inköparnummer som de anger när de lägger en order. De är
kopplade till olika avdelningar och om det är någon annan som gör deras inköp så får den
inköparen som är ledig inte med volymen i sitt resultat. Lösningen på problemet kan vara att
se över om de operativa inköparna som köper åt andra avdelningar kan få flera inköparnummer, ett för varje avdelning som de köper in till. På så sätt kan de koda vart köpvolymen ska.
Resultatet av uppsatsen fungerar förmodligen övergripande att applicera på andra företag. Vi
tror däremot att det kan vara svårt för andra företag att mer i detalj använda sig av förslagen.
Det beror till exempel på att ett företags verksamhetsstyrning är beroende av de systemstöd
som används och alla företag använder sig inte av samma system. Vårt resultat kan implementeras på andra avdelningar i SIT AB då förutsättningarna är liknande.

6.2 Vår rekommendation till SIT AB
Vi rekommenderar att MIP fortsätter vår undersökning genom att analysera problemet djupare. För att få till ett bra slutresultat kan det vara klokt att ha en grupp som arbetar med lösningar. Individerna som ska arbeta med fortsatta lösningar måste ha kunskap om både ämnet
och de system som SIT AB använder sig av för att få fram igenomtänkta resultat.
Vi rekommenderar att SIT AB främst ska undersöka det första och det andra förslaget, vilka
är att göra en systemändring samt att få ordning på ESN-koderna. Om de gör systemändringen
men att de ändå inte använder ESN-koderna på rätt sätt så fungerar det i alla fall inte.
SIT AB är ett stort företag och därför kan det vara svårt att införa förändringar i hela företaget. Det kommer att ta tid och vara en lång process, men utifrån vår referensram och empiri
anser vi att det är viktigt med en väl fungerande styrning. Holmfeldt, chef för MIP, nämnde
att ett stort företag kan vara problematiskt att hantera då det är många viljor som är inblandade, både på SIT AB samt Siemenskoncernen. Det är därför som vi anser att SIT AB ska tillsätta en grupp som består av personer med kännedom om problemet samt har kunskap om
systemen.
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