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Sammanfattning 

 

Examensarbetets titel:  Balanced Scorecard som kommunikationsverktyg – En 

fallstudie av Volvo Parts 

Seminariedatum:  18 januari, 2010 

Ämne/kurs:  FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 

Författare:  Amelie Gustafsson, Vanessa Kanngiesser och Malin Sjöbeck 

Handledare:  Per-Magnus Andersson och Olof Arwidi 

Fem nyckelord:  Balanced Scorecard, KPI, kommunikationsverktyg, samarbete, 

samordning  

Syfte:  Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur Balanced 

Scorecard kan användas som kommunikationsverktyg för att 

samordna mål mellan enheterna inköp och logistik. 

Metod:  Vi har i vår studie valt att använda oss utav en kvalitativ 

fallstudie utifrån en deduktiv ansats för att uppfylla studiens 

syfte. Primärdata består av intervjuer och konfidentiella 

dokument från fallföretaget. Sekundärdata har använts i form av 

litteratur och artiklar. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har byggts upp kring teorier som 

behandlar Balanced Scorecard, Key Performance Indicators, 

logistik och inköpsfunktionen i företag. 

Empiri:  Insamling av primärdata har skett genom intervjuer med 

medarbetare på Volvo Parts och konfidentiella dokument från 

företaget. Empirin har därefter analyserats utifrån uppsatsens 

teoretiska referensram. 

Slutsatser: Det finns potential att använda ett BSC som 

kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheterna 

inköp och logistik. Det är viktigt att enheterna arbetar i samma 

riktning i uppfyllandet av målen. Dessa enheter som traditionellt 

sett har motstridiga mål, skulle dra fördel av att istället ha 

gemensamma mål som de tillsammans arbetar för att uppfylla. 
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Abstract 

 

Title:  Balanced Scorecard as a communication tool - A case study of 

Volvo Parts 

Seminar date:  January 18, 2010 

Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credits 

Points (UPC) or ECTS-cr) 

Authors:  Amelie Gustafsson, Vanessa Kanngiesser and Malin Sjöbeck 

Advisor/s:  Per-Magnus Andersson och Olof Arwidi 

Key words:  Balanced Scorecard, KPI, communication tools, collaboration, 

coordination 

Purpose: The purpose of our thesis is to describe and analyze how the 

Balanced Scorecard can be used as a communication tool to 

coordinate the goals of purchasing and logistics units. 

Methodology:  We have in our study chosen to use a qualitative case study 

based on a deductive approach to meet the purpose of the study. 

Raw data consists of interviews and confidential documents 

from the case company. Secondary data were used in the form 

of literature and articles. 

Theoretical perspectives: The theoretical framework has been based on theories that deal 

with the Balanced Scorecard, Key Performance Indicators, 

logistics and purchase in enterprises. 

Empirical foundation: Collection of primary data was done through interviews with 

employees at Volvo Parts and confidential documents from the 

company. Empirical relevance has then been analyzed on the 

basis of the thesis's theoretical framework. 

Conclusions: There is potential to use a BSC as a communication tool to 

coordinate the goals of purchasing and logistics units. It is 

important that the units work in the same direction for achieving 

the goals. These units that traditionally have conflicting goals 

would instead benefit from having common goals that they 

together work to meet. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Ulf Höglund, vår kontaktperson på Volvo Parts, som varit väldigt 

tillmötesgående gentemot oss. Han har tagit sig tid och visat stort intresse för vår uppsats 

vilket har motiverat oss under arbetets gång. Han har dessutom bistått oss med värdefull 

information och goda råd, samt hjälpt oss komma i kontakt med respondenter på Volvo Parts. 

Vi vill även tacka alla respondenter som vi fått möjligheten att intervjua. Utan Er hade inte 

uppsatsen varit möjlig.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra handledare, Per-Magnus Andersson och Olof Arwidi, för 

inspiration, vägledning och konstruktiv kritik under uppsatsens gång. 

 

Stort tack för Er hjälp! 

 

Lund, den 13 januari 2010 

 

 

____________________         _____________________                 ____________________ 

    Amelie Gustafsson            Vanessa Kanngiesser          Malin Sjöbeck 
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1. Inledning 

I följande kapitel introducerar vi vår uppsats med bakgrund, problemdiskussion, konkreta 

forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. Slutligen redogör vi för vårt val av studieområde 

och uppsatsens avgränsningar. 

 

1.1. Bakgrund 

Företag verkar i en omgivning som snabbt förändras och utvecklas till följd av globalisering 

och ett ökat informationsflöde
1
. För att kunna vara med och konkurrera globalt behöver 

företagen ständigt förbättra sig för att anpassa sig efter kundernas nya krav, vilket kräver hög 

flexibilitet och anpassningsgrad av ett företags personal, processer och styrning. Det krävs då 

att företaget har mål och incitament som gör detta möjligt. Traditionella mål som avkastnings- 

och kostnadsmål kan vara otillräckliga för att finna hållbara konkurrensfördelar.
2
  

 

Den kritik som under åren framförts mot traditionell ekonomistyrning är att många företag har 

alltför stelbenta strategier som inte kontinuerligt uppdateras
3
. Olve et al. belyser att det finns 

flera risker med att enbart använda traditionell ekonomistyrning. Användandet av enbart 

nyckeltal kan exempelvis leda till beteende eller beslut som inte är länkade till de strategiska 

målen. Ytterligare problematik kan vara att personal upplever det som svårt att se ett samband 

mellan egna handlingar och siffror i årsrapporten. Den egna insatsen kan därav kännas svår att 

värdera och det blir dessutom otydligt vad som bör eftersträvas i det egna arbetet. Om fokus 

ligger på kortsiktiga mål kan en viss suboptimering ske vilket kan leda till att de långsiktiga 

målen blir lidande
 
.
4
 

 

Finansiella nyckeltal är ofta kortsiktiga och visar inte alltid företagets utveckling. På kort sikt 

kan ett företag med låg kundnöjdhet uppvisa hög avkastning, något som inte alltid påvisas i 

de finansiella måtten. Detta kan leda till otydliga och sena signaler på företagets välmående. 

                                                           
1
 Van Weele (2005) 

2
 Olve, Roy och Wetter (2001) 

3
 Kaplan & Norton (1999) 

4
 Olve, Roy och Wetter (2001) 
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De finansiella nyckeltalen saknar dessutom ofta ett externt fokus vilket är viktigt för att 

företaget ska kunna identifiera den omgivning det verkar i.
5
 

 

Som ett komplement till finansiella nyckeltal introducerade Robert S. Kaplan och David P. 

Norton i början av 1990-talet det balanserade styrkortet. Deras första artikel om Balanced 

Scorecard publicerades år 1992 i Harvard Business Review och heter “The balanced 

scorecard: measures that drive performance"
6
. Grundtanken med Balanced Scorecard är att 

förmedla och förtydliga en strategi för att göra företagets verksamhetsstyrning mer balanserad 

och betydligt bredare än endast finansiella kortsiktiga nyckeltal.
7
 Balanced Scorecard är ett 

mätsystem som med tiden har utvecklats till att fungera även som ett managementsystem.
8
 

Hädanefter kommer vi i uppsatsen att använda förkortningen BSC för Balanced Scorecard. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Företag som växer och blir globala utvecklar ofta flera led i värdekedjan. Detta leder till större 

avstånd, både personligt och geografiskt, inom organisationen. Om tillväxttakten är hög kan 

det vara svårt för en organisation att utvecklas i samma takt. Ett företag kan därför dela in 

organisationen i flera områden, vilket kan göras på olika sätt. Ett sätt att göra det på är att dela 

in organisationen efter funktioner. 

 

Inköp och logistik är i många mindre företag en enhet, men i större företag kan det vara 

fördelaktigt att dela in dessa i flera enheter. Risken med en sådan indelning är att fokus läggs 

vid enbart den enskilda enhetens arbetsuppgifter. Detta kan ske på bekostnad av den andra 

enhetens arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan leda till en försämring av företagets totala 

framgång. Generellt sett strävar en inköpsavdelning efter låga materialkostnader medan en 

logistikavdelning arbetar mot en låg kapitalbindning. För att hålla låga materialkostnader bör 

inköpspriserna pressas. För att detta ska vara möjligt krävs ofta stora kvantiteter vid få 

tillfällen. Låg kapitalbindning kräver snarare mer regelbundna leveranser och mindre 

kvantiteter.
9
 Dessa mål är motstridiga, vilket bör uppmärksammas vid verksamhetens 

                                                           
5
 Olve, Roy och Wetter (2001) 

6
 Kaplan & Norton (1996) ”Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management 

System” 
7
 Olve, Roy och Wetter (2001) 

8
 Kaplan & Norton (1999) 

9
 Van Weele (2005) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=David_P._Norton&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=David_P._Norton&action=edit&redlink=1
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styrning. För att uppnå en hög effektivitet i organisationen är det viktigt att samtliga 

medarbetare strävar efter ett effektivt samarbete, framförallt för de funktioner som har 

sammanlänkade arbetsuppgifter
10

. I Nationalencyklopedin lyder definitionen för samarbete 

”arbeta tillsammans (med andra) för ett gemensamt mål”
11

. Att uppnå ett effektivt samarbete 

kan ske på flera vis, varav ett sätt är att samorda enheters mål.  

 

Då inköps- och logistikenheter traditionellt sett har motstridiga mål, blev vi intresserade av att 

undersöka hur ett samarbete fungerar mellan dessa enheter. Hur kan inköps- och 

logistikenheter arbeta i samma riktning trots de motstridiga målen? Vi ville därför undersöka 

vilken problematik som kan finnas mellan enheterna och vad som ligger till grund för denna. 

 

BSC-teorin syftar till att se företaget ur flera perspektiv och få en mer balanserad 

verksamhetsstyrning. Grundtanken är att på ett begripligt sätt översätta vision, affärsidé och 

strategi för att hela företaget ska arbeta mot samma mål
12

. Vi ställde oss därför frågan 

huruvida BSC skulle kunna appliceras på inköp och logistik för att samordna mål? Kan denna 

modell dessutom användas som ett kommunikationsverktyg för de två enheterna?  

 

1.3. Forskningsfrågor  

Föregående problemdiskussion har lett till följande forskningsfrågor: 

Hur kan BSC användas för att samordna mål mellan enheterna inköp och logistik?  

Hur kan BSC fungera som kommunikationsverktyg mellan enheterna inköp och logistik? 

 

1.4. Syfte  

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur Balanced Scorecard kan användas som 

kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheterna inköp och logistik.  

 

 

                                                           
10

 Van Weele (2005) 
11

 www.ne.se Hämtad: 2010-01-05 
12

 Kaplan & Norton (1999) 

http://www.ne.se/
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1.5. Val av studieområde 

Vi har haft möjlighet att studera Volvo Parts som fallföretag, vilket är en av sju stödjande 

affärsenheter till Volvokoncernen som arbetar med reservdelar. De befinner sig i 

logistikbranschen och levererar eftermarknadslösningar till sina kunder som främst tillhör 

Volvokoncernen. Vid kontakt med företaget blev vi intresserade av den problematik som 

finns mellan inköps- och logistikavdelningen. (På Volvo Parts kallas denna logistikavdelning 

för materialanskaffningsavdelning, som fortsättningsvis kommer benämnas 

anskaffningsavdelning.) De avdelningsspecifika målen står i strid med varandra, 

inköpsavdelningen eftersträvar låga materialkostnader medan anskaffningsavdelningen 

strävar efter låg kapitalbindning och hög tillgänglighet. För tillfället arbetar Volvo Parts med 

Key Performance Indicators (KPI) som styrmedel och är intresserade av att införa ett BSC i 

organisationen, varför en undersökning i detta företag lämpar sig bra.  

 

1.6. Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att enbart undersöka inköps- och anskaffningsavdelningen på Volvo 

Parts, där vi uppmärksammade motstridiga mål. Ytterligare avgränsning görs då vi utgår ifrån 

BSC teorin.  
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2. Metod 

I detta kapitel redovisas valet av undersökningsmetod och de tillvägagångssätt vi har använt 

oss av vid insamling av information. Vidare redogörs hur vi behandlat och bearbetat den 

erhållna informationen och en reflektion kring validitet och reliabilitet. Slutligen behandlas 

källkritiken. 

 

2.1. Val av forskningsansats 

Den deduktiva forskningsansatsen går från teori till empiri. Detta innebär att det först skapas 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter insamlas information för att undersöka om 

det finns överrensstämmelser mellan förväntningar och verklighet.
13

 

 

Den induktiva metoden utgår istället från observationer eller resultat som sedan genererar en 

teori
14

. Ett öppet förhållande till det som ska studeras kräver att hypoteser och teorier inte är 

definierade i förväg. Kritik mot den induktiva metoden är att det är omöjligt att gå ut i 

verkligheten med ett helt öppet sinne.
15

 Det är dock viktigt att poängtera att 

forskningsansatserna inte är renodlade, utan både induktion och deduktion visar inslag av den 

motsatta ansatsen
16

.  

 

Vi har valt den deduktiva forskningsansatsen eftersom vi redan innan vi började undersöka 

vår frågeställning hade föreställningar om hur verkligheten såg ut. Därefter följde vi vad som 

av Patel kallas för ”bevisandets väg”. Innebörden med denna är att slutsatser dras om enskilda 

företeelser utifrån allmänna principer och teorier.
17

 Tidigare empirisk forskning och teori om 

BSC låg till grund för vårt ämnesval. Våra egna föreställningar och idéer om verkligheten i 

kombination med tidigare forskning bildade vår frågeställning.  

 

                                                           
13

 Jacobsen (2002) 
14

 Bryman & Bell (2005) 
15

 Jacobsen (2002) 
16

 Bryman & Bell (2005) 
17

 Patel (2003) 
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Kritiken som ställs mot den deduktiva forskningsansatsen är att endast information som 

stödjer de egna förväntningarna eftersöks och annan relevant information förbises
18

. Vi är väl 

medvetna om denna risk och kommer därför att vara kritiska till den information och de 

slutsatser vi får fram.  

 

Den induktiva och deduktiva forskningsansatsen benämns allt oftare som öppna och mindre 

öppna ansatser till datainsamling
19

. Vi anser oss ha valt en relativt öppen ansats då vi är öppna 

för ny information under undersökningens gång. Samtidigt har vi haft vår egen uppfattning 

om verkligheten från början som guidat oss. 

 

2.2. Val av metodansats 

Vilken metodansats som väljs beror på problemformuleringen
20

. Den kvantitativa 

metodansatsen fokuserar på siffermässiga mätmetoder och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder
21

 
22

. Den kvalitativa metoden lägger däremot fokus på mjuk data, t.ex. genom 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser
23

.  

 

I vår uppsats söker vi en djupgående förståelse av en situation och är intresserade av hur 

människor tolkar och förstår denna. För att få en sådan samt få fram en nyanserad beskrivning 

av vårt ämne lämpar sig en kvalitativ ansats bäst. Den kvalitativa ansatsen är även en fördel 

då vi, som tidigare nämnts, är öppna i vår ansats till vad vi finner. Det finns begränsningar i 

svaren som kan fås i den kvantitativa metoden och den kan kännas ytlig då den är inriktad på 

många enheter och endast mäter enkla förhållanden.
24

 Den är därmed inte relevant som 

metodansats för vår undersökning.   

 

Kvalitativa forskare påverkas mer av tolkningssynsättet, även kallat interpretativism, vilket är 

det angreppssättet vi har valt att använda oss av i vår uppsats
25

. Vi ämnar uppfatta en situation 

utifrån de studerande personernas perspektiv. Risken med detta är att fokus på 

                                                           
18

 Jacobsen (2002) 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Bryman & Bell (2005) 
22

 Jacobsen (2002) 
23

 Patel (2003) 
24

 Jacobsen (2002) 
25

 Bryman & Bell (2005) 
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frågeställningen och syftet tappas, då forskaren identifierar sig med de personer som 

studeras
26

.
 

Vi är medvetna om denna risk och ser därför regelbundet över vår 

frågeformulering och ser till att vi följer vårt syfte.  

 

Den kvalitativa metoden är flexibel, vilket är av stor vikt för vår undersökningsmetod. Vi vill 

lyfta fram en problemställning samtidigt som den ska vara flexibel att kunna ändras under 

tiden vi får mer information.
27

 Vi inser att kvalitativa undersökningar är tids- och 

arbetskrävande. Patel förklarar att det är viktigt att göra löpande analyser vid arbetet med 

kvalitativ undersökning, till skillnad från kvantitativ undersökning där all bearbetning görs 

efter allt material är insamlat
28

. Vi har därför kontinuerligt under arbetets gång dokumenterat 

våra tankar och analyserat materialet vilket är viktigt för den slutgiltiga analysen. 

 

2.3. Fallstudie 

En fallstudie är en detaljerad och ingående granskning av ett specifikt fall
29

. Det innebär att 

ett visst fall belyses där läsaren kan få en djupare förståelse kring problemet som undersöks
30

.  

En fallstudie kan begränsas till en eller flera individer eller organisationer
31

. Vi har valt att 

studera en organisation då vi då vi anser det vara värdefullt att fokusera på ett studieobjekt 

och få större insyn i det. En annan anledning till varför vi valt att studera endast en 

organisation är för att den vi har funnit representerar vad Yin kallar ”ett kritiskt fall”. Det 

kritiska fallet inbegriper, till skillnad från andra fall, samtliga parametrar som forskaren vill 

undersöka.
32

 Med hjälp av ett fall vill vi se om våra idéer kan bekräftas eller behöver 

utvecklas. Först är vi intresserade av att se om våra idéer stämmer överens med 

verkligenheten på detta specifika fall, innan komparativa studier kan göras. 

 

Inledningsvis ämnar vi få fram en helhetsbild av fenomenet vi studerar innan vi kan finna 

likheter och skillnader i människors uppfattningar och tolkningar av det. Vi vill även via 

fallstudien få grepp om samspelet mellan en specifik kontext och ett fenomen.
 33

 

                                                           
26

 Bryman & Bell (2005) 
27

 Jacobsen (2002) 
28

 Patel (2003) 
29

 Bryman & Bell (2005) 
30

 Jacobsen (2002) 
31

 Patel (2003) 
32

 Yin (1994) 
33

 Jacobsen (2002) 
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Den största kritiken mot fallstudien är dess generaliserbarhet
34

. Flera författare belyser 

problemet med att generalisera resultaten som framkommer av en fallstudie
35

. Vår 

förhoppning är att uppsatsens resultat ska vara applicerbar på likartade företag, men vi är 

medvetna om att generaliserbarheten är begränsad. 

 

2.3.1. Val av fallföretag 

Som fallföretag har vi valt Volvo Parts som befinner sig i logistikbranschen och levererar 

eftermarknadslösningar till sina kunder. De arbetar funktionsorienterat i en logistikprocess 

vilket lämpar sig bra för vår undersökning då det här är viktigt att enheterna samordnas. Vi 

fick kännedom om en problematik gällande samarbete mellan olika avdelningar när vi 

kontaktade Volvo Parts och tyckte att det var ett intressant område att fördjupa sig i. För 

tillfället arbetar Volvo Parts med Key Performance Indicators som styrmedel och är 

intresserade av att införa ett BSC i organisationen. Det var viktigt för oss att kunna få tillgång 

till material och information från vårt fallföretag, vilket Volvo Parts var vänliga att bidra med.  

 

Vi började vår undersökning brett och intervjuade de tre avdelningarna som arbetar tätt 

tillsammans i logistikprocessen; inköp, anskaffning och Spare Parts Engineering. Vi fick, som 

tidigare nämnts, ta del av information som sade att dessa avdelningar arbetar mot mål som 

inte alltid stämmer överens med varandra. Då vi uppmärksammade ett 

kommunikationsproblem mellan inköp och anskaffning bestämde vi oss för att fokusera på 

dessa avdelningar.  

 

2.4. Datainsamling 

Datainsamling kan ske på två olika sätt, det första är primärdata som samlas in för första 

gången genom upplysningar direkt från personer, det andra är sekundärdata som redan 

samlats in och tolkats av någon annan.
36

 I vår uppsats har vi använt oss av primärdata i form 

av intervjuer med nyckelpersoner på Volvo Parts och relevanta dokument om vårt fallföretag. 

De sekundärdata som vi använt består av modeller och analysverktyg som vi funnit relevant 

för vår studie.  
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2.4.1. Primärdata 

Insamlingen av primärdata har skett genom kvalitativa intervjuer med ett antal nyckelpersoner 

på Volvo Parts.  Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, då vi ställde frågor enligt en 

intervjuguide med öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att ge ett mer nyanserat 

svar på frågorna.
37

 Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att studera tidigare forskning 

och teorier om BSC för att ha en stabil teoretisk utgångspunkt. Utöver detta har vi även 

studerat konfidentiella dokument som vi fått tillgång till från vårt fallföretag.  

 

Respondenter  

Vi valde att intervjua ett antal nyckelpersoner från de tre olika avdelningarna; inköp, 

anskaffning och Spare Parts Engineering (SPE) då mål och samordning av mål är vår uppsats 

syfte. (SPE bereder vilka artiklar som blir reservdelar.) Vår kontaktperson på Volvo Parts 

sökte upp relevanta personer på de olika avdelningarna, vilket resulterade i att vi fick tala med 

flertalet personer med olika befattningar.  

 

Vi har haft fem intervjuer, cirka en timme långa, med följande nyckelpersoner på Volvo Parts 

den 26 november 2009: 

Intervju: 

1. En Global Process Manager och 

två gruppchefer på inköpsavdelningen 

2. En logistikutvecklingsansvarig för Europa som även sammanställer Volvo Parts 

KPI till ledningsgruppen 

3. En Global Process Manager på SPE 

4. En avdelningschef för anskaffningsavdelningen 

5. En Global Process Manager på anskaffningsavdelningen 

 

En Global Process Manager arbetar med att ta fram, utveckla och underhålla globala 

processer för att Volvo Parts över hela världen ska kunna arbeta efter samma mall. 

Avdelningschefen för anskaffningsavdelningen som vi intervjuade i Göteborg är ansvarig för 

alla anskaffningsavdelningar i Europa. Gruppcheferna på inköpsavdelningen rapporterar till 

sin avdelningschef. Logistikutvecklingsansvarig för Europa har varit anställd på Volvo sedan 

1973 och sammanställer Volvo Parts KPI till ledningsgruppen. 

                                                           
37
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Vi valde att intervjua tre Global Process Manager för att de arbetar med att utveckla ”best 

practice” logistikprocesser globalt och för att deras arbete delvis utgår från KPI. För att kunna 

göra en nulägesbeskrivning var det viktigt för oss att undersöka hur verksamhetsstyrningen 

ser ut idag. Att intervjua avdelningschef och gruppchefer ansåg vi vara av intresse för att få en 

inblick i den operationella verksamheten. Då vi uppmärksammat problematik mellan inköps- 

och anskaffningsavdelningen var det av stor vikt att intervjua respondenter på båda 

avdelningarna. Vi valde även att intervjua SPE för att undersöka om det fanns ytterligare 

problematik mellan de tre avdelningarna och för att på så vis få en helhetsbild. Vi ville även 

se eventuella skillnader i synsätt på organisationen beroende på befattning och 

avdelningstillhörighet. Logistikansvarig för Europa ansåg vi vara intressant att intervjua då 

han besitter stor kunskap om Volvo Parts KPI. Han sammanställer dessutom dessa till Volvo 

Parts ledningsgrupp vilket ytterligare har breddat vår insyn i verksamheten.  

 

Vi har dessutom haft regelbundna telefonintervjuer med vår kontaktperson på Volvo Parts 

som är logistikutvecklare. Vid dessa intervjuer har vi använt oss av en öppen intervjuansats 

som innebär att vi samtalar i vanlig dialog38. Samtalen har varat i ungefär en timme.  

 

Telefonintervjuer:                     

Logistikutvecklare Ulf Höglund (Logistics Developer)  11/11-09, 26/11-09,  

7/12-09, 14/12-09 

 

Intervjugenomförande 

Vi valde att genomföra intervjuer, dels för att vi anser att intervjuer ger oss en bättre kontakt 

med respondenterna, dels för att en intervju ger intervjuaren möjligheten att studera 

respondenternas kroppsspråk och reaktion på de ställda frågorna vilket inte går vid en enkät 

eller telefonintervju.  

 

Vårt underlag för intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjuguider med specifika 

teman och frågor utformade efter de olika befattningarna respondenterna innehar. Frågorna vi 

ställde var av öppen karaktär med utrymme för följdfrågor. Fördelen med öppna frågor är att 

respondenterna får möjlighet att svara fritt på frågorna med utrymme att utveckla sina svar 

genom de följdfrågor som ställs. Risken med öppna intervjufrågor är att vi går miste om 
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alternativt misstolkar betydelsefull information.
39

 För att minimera denna risk och behålla 

objektiviteten spelade vi in alla intervjuer, vilket har varit till stor hjälp för oss då vi i 

efterhand kunnat kontrollera de antecknade svaren. 

 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats, Volvo Parts kontor i Göteborg. 

Det är en fördel att befinna sig på plats då möjligheten ges att studera arbetsmiljö och 

omgivning.
40

 De intervjuer vi hade med vår kontaktperson på Volvo Parts var 

telefonintervjuer då det inte fanns möjlighet att resa till Göteborg för veckovisa intervjuer.  

 

Vår tanke var att ha individuella intervjuer då vi var intresserade av den enskildes inställning 

och uppfattning
41

. Då denna typ av undersökning är tidskrävande var det svårt för oss att 

hinna med endast individuella intervjuer. Med anledning av detta utförde vi även en 

gruppintervju. Under gruppintervjun valde vi att dela upp tiden och först ställa frågorna till 

gruppcheferna för att sedan enskilt intervjua Process Manager. Anledningen var att 

gruppcheferna inte skulle bli påverkade av Process Manager i svaren på frågorna och vice 

versa. Då Process Manager för inköp satt med vid intervjun med gruppcheferna tar vi hänsyn 

till att dessa kan ha blivit påverkade i sina svar. 

 

2.4.2. Sekundärdata 

De sekundärdata vi valt att använda oss utav utgörs mestadels av litteratur och artiklar som är 

relevanta för ämnet. Dessa har vi funnit genom att söka i bibliotekskatalogen LOVISA, i 

databasen ELIN (Electronic Library Information Navigator) samt på internet. Sekundärdata i 

form av passande och tillämpbara teorier använde vi som grund för att samla in relevant 

primärdata. Teorierna har vi även tillämpat när vi analyserat primärdata. Genom att använda 

både primär- och sekundärdata underlättas en kontroll av information vilket kan styrka ett 

resultat
42

. 

 

 

 

 

                                                           
39

 Bryman & Bell (2005) 
40

 Ibid. 
41

 Jacobsen (2002) 
42

 Ibid. 



 19 

2.5. Validitet och reliabilitet 

Vid insamling av data är det viktigt att tänka på att data är tillförlitliga (reliabla) och giltiga 

(valida).
43

 Den interna reliabiliteten vid våra intervjuer kontrollerades genom att vi var tre 

personer vid intervjugenomförandet och även för att vi valde att en person intervjuade, en 

antecknade och en observerade hur respondenterna svarade och reagerade på frågorna. Den 

interna reliabiliteten kontrollerades ytterligare genom en ljudupptagning av intervjuerna. 

Överensstämmelsen mellan de registrerade svaren utgör då ett mått som kallas 

interbedömarreliabilitet.
44

 Den externa reliabiliteten mäter möjligheten att upprepa en 

undersökning, vilket är omöjligt i en intervjusituation. Därför är det svårare att med en 

kvalitativ ansats få en hög extern reliabilitet.
45

 

 

Den externa validiteten är i vårt fall tvivelaktig eftersom vi studerar ett fallföretag och inte 

gjort ett slumpmässigt urval. Vi har dock noga redogjort för valet av respondenter, vilket är 

viktigt för en hög extern validitet.
46

 Vi vill även poängtera att vi inte är ute efter en 

generaliserbarhet eftersom vi vill mäta människors tolkningar och synsätt. Till skillnad från 

den externa validiteten är den interna validiteten hög. Vår närvaro på Volvo Parts ger oss 

bättre förutsättningar för mer korrekta observationer. Detta leder till en bättre 

överensstämmelse mellan våra observationer och våra teorier, vilket innebär en hög intern 

validitet.
47
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2.6. Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk till de sekundärdata som samlats in då de alltid har tolkats utav 

någon annan
48

. Vi är medvetna om att de sekundärdata vi fått utav vårt fallföretag är objektiv 

då den är sedd och tolkad av personer som arbetar i fallföretaget. Författarna till den 

teoretiska referenslitteraturen är alla förespråkare för BSC, vilket innebär att de lägger större 

vikt vid fördelarna med BSC medan nackdelarna inte behandlas lika grundligt. 

 

Kritik mot intervjuer är bland annat att de kan medföra en så kallad intervjuareffekt. Med det 

menas att intervjuaren medvetet eller omedvetet uppträder på ett sådant sätt att 

respondenterna förstår vad som väntas utav dem och att svaren då avviker från sanningen.
49

 

Det kan hända att respondenterna i gruppintervjuerna har påverkat varandra och att 

informationen därav inte är helt tillförlitlig. Vi har därför varit särskilt kritiska till 

informationen som gavs.  

 

Eftersom vår kontaktperson på Volvo Parts hade bättre möjligheter att samordna intervjuerna 

än vad vi hade, valde vi att använda oss av ett experturval. Fördelen med ett experturval är att 

vår kontaktperson vet vem som inom företaget besitter kunskap om information som är 

relevant för vår undersökning. Dock finns risken att respondenterna som valts ut av vår 

kontaktperson valts ut för att de har en åsikt som överensstämmer med hans egna. Vi bad 

därför om intervjuer med några personer som vi ansåg vara särskilt intressanta för 

undersökningen.  
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3.  Teori 

I teorikapitlet redogörs för valda teorier, vilka bildar den teoretiska referensram som sedan 

ligger till grund för empiri- och analyskapitlet. I första delen behandlas teorier om Key 

Performance Indicators, Balanced Scorecard och relationen mellan dessa begrepp. Därefter 

följer kort och grundläggande logistikteori och slutligen diskuteras inköpsfunktionens roll i 

företag. 

 

3.1. Teorigenomgång 

Företag kan använda sig av olika styrinstrument för att mäta prestationer. I vårt fallföretag 

Volvo Parts används idag Key Performance Indicators (KPI). Teorin för KPI kommer därför 

behandlas närmre i detta kapitel. Eftersom Volvo Parts har intresse av att eventuellt använda 

BSC som nytt styrmedel kommer vi redogöra för Kaplan & Nortons teorier om just detta. Vi 

fann det även intressant att kort diskutera relationen mellan KPI och BSC eftersom denna inte 

alltid är helt tydlig. Volvo Parts är ett globalt logistikföretag varför vi valt att lyfta fram 

definitioner och grundläggande teori för logistik. För att skapa bättre förståelse för den 

problematik som finns mellan inköps- och anskaffningsavdelningen på Volvo Parts har vi valt 

att behandla teorier som berör inköpsfunktionens roll i företag och hur den har förändrats över 

tiden. 

 

3.2. Key Performance Indicators - KPI 

Key Performance Indicators, KPI, är ett engelskt begrepp på ett mått som används för att mäta 

effektiviteten i ett företag
50

. Key står för dess grundläggande betydelse för gynnandet av 

komparativa fördelar och är avgörande komponent i affärsverksamheten. Performance står för 

att den klart och tydligt kan mätas, kvantifieras och enkelt påverkas av organisationen. Den är 

en indicator om den kan förse organisationen med väsentlig information om framtida 

effektivitet.
51
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KPI representerar en samling mättal som fokuserar på de mest kritiska organisatoriska 

framgångsfaktorerna för en verksamhet. Parmenter tar i sin bok om KPI upp två mättal utöver 

KPI och illustrerar dessa totalt tre typer av resultatmätningar i en modell som kan liknas vid 

en lök: 

 

 KRI 

   

 

   

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Egen version av Paramenter (2007) 

”Three Types of Performance Measures”
52

 

 

KPI mäts dagligen eller veckovis medan KRI beräknas på en längre tidsperiod som månads- 

eller kvartalsvis. PI är enklare mer nedbrutna mått som tillsammans utgör ett KPI.
53

 KRI ger 

en tydlig bild av huruvida ett företag arbetar i rätt riktning i uppfyllandet av sina mål och ses 

vanligtvis som ett resultat av flera händelser. Rollen för KPI och PI är istället att indikera för 

ledningen vad de måste göra för att uppnå dessa mål.
54

 Det finns en så kallad 10/80/10-regel 

som innebär att ett företag bör ha cirka 10 KRI, 80 PI och 10 KPI. Av dessa 10 KPI bör 

företaget ha minst fem grundläggande KPI som är av särskilt stor betydelse för företaget och 

som rapporteras minst veckovis, helst dagligen. Månads- eller kvartalsvisa mått kan inte vara 

KPI då de är nyckeln för verksamheten och är ett nutids- eller framtidsmått.
55

 

Alla bra KPI gör skillnad och har ständigt VD:s vakande öga på sig. KPI bör berätta vad för 

handling som krävs. I dagens läge är dessa så djupt förankrade i organisationen att de kan 

kopplas samman med en enskild individ i organisationen. Så om VD vill, kan denne gå till en 

enskild person i organisationen och ifrågasätta ett visst KPI visar ett visst resultat. Om alla i 
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organisationen, det vill säga VD, ledning och anställda fokuserar på KPI kommer 

organisationen nå de mål de satt upp i alla olika riktningar. 
56

 

 

3.3. Balanced Scorecard 

 

3.3.1. Grundtanken bakom Balanced Scorecard 

Att enbart använda sig av traditionell ekonomistyrning kan i många fall vara bristfälligt vilket 

har lett många företag till att börja använda sig av ett BSC. Detta beskriver Olve et al. som att 

gå från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning. Ett företag måste styras både kortsiktigt 

och långsiktigt, men i många fall sker nog mest det förstnämnda. Att enbart inrikta styrningen 

på hårda värden som vinst och avkastning är inte längre tillräckligt i denna snabbt 

föränderliga omgivning. Ett mer långsiktigt perspektiv krävs för att kunna inrikta sig på 

aktiviteter som genererar lönsamhet även i framtiden.
57

 

 

Syftet med BSC är att se företaget ur fyra viktiga perspektiv, finansiella, kund-, process- och 

lärandeperspektivet. Utifrån dessa fokuseras sedan på att mäta kritiska nyckeltal som 

tillsammans ska förena de kortsiktiga målen med de långsiktiga målen inom företaget. På så 

vis kan företaget förankra den långsiktiga visionen och strategin i de kortsiktiga målen. BSC 

delas upp i tre tidsdimensioner, igår, idag och imorgon. Detta innebär att gårdagen mäts 

utifrån det finansiella perspektivet och företaget ska även se den dagliga verksamhetens 

påverkan på morgondagens utveckling. Tanken är att göra företagets fokus mer balanserat och 

betydligt bredare än endast finansiella kortsiktiga nyckeltal.
58

 BSC är således en samling 

instrument som ska göra det enklare att förstå företagets mål och hur de kan uppnås. Vision, 

affärsplan och strategi översätts genom ett BSC till mål och mått som bryts ner och 

kommuniceras i hela företaget. Företaget kan med hjälp av ett BSC följa upp både 

ekonomiska rapporter och den kompetensutveckling som är nödvändig för framtida 

lönsamhet.
59

 

 

När ett BSC införs måste företaget gemensamt enas kring en vision och strategi, alltså en 

inriktning, som företaget ska följa och som med hjälp av BSC även ska kunna kontrolleras att 
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den följs. Företaget måste därmed fokusera på en samling mått som tillsammans ska 

kommunicera den gemensamma strategin. BSC ska på så vis ge en mer balanserad bild av 

företaget.
60

  

 

3.3.2. Ett Balanced Scorecards uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Olve, Roy och Wetter  (2001) Modifierad efter Kaplan & Norton (1993) 

”Övergripande figur om hur ett styrkort byggs upp”
61
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Som bilden visar har ett BSC en uppbyggnad som innehåller sex olika delar;  

Del 1: Vision 

Den översta delen av styrkortet består av företagets vision som ska visa företagets önskade 

riktning i framtiden. Den ska vara inspirerande för alla inom företaget och i bästa fall 

kommunicerad och länkad ända ut till medarbetarnas dagliga arbete.
62

 

 

Del 2: Perspektiv 

Nästa del i styrkortet är de olika perspektiv som visionen ska brytas ner i för att ytterligare 

förtydliga visionen.
63

 Det är mellan perspektiven som själva balansen i styrkortet skapas. 

Balansen består i att hårda finansiella värden vägs mot mjuka icke-finansiella värden, 

kortsiktiga mål mot långsiktiga mål, externt perspektiv mot internt perspektiv samt att 

utfallsmått balanseras mot drivarmått.
64

 Utfallsmått mäter resultat medan drivande mått mäter 

till exempel de handlingar som ligger till grund för ett utfall. Det vanligaste är att företag 

använder sig av fyra perspektiv, finansiella, kund-, process- samt lärande- och 

utvecklingsperspektivet.
65

  

 

 

Figur 3.3: Kaplan & Norton (1996)“Translating Vision and Strategy: Four Perspectives”
66
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Perspektiven ligger inom olika tidsramar; igår, idag och imorgon, och för uppfyllandet av 

visionen krävs balans mellan dessa. Kaplan & Norton beskriver vad det finansiella 

perspektivet bör innehålla genom att ställa frågan ” To succeed financially, how should we 

appear to our shareholders?”
67

 Det finansiella perspektivet innehåller de styrtal som skall 

ligga till grund för målen i de övriga perspektiven. Detta eftersom ett ökat finansiellt resultat 

måste vara en följd av alla uppnådda mål i hela styrkortet. De finansiella styrtalen bör således 

koppla samman alla perspektiv och beskriva företagets långsiktiga mål. Styrkortet ska därmed 

ses som en orsakskedja mellan alla styrtal som slutligen ger resultat till ägarna genom ett 

uppfyllande av de finansiella målen.
68

 Några exempel på vad styrtal som ingår i det 

finansiella perspektivet kan innehålla är avkastning, kostnad, lönsamhet och vinstmarginal
69

. 

För att beskriva innehållet i kundperspektivet ställer Kaplan & Norton frågan: ”To achieve 

our vision, how should we appear to our customer?”
70

 Detta innebär att inom 

kundperspektivet måste företaget först och främst identifiera vilka kund- och 

marknadssegment som företaget riktar sig mot för att kunna veta vilka styrtal och mål som 

bör ingå i perspektivet. De viktigaste måtten berör kundnöjdhet, lönsamhet, i vilken mån 

företaget lockar till sig nya kunder och återköpsbenägenheten hos redan befintliga kunder. 

Målen och styrtalen måste vara en omvandling av visionen men också ett riktat 

värdeerbjudande mot de specifika kundsegmenten. Det är även här viktigt att balansera 

utfallsmått med drivande mått för att företaget ska veta hur nöjda kunderna är för att i tid 

kunna åtgärda eventuella brister.
71

 Några styrtal som kundperspektivet kan innehålla är till 

exempel marknadsandel, nöjd-kund-index, antal reklamationer och kostnader per kund
72

.  

Det tredje perspektivet är processperspektivet och här ställer Kaplan följande fråga: ”To 

satisfy our shareholders and customers, what business process must we excel at?”
73

 Företaget 

måste identifiera vilka processer som är viktigast för att kunna uppnå målen för kund- och 

finansiella perspektivet. Detta bör efterföljas av en utveckling av styrtal för befintliga 

processer. Det är dock viktigt att vara medvetenheten om att det förutom förbättrade processer 
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även krävs mål som på längre sikt motiverar medarbetare att arbeta mot uppfyllande av målen 

inom kund- och finansiella perspektiven. Något som i sin tur kan synliggöra nya processer 

som krävs av företaget i framtiden.
74

 Styrtal som kan användas inom processperspektivet är 

exempelvis leveransprecision, genomsnittlig ledtid, lageromsättningshastighet och 

miljöutsläpp från produktion.
75

 

 

Lärandeperspektivet är det fjärde perspektivet och detta beskriver Kaplan & Norton genom att 

ställa följande fråga: ”To achieve or vision, how will we sustain our ability to change and 

improve?”
76

 Målen inom lärandeperspektivet visar vad som krävs för att kunna uppnå alla 

mål inom de tre andra perspektiven. Lärandeperspektivet berör morgondagen i den meningen 

att utveckling av kompetens inom företaget visar sig först på lång sikt. Det som krävs inom 

detta perspektiv är således en investering för framtiden i lärande och tillväxt för att uppnå de 

finansiella målen även då.
77

 Exempel på olika styrtal som kan ingå i detta perspektiv är 

följande: FoU-kostnader, nöjd-anställd-index, utbildningskostnad per anställd, andel anställda 

under X år och FoU-tillgångar/totala tillgångar.
78

 

 

Eftersom styrkortet fungerar som en modell måste ett företag inte enbart använda sig av dessa 

fyra perspektiv utan kan ha ytterligare perspektiv. Två exempel på sådana kan vara 

medarbetarperspektiv och miljöperspektiv om ett företag anser att dessa faktorer inte 

tillräckligt berörs i de övriga perspektiven. Kravet är i själva verket enbart att det som 

perspektiven innefattar är viktigt för visionen och strategin.
79

 

 

Del 3-6: Strategiska mål, framgångsfaktorer, nyckelmått och handlingsplaner 

Den tredje delen av ett BSC är de strategiska målen som definierar hur företaget kommer att 

se ut om vision är uppnådd. Det är alltså här som visionen bryts ner till konkreta mål som ska 

utmana och inspirera till att förverkliga visionen. När de strategiska målen är identifierade 

bryts de sedan ner till vilka faktorer som är avgörande för att målen och visionen ska kunna 

uppnås. I den näst sista delen av ett BSC finns de mål och mått som gör en bedömning möjlig 
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av hur väl företaget arbetar med de faktorer som är kritiska för uppfyllandet av mål och 

vision. Dessa mått bör innehålla både utfalls- och drivande mått som alla på något vis måste 

vara kopplade till de finansiella måtten. Nyckelmåtten kan vidare delas in i operativa och 

strategiska mått. De operativa måtten fungerar som kontroll på att företaget rör sig i rätt 

riktning och kan även ge tecken på att något i företaget akut avviker. De strategiska måtten 

berättar snarare företagets strategi för att bli framgångsrikt. Vanligtvis krävs 4-7 nyckelmått 

per perspektiv vilket resulterar i ett BSC med sammanlagt omkring 25 olika nyckelmått. 

Handlingsplaner är den sista delen av ett BSC och dessa ska konkret visa på framtida 

krävbara handlingar och åtgärder.
80

  

 

Viktigt att poängtera är att ett BSC inte ska användas som ett kontrollverktyg eller vara ett 

försök av ledningen att detaljstyra ett företag utan snarare en modell för att kommunicera, 

informera och lära i ett företag
81

 
82

. BSC ska på alla nivåer inom företaget innesluta både de 

kortsiktiga finansiella resultaten såväl som de handlingar och initiativ av medarbetare som 

långsiktigt leder till resultat. Detta måste således förstås av alla inom företaget.
83

  

 

 

 

Figur 3.4: Kaplan & Norton (1996) “Managing Strategy: Four Processes”
84
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Processkretsloppet 

Enligt Kaplan & Norton består ett BSC av fyra olika perspektiv runt vilka en löpande 

managementprocess rör sig. Denna process består av fyra delar som tillsammans beskrivs som 

ett kretslopp. Den första processen innebär att företagets vision och strategi översätts och 

förtydligas så att varje medarbetare ska kunna arbeta utifrån dessa ord.
85

 Syftet är här att 

företagsledningen ska enas om och konkretisera strategin till tydliga mål som kopplas till de 

olika perspektiven. I en funktionsindelad organisation kan problem uppstå om de 

övergripande målen är otydliga. De olika funktionerna kan då få svårt att förstå målen och 

även svårt att förstå hur varje enhet bidrar till att uppfylla målen. Detta kan i sin tur leda till 

svårigheter vid gränsöverskridande samarbete.
86

  

 

Kretsloppets andra process är när strategin kommuniceras ut i företaget och kopplas samman 

med mål och styrtal på enhetsnivå. Detta görs för att säkerställa att varje enhet inom företaget 

förstår och arbetar för att långsiktigt uppnå de övergripande målen.
87

 Kommunicerandet av 

informationen kan ske via olika medier, det viktigaste är att alla medarbetare vet genom vilka 

mål som strategin ska lyckas. Inom företaget bör åtgärdsplaner för nödvändiga förändringar 

tas fram för att varje enhet ska uppnå målsättningen.  Syftet med denna process är också att 

skapa kommunikation och samarbete inom företagsledning och mellan enheter för att 

förbättra framtida resultat.
88

 

 

Den tredje processen gör det möjligt för företaget att samordna planerade mål för varje 

perspektiv
89

. Det är viktigt att det formuleras mål för respektive styrtal som genom 

uppfyllande leder till en förbättring av företaget. Dessa mål bör kompletteras med utmanande 

delmål som har en något kortare tidsram.
90

 

 

Den slutliga processen som sluter kretsloppet innefattar feedback och inlärning, det är här 

som företaget och dess enheter fokuserar på hur väl målen är uppnådda. Utifrån detta 
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utvärderas prestationer och strategin revideras vid behov.
91

 Det viktiga är att ledningens fokus 

läggs vid framtida prognoser i stället för att fokus läggs på en analys av det förgångna
92

.  

Sammanfattningsvis börjar managementprocessen med att översätta visionen så att den är 

tydlig nog att alla inom företaget kan arbeta för att förverkliga den. Denna vision måste sedan 

kommuniceras ut i hela företaget för att skapa ett beteende som gynnar måluppfyllelsen. 

Tydliga och konkreta mål måste definieras likaså de drivande måtten och resultaten för 

uppfyllandet av dessa. Uppföljning av målens resultat kommer att belysa eventuella luckor 

mellan uppnått och önskat målresultat.
93

 

 

Balanced Scorecard i processer 

Kaplan och Norton betonar flertalet gånger vikten av att vision och strategi måste 

kommuniceras ut i företaget94. Olve et al diskuterar i sin bok ”Framgångsrikt styrkortsarbete” 

relationer mellan olika slags styrkort och hur dessa ska kommuniceras ut i företaget. 

Författarna diskuterar bland annat samband mellan styrkort på olika nivåer. Vidare menar de 

att användning av styrkort mellan enheter som samarbetar i en värdekedja inte har fått mycket 

uppmärksamhet. Ett annat område som inte heller är särskilt väl behandlat är huruvida företag 

kan använda sig av BSC för att förbättra sina processer. Olve et al. nämner att det inte finns 

något fullt utvecklat exempel på företag som gjort detta. Även styrkort för 

matrisorganisationer har fått ytterst lite uppmärksamhet.
95

 Olve et al. lyfter, enligt oss, fram 

intressanta frågor men genererar inga färdigutvecklade teorier. 

 

Relationen mellan KPI och BSC 

I ett BSC ingår en organisations KPI och PI som nyckelmått. Nyckelmåtten omformas från att 

vara ett mätsystem till att bli ett managementsystem genom att ingå i ett BSC. Ett BSC har 

skapats när nyckelmåtten har översatts och förtydligats så att alla medarbetare i 

organisationen förstått vad nyckelmåtten visar och hur de är sammanlänkade.
96

 Enligt 

Parmenter, förespråkare för KPI, bör en organisation ha två BSC, ett för styrelsen bestående 

av fem till sex viktiga KRI och ett för ledningen med upp till tjugo KPI. Med det menas att 
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styrelsen främst vill ha ett kvitto på hur verksamheten har gått, medan ledningen behöver KPI 

som visar vad de kan göra för att öka effektiviteten. 
97

  

 

Medan KPI används av ledningen för att mäta och förbättra effektiviteten i en organisation 

används ett BSC för att mäta effektiviteten i ett mer holistiskt perspektiv. Enligt Parmenter är 

KPI meningslösa så till vida de inte är kopplade till en organisations kritiska 

framgångsfaktorer, BSC-perspektiven och en organisations strategiska mål. Tyngdpunkten 

ligger i att koppla samman dessa mått med organisationens strategi och mål för att 

medarbetare och ledning ska arbeta med dessa dagligen.
98

 

 

I en artikel diskuterar Robert Elliott skillnaden mellan KPI och BSC. Enligt honom kallas ett 

BSC i terminologin även för KPI och han hävdar att skillnaden mellan dessa inte är särskilt 

stor. Sedermera skriver Robert Elliott att det finns en signifikant skillnad mellan KPI och 

BSC och att KPI bör ses som en del av ett BSC. Vidare menar han att ett BSC ger större 

flexibilitet, bättre balans och en mer övergripande bild av verksamhetsstyrningen än KPI. En 

annan fördel han framhäver med ett BSC är att hela verksamheten täcks in under minst fyra 

perspektiv, vilket inte görs med KPI. 
99
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3.4. Logistik 

Själva begreppet logistik innefattar både strategiska och operativa aspekter av materialflödet. 

De strategiska aspekterna syftar till att göra rätt saker, medan de operativa syftar till att göra 

saker rätt.
100

 

 

En utav de många definitionerna lyder: ”Logistik definieras som planering, organisering, och 

styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion 

och returflöden av framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga 

intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser.”
101

 I denna definition betonas att materialflödet 

är objektet för logistiken. Ett väl fungerande materialflöde kräver översikt och styrbarhet.
102

 

 

I en logistikers arbete ingår det att använda modeller för att underlätta samverkan och 

förståelse mellan teknik och mänskligt handlande. För att förstå detta expansiva och ännu ej 

färdigutvecklade ämne nämner Lumsden i sin bok ”Logistikens grunder” ett exempel. En 

enskild programförklaring kan innefatta en rad faktorer, allt ifrån teknisk konstruktion, 

ekonomisk och administrativ kartläggning till miljökonsekvensbeskrivning.
103

 

 

Inom industrin finns grundtanken att ingen ska behöva ha lager, en tanke som i princip 

accepterats av alla parter. Inte heller leverantören vill ha lager utan denne vill producera 

direkt mot kundorder. Därmed består ledtiden, som är ett viktigt mått inom logistiken, av de 

båda komponenterna; produktionstid och logistiktid. Eftersom logistik bygger på 

helhetstänkande är det av stor betydelse för effektivitetsvinsterna att integrera olika 

avdelningar och olika aktörer i flödet. Även kunden och dess krav får allt större fokus vilket 

leder till ytterligare krav på kundorientering och därmed minskade ledtider.
104
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3.5. Inköp 

Definitionerna av inköpsfunktionen är många, men en av dessa lyder: “The management of 

the company’s external resources in such a way that the supply of all goods, services, 

capabilities and knowledge which are necessary for running, maintaining and managing the 

company’s primary and support activities is secured at the most favorable conditions.”105 

Tidigare bestod inköpsfunktionens roll av att hantera kontrakt med leverantören, medan den 

idag har utvecklats från en operationell roll till en mer strategisk roll.106  

 

3.5.1. Inköpsfunktionens roll i Porters värdekedja 

För att bättre förstå inköpsfunktionens roll i ett företag har vi valt att beskriva detta utifrån 

Porters värdekedja. Varje funktion eller aktivitet i ett företag bidrar till dess förmåga att 

konkurrera genom sin påverkan på de relativa kostnaderna ett företag har. För att illustrera de 

olika funktionerna och hur de är sammankopplade med varandra, har vi valt att använda oss 

utav den så kallade värdekedjan.107  

 

 

Figur 3.5: Porter (1980) “The Value Chain”108 
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Först och främst urskiljs primära aktiviteter som försörjande logistik (inbound logistics), 

produktion, utlevererande logistik (outbound logistics), marknadsföring och försäljning samt 

service. Därefter urskiljs de stödjande aktiviteterna anskaffning, teknikutveckling, 

personaladministration samt företagets infrastruktur. Genom att samorda dessa primära 

aktiviteter med de sekundära aktiviteterna uppnås konkurrensfördelar.109  

 

Inköpsfunktionens roll i Porters värdekedja är att möta de materialbehov som finns för de 

primära aktiviteterna för försörjande logistik, produktion och utlevererande logistik. Att 

leverera produkter och service till de stödjande aktiviteterna inom företaget kan också 

innefattas av inköpsfunktionens roll. Ett konkret exempel på det kan vara att köpa in 

kontorsmaterial till ekonomiavdelningen.  Beroende på vad det är för slags företag och vad 

företaget producerar skiljer sig verksamheten mycket åt, vilket innebär att inköpsfunktionens 

roll ser olika ut i olika företag.
110

 

 

3.5.2. Inköpsfunktionens roll i företag 

Traditionellt har inköpsfunktionens roll inneburit att fastställa behov, välja leverantör, 

förhandla fram bra villkor och pris, skriva kontrakt eller inköpsorder och att följa upp 

leveranser. Inköpsfunktionen sågs tidigare som en operationell aktivitet
111

 eftersom ansvaret 

beskrevs innefatta att få rätt material och service ”i rätt tid, till rätt kvantitet och kvalitet samt 

till lägsta kostnad”
 112

. Idag anses den rollen ha utvecklats till en mer strategisk roll som även 

fokuserar på att förbättra leverantörens prestation och att vårda och utveckla relationerna med 

leverantörerna
113

.  

 

Enligt Van Weele är inköpsfunktionens huvudsakliga bidrag till organisationen att minska 

kostnaderna och att öka kapitalomsättningen. Den viktigaste uppgiften för inköpsfunktionen 

menar han dock är att hitta de världsledande leverantörerna och att utveckla en relation till 

dessa för att kunna skapa en leverantörsbas som är mer konkurrenskraftig än konkurrenternas. 

Vidare menar han att inköpsbeslut inte kan ske enskilt och inte heller ska ha som mål att 

enbart optimera inköpsfunktionens prestationer. Det måste finnas ett nära samarbete mellan 
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alla enheter som är inblandade och beslutet bör fattas tvärfunktionellt för att uppnå hög 

effektivitet.
114

 

 

Inköpsfunktionen är en mycket komplex funktion som på många sätt kan bidra positivt till 

företaget. Enligt flera författare kan en inköpsfunktion ha tre olika roller, en utvecklingsroll, 

en rationaliseringsroll och/eller en strukturroll.
115

 I utvecklingsrollen jämför inköpsfunktionen 

företagets utveckling mot leverantörens utveckling, för att på så vis kunna utveckla företagets 

kunskaper. Rationaliseringsrollen innebär snarare att hålla de totala kostnaderna så låga som 

möjligt
116

, vilket är viktigt då materialkostnaden i ett företag ofta utgör den största delen av 

kostnad för sålda varor. Den kan i många fall vara 50 procent eller mer.
117

 
118

  

 

Rationaliseringsrollen kan därför bidra med exempelvis minskade materialkostnader som ger 

en ökning av organisationens vinstmarginaler, vilket i sin tur leder till högre avkastning på 

nettotillgångar. Även minskat sysselsatt kapital ger positiv effekt på företagets 

kapitalomsättningshastighet. Den tredje rollen, strukturrollen, bidrar till företaget genom att 

hålla företagets beroendesituationer under kontroll, vilket är viktigt för ett långsiktigt 

perspektiv. Dessa tre roller är nära sammanlänkade och kan därför inte alltid urskiljas från 

varandra. Detta innebär att inköpsfunktionen är del av ett internt nät av tvärfunktionella 

relationer inom ett företag, vilket gör styrningen av inköpsfunktionen mycket komplex. Den 

ekonomistyrning som används bör därför vara väl anpassad till inköpsfunktionens roll i 

företaget.
 119

  

 

Det finns många exempel på mått som kan användas i styrningen. För att mäta 

utvecklingsrollen kan ett företag till exempel rangordna leverantörer utifrån dess olika 

utvecklingsmässiga egenskaper. Effektivitetsmått som kan användas för att mäta 

rationaliseringsrollen kan vara att jämföra den totala prisbilden på köpt material med 

företagets priser eller att mäta kostnadsreduktioner som skillnad mellan den faktiska summa 

som betalas och leverantörens första bud. Andra mått som kan användas är kvoter eller index 

som prisutveckling över tid, olika typer av kvalitetsindex eller företagets priser jämfört med 
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priser på marknaden. Ett exempel för att mäta strukturrollen kan vara att X antal nya 

leverantörer undersöks för att eventuellt kunna bredda leverantörsnätverket.
120

  

 

3.5.3. Inköp och anskaffning 

I teorin är det svårt att hitta allmänt erkända definitioner specifikt för inköps- och 

anskaffningsfunktionen. I praktiken finns det många termer som beskriver funktionen som har 

ansvar för de ovan nämnda aktiviteterna, men det finns ingen global överenskommelse. 

Aktiviteterna som inköps- respektive anskaffningsfunktionen är ansvariga för är väldigt nära 

relaterade till varandra. Även om inköpsfunktionens roll, som tidigare beskrivits, exkluderar 

aktiviteter såsom materialplanering, inventering, inspektion och kontroll är dessa funktioner 

ändå väldigt tätt sammanlänkade. Definitionerna av inköps- och anskaffningsfunktionerna är 

ofta företagsspecifika och både uppgifter och ansvar varierar från organisation till 

organisation, varför funktionerna därmed får olika namn. En inköpsfunktions roll kan 

exempelvis i en organisation innebära att ansvara för order, medan ansvaret i en annan 

organisation kan röra hela värdekedjan.121  
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4. Empiri 

Empirin inleds med information om Volvokoncernen och vårt fallföretag Volvo Parts. 

Därefter behandlas Volvo Parts verksamhetsstyrning med KPI idag. Slutligen redogörs för 

områdena ansvar, kommunikation och samarbete. Information från intervjuerna vävs 

samman med information från de dokument som vi erhållit från fallföretaget. 

 

4.1. Bakgrund Volvo Parts 

4.1.1. Volvokoncernen 

”Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av transport-lösningar för 

kommersiellt bruk.” – Volvo Group 2009
122

 

 

Volvo är en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar för kommersiellt bruk samt 

dieselmotorer123. Företaget grundades officiellt 1927 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larson 

i Göteborg124 och koncernen erbjuder idag hårda och mjuka transportrelaterande produkter. 

De tre koncernvärdena är: kvalitet, säkerhet och omsorg för miljön
125

. Volvokoncernen har 

nio affärsområden; Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack Trucks, Nissan Diesel, Bussar, 

Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, Volvo Aero och Financial Services vilka visas i figuren 

nedan. Volvokoncernen har även sju stödjande verksamheter, vilka presenteras på den lodräta 

axeln i figur 4.1.
126
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Figur 4.1: ”Organisation” 
127

 

 

Den största delen av omsättningen, 67 % (2009) står Volvo Lastvagnar för, därefter kommer 

anläggningsmaskiner som står för 18 % (2009) av omsättningen
128

. Volvokoncernen är en 

global organisation med produktionsfaciliteter i 19 länder och kunder i 180 länder
129

. I 

Sverige finns idag 14 produktionsanläggningar varav två i Göteborg. Drygt hälften av 

Volvokoncernens omsättning görs i Europa där även 60 130 av cirka 100 000 (2008) 

medarbetare är verksamma.
 130

 

 

4.1.2. Volvo Parts 

Volvo Parts är en av sju stödjande verksamheter till Volvokoncernen och har som uppgift att 

förse eftermarknaden med verktyg och service
131

.  

 

”Det handlar om att hitta rätt reservdelar, ta fram specialverktyg för verkstaden, hantering 

av hårda och mjuka produkter i leveranskedjan och support till slutkunden” 

– Volvo Parts 2009
132
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Volvo Parts kunder är främst de åtta tidigare nämnda affärsområdena, exklusive Financial 

Services. Över hela världen har Volvo Parts 4204 anställda, varav mer än 2/3 är aktiva inom 

logistik. Volvo Parts strävar efter att optimera logistikkedjan och göra den så kort och ”lean” 

som möjligt. På så sätt kan även kostnaderna sänkas.
133

 På flera ställen på huvudkontoret i 

Göteborg är affischer med följande citat uppsatta: 

 

”Uptime is the base for our customers profitability” 

– Volvo Parts 2009
134

 

 

Volvo Parts är ett företag som har utvecklats från att vara en Europaenhet till ett stort globalt 

företag. Flertalet nämner att företaget är kundorienterat eller serviceinriktat. En av 

respondenterna beskriver företaget som mer komplext idag och tycker att processerna har 

blivit mycket trögare. Vår kontaktperson på Volvo nämner att ”vi är på väg åt att bli mer 

globala och processorienterade”
135

. 

 

4.1.3. Volvo Parts organisationsstruktur 

Volvo Parts organisation är indelad enligt en matrisstruktur. Överst i organisationen är Volvo 

Parts VD Lars-Åke Jävert tillsammans med staben. Som utläses av figuren nedan är 

organisationen horisontellt geografiskt indelad. Europa är den största divisionen, Nord-

Amerika den näst största och International den senast tillkomna. Vertikalt visas de funktioner 

som arbetar globalt över divisionerna; Logistics Customer Support, Product Support 

Development, Purchasing och Remanufacturing.
136
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Figur 4.2: ”Our organisation”
137

 

 

De olika divisionerna har vardera en separat organisationsstruktur som skiljer sig åt. Då vi 

har fokuserat på Europadivisionen utelämnas de övriga divisionerna i uppsatsen.  

Intervjuerna har främst skett inom Europadivisionen med undantag för de tre Process 

Managers som arbetar globalt för Logistics Customer Support, Product Support 

Development och Purchasing.  

 

Inom Europadivisionen har vi intervjuat Bertil Prissberg som är logistikutvecklare på 

Strategic Development och även anskaffningschef Laurent Chardon som tillhör Volvo 

Parts Logistics i Göteborg men ansvarar för alla anskaffningsavdelningar i hela Europa. 
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Figur 4.3: ”Organisation Volvo Parts EUD” 
138

 

 

För att få en helhetsbild av vad de olika avdelningarna gör, visar vi nedan Volvo Parts 

värdekedja. Här beskrivs i korthet respektive avdelnings uppgifter. Vår kontaktperson 

beskriver Volvo Parts som ett funktionsorienterat företag med en önskan om att bli mer 

processorienterat. I en av intervjuerna beskrivs enheterna som öar inom företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4:”Volvo Parts – Supply Chain Process” 
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4.1.4. Volvo Parts Vision och Mål 

“Volvo Parts Vision - number one in aftermarket services and perceived as easy to do 

business with”
 140

 

 

I intervjuerna ombads respondenterna att redogöra för Volvo Parts vision. Svaren var av 

blandad karaktär. En respondent talade om lönsamhet och att leverera lösningar till kunden 

medan en annan undrade om vi inte menade avdelningens vision. Flertalet av respondenterna 

försökte nämna visionen, men kunde trots försök ändå inte beskriva den klart och tydligt. De 

nämnde att Volvo Parts ville vara kundorienterade och satsa på hög kundtillfredsställelse. 

Logistikansvarig för Europa nämnde att Volvo Parts vill uppfattas som enkla att göra affärer 

med och berättar om deras affischer i byggnaden där det stort står ”Passion for uptime”. 

Något som nämndes ett flertal gånger var att Volvo Parts vision är att service ska ges till 

kunderna. 

 

Volvo Parts mål är: 

“to maximize customer satisfaction and profitability by providing leading-edge aftermarket 

services to the Volvo Group and other selected customers”
141

 

 

När vi frågade respondenterna vilka Volvo Parts mål är, var det ingen som nämnde Volvo 

Parts uttalade mål. Några talade om målen för deras avdelning. Kundtillfredsställelse 

nämndes ytterligare men det var inga svar som liknade varandra. En Process Manager nämnde 

att Volvo Parts mål är att tjäna mycket pengar och att vårda varumärket samt att bidra 

finansiellt till Volvokoncernen. Logistikansvarig, som sammanställer KPI till 

ledningsgruppen, började omedelbart prata om Volvo Parts KPI. Några av respondenterna 

kom in på visionen då frågan om Volvo Parts mål ställdes och vice versa.  
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4.2. Volvo Parts KPI 

4.2.1. Volvo Parts KPI och PI 

Volvo Parts har idag åtta KPI och flertalet PI. Det är oklart hur länge dessa KPI har funnits 

inom Volvo Parts, men en respondent intygade att de flesta har funnits sedan han började 

1973. KPI har sedan dess reviderats och utökats något men bakgrundsprincipen är densamma. 

KPI är uppdelade på de olika avdelningarna i företaget och varje avdelning har ”sina” KPI 

tilldelat sig som de ansvarar för. KPI rapporteras av divisionerna upp till Volvo Parts ledning 

och styrelse för att de ska kunna följa företagets utveckling. PI rapporteras däremot inte upp 

till ledningen utan används enbart på avdelningsnivå. PI ses enligt en respondent som en 

temperaturmätare på hur bolaget mår
142

. Några respondenter hävdade att PI behövs i det 

operationella arbetet och att de där används i det dagliga arbetet. En annan respondent 

menade att det inom företaget inte finns någon riktig struktur för vad som är PI. Vidare ansåg 

respondenten att det skulle kunna vara en nedbrytning av KPI men att han inte själv använder 

de praktiskt.
143

 Enligt flera av respondenterna sätter KPI målen och är därmed väldigt viktiga 

styrmedel. De publiceras en gång i veckan och då går de ansvariga igenom dessa tillsammans 

med respektive avdelnings PI. Om en avdelning inte når upp till de mål som finns för KPI, 

dedikeras utifrån ledningens direktiv speciella personer för att åtgärda detta. Detta kallas 

”Taskforce” och kan ske under projektliknande former. 

 

Enligt en respondent på anskaffningsavdelningen diskuteras och justeras KPI dessutom en 

gång per år. En av respondenterna på inköpsavdelningen berättade att avdelningen använder 

sig av KPI för att redovisa för ledningen hur kostnadsnivån på materialet förvaltas. Det delas 

upp i delar och allt som köpts redovisas. Denna information levereras även på 

inköpsavdelningens möten och därefter används den som underlag för utformande av de 

anställdas ”Personal Business Plan”. De månadsvisa redovisningarna av det preliminära KPI-

utfallet går ut som meddelande till alla chefer och inköpare. KPI-utfallet följs upp, ses över 

och utvärderas. 

 

Alla medarbetares belöning är kopplad till några av de KPI som är serviceknutna men även 

till några som är mer ekonomiskt relaterade. Belöningen är bonusgrundande för innevarande 

år och varierar beroende vad som anses vara viktigt. Tanken är att det ska ses som ett kvitto 
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på vad som gjorts under året som gått
144

. En av de tillfrågade respondenterna var osäker på 

vilka KPI som är kopplade till belöning och vilka som inte är det. En annan var osäker på 

vems belöning som är kopplade till KPI. 

 

4.2.2. Inköp och anskaffnings KPI 

Inköpsavdelningen ansvarar idag för det KPI som heter ”Purchase price” och mäter 

utvecklingen av prisnivån för inköpt material. Detta KPI varierar med råvarupriset. 

Anskaffningsavdelningen ansvarar för fem KPI som står för främst tillgänglighet och även 

kapitalbindning. Två KPI mäter tillgänglighet och ett KPI som heter ”Capital tied up” mäter 

kapitalbindningen. Den mäts på ett års rullande leveranser till standardpriser. Varje månad 

beräknas och följs lagerutvecklingen upp. Ett annat av dessa fem KPI, ”Dealer Service 

Index”, mäter den service som återförsäljarna levererar till kunderna.
145

 Det är svårmätt 

eftersom det är svårt att få riktig information och därför ses detta KPI som ett närmevärde på 

service och avdelningens bidrag till ”uptime”
 146

. Vidare beskriver ett annat KPI, ”Backorder 

recovery on day orders”, hur lång tid det tar för en försenad order att levereras. Det vill säga, 

den tid som det tar från det att en kund skulle fått sin order tills att den verkligen levereras.
147

 

Detta fungerar, enligt en respondent, som en differentiator på hur snabbt ett problem löses, 

vilket han menar är det som skiljer företag åt. 

 

När vi frågade om KPI är det viktigaste styrmedlet i Volvo Parts, ansåg en respondent på 

inköpsavdelningen att det är det som gäller just nu i kombination med cash flow. Detta 

upplevs dock som smalspårigt. En av respondenterna på anskaffningsavdelningen ansåg också 

att det är det viktigaste styrmedlet just nu. Respondenten lade dock till att 

ansvarsfördelningen är ojämnt fördelad på avdelningarna och att anskaffningsavdelningen får 

bära en för stor del av ansvaret. Vidare menade han att Volvo Parts KPI borde utökas med 

ytterligare ett KPI som heter ”Delivery Performance” och som idag fungerar som ett PI. Detta 

mäter leverantörernas leveransprecision till Volvo Parts, vilket används för att värdera 

leverantörerna. Respondenten menade att anskaffningsavdelningen skulle vara ansvariga för 

detta KPI, men att det är viktigt att alla tre avdelningar samarbetar.
148

 

 

                                                           
144

 Intervju med Ulf Höglund 2009-11-26 
145

 Interna KPI-dokument 
146

 Intervju 2 med logistikutvecklare 
147

 Interna KPI-dokument 
148

 Intervju 4 med avdelningschef för anskaffningsavdelningen 



 45 

Vid frågan om hur avdelningen kan påverka ”sina” KPI, svarade en av respondenterna på 

inköpsavdelningen att detta görs genom att driva ett bra inköpsarbete så att prisutvecklingen 

kan hållas under kontroll. Respondenten medgav också att ett mindre bra inköpsarbete kan 

påverka de KPI som anskaffningsavdelningen ansvarar för negativt. Även 

anskaffningsavdelningen kan negativt påverka det KPI som inköpsavdelningen ansvarar för. 

Respondenten på anskaffningsavdelningen påpekade att de har fullt ansvar för fem KPI men 

att dessa kan påverkas av fler avdelningar, däribland inköpsavdelningen. 

 

4.2.3. Styrkor och utvecklingsmöjligheter 

Samtliga respondenter tycker att styrkan med dagens KPI är att de är väl etablerade i 

organisationen och att det finns ett inarbetat sätt att redovisa dem. En av respondenterna ansåg 

dessutom att Volvo Parts KPI är stadiga och att en långsiktig trend och utveckling synliggörs. 

 

En svaghet med Volvo Parts KPI är att de inte kan ge ögonblicksbilder, menade en 

respondent på inköpsavdelningen. Det saknas också KPI som tar hänsyn till betalningsdagar. 

Ytterligare en svaghet som nämndes är att det KPI som mäter materialkostnad påverkas av 

både inköpsavdelningen och anskaffningsavdelningen, men ansvaret ligger enbart på 

inköpsavdelningen. Detta KPI hade kunnat ge en bättre bild om det fungerat som ett total-KPI 

med cash flow. Respondenten önskar något som tar hänsyn till hur materialkostnader och 

lagersaldo påverkar varandra. Detta bör innefatta lagerhållning, risk, ränta m.m. Tidigare 

träffades avdelningarna anskaffning, SPE och inköp vid såkallade linjeforum, där dock endast 

detaljfrågor diskuterades. Numera finns istället ett avtal mellan avdelningarna som reglerar 

anskaffningsprocessen.
149

 

 

Process Manager på anskaffningsavdelningen menade att det saknas bakomliggande faktorer 

till varför KPI ser ut som de gör. Det finns inga PI som är globala och inte heller någon 

härledning av hur faktorer styr de övergripande KPI. Om KPI skulle börja segmenteras skulle 

varje KPI behöva brytas ner i åtminstone fyra PI för att ge en inblick i utvecklingen av varje 

segment. Vidare ansåg respondenten att de nuvarande KPI-definitionerna gör det svårt att ta 

dem till sig och att det inte skapas någon koppling till vad den enskilda medarbetaren i 

organisationen gör. Han ansåg också att det krävs fler än åtta KPI och efterlyser ett KPI som 

ger snabbare indikationer. I nuläget saknas mätningar för en del relevanta processer. Här 

                                                           
149

 Intervju 1 med Process Manager på inköpsavdelningen 



 46 

nämndes flera konkreta exempel på möjliga mätningar. Det finns inte heller något som mäter 

de mjuka delarna i hur väl ett arbete utförs. Andra definitioner på PI tror respondenten skulle 

göra de mindre tröga än vad de upplevs vara idag.
150

 Avdelningschefen för 

anskaffningsavdelningen ansåg att det behövs ytterligare ett KPI som mäter leveransprecision 

och som alla tre avdelningar skulle ha ansvar för. Logistikutvecklaren ansåg också att det 

behövs något mer än KPI som kan underlätta en härledning av de faktorer som påverkar KPI. 

Det finns information om detta idag, men den är varken strukturerad eller lättillgänglig. På 

operationell nivå behövs även andra mått än enbart KPI. Vidare menar respondenten att KPI 

måste brytas ner på avdelningsnivå så att medarbetarna kan se sitt bidrag till Volvo Parts. 

 

4.3. Samarbete, kommunikation och ansvar 

Respondenterna ombads i intervjun att beskriva hur rådande anda är på Volvo Parts. På 

inköpsavdelningen beskrev respondenterna Volvo Parts anda som relativt bra, men att andan 

skiljer sig åt beroende på avdelningstillhörighet. I dagens ekonomiska kris är det dock lite 

ansträngt då det inte finns pengar för utbildning och resor vilket skapar ett visst missnöje. En 

åsikt som uttrycktes var att klimatet i Volvo Parts är blandat och att företaget har potential. 

All potential är inte utnyttjad eller upptäckt, vilket kräver nya vindar, menade en av 

respondenterna på inköpsavdelningen. Enligt Process Manager för SPE beskrevs andan som 

positiv och att det finns en förändringsvilja. Logistikutvecklarens uppfattning var att Volvo 

Parts är ett företag med mycket decentraliserade beslut vilket ibland kan leda till en situation 

som beskrevs som ”Not invented here”. Denna situation menade han innebär att om inte jag 

har kommit på det är det inte bra eller inte mitt ansvar. Detta kan enligt respondenten leda till 

en viss tröghet inom organisationen. Samtidigt ansåg han att det blir väldigt bra när alla väl 

ställer upp. 

 

4.3.1. Samarbete 

Vid frågan om hur samarbetet mellan avdelningarna fungerar beskrev gruppcheferna på 

inköpsavdelningen samarbetet med anskaffningsavdelningen som känsligt och lite ansträngt. 

De nämnde att det finns motstridiga mål mellan avdelningarna. De motstridiga målen beskrivs 

som att inköpsavdelningen gärna köper större kvantiteter vid färre tillfällen medan 

anskaffningsavdelningen hellre önskar en mindre kvantiteter oftare. När problem uppstår 

krävs det att avdelningarna hittar en samsyn och en balans. En gruppchef förklarar vidare att 
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inköps- och anskaffningsavdelningen då sätter sig ner tillsammans och kompromissar sig 

fram till en lösning. Process Manager på inköpsavdelningen menar att samarbetet fungerar bra 

och att de kan prata och ta upp allt med sin motsvarande part i den andra avdelningen. Men 

det gäller att komma till den punkten där parterna kommunicerar med varandra, tillägger 

respondenten. Detta uttrycker han som att det kan vara en ”hård nöt att knäcka.” En 

respondent på inköpsavdelningen anser att anskaffningsavdelningen inte vågar ta beslut och 

tycker att det finns en ängslan och rädsla i beslutsfattandet. Vidare anser han att det behövs 

mer och nära samarbete mellan enheterna. Ett exempel på en lösning som nämns är att en 

inköpare som arbetar med bromsar borde samarbeta med en anskaffare som arbetar med 

bromsar.  Enligt respondenten har de arbetat så tidigare när företaget var mindre. Då hade de 

även affärsansvaret och samarbetet fungerade bättre eftersom det var kortare vägar än vad det 

är idag, vilket även ledde till bättre resultat. Idag har samarbetet försvårats eftersom det kan 

krävas samtal till andra länder. Som exempel kan nämnas att Lyón är ansvariga för reservdelar 

till Renault och har andra system, vilket gör samarbetet svårare. Respondenten menar att det 

är bättre om alla är närmre varandra geografiskt. Process Manager på SPE anser att ett globalt 

företag kräver bra systemstöd något som Volvo Parts håller på att bli bättre på. 

 

Process Manager på anskaffningsavdelningen uttrycker att mätetalen blir per definition 

tvärfunktionella men att avdelningarna har motstridiga mål. Inköpsavdelningen ansvarar för 

inköpspriset, vilket inte är nödvändigt för att hjälpa anskaffningsavdelningen med 

tillgängligheten. Respondenten är av åsikten att det därmed inte finns något som uppmuntrar 

till tvärfunktionellt samarbete. Detta menar han innebär att avdelningarna fokuserar på sin 

egen situation och jobbar stenhårt på sin bit. Det blir suboptimering och det finns ingen som 

säkerställer att ”stafettpinnen går vidare till nästa steg”. Respondenten berättar om ett projekt 

där alla avdelningar är inblandade. Detta upplevs inte fungera särskilt väl då personerna ser 

det som en bisyssla i sitt arbete. 

 

4.3.2. Kommunikation 

I intervjuerna ombads respondenterna att berätta och utvärdera hur kommunikationen 

fungerar mellan avdelningarna inköp och anskaffning. På inköpsavdelningen berättar de att 

ledningen för avdelningarna har möten och träffas, men att det på lägre nivå inte är lika 

vanligt. Process Manager på inköpsavdelningen uttrycker att det tidigare har varit ”ståhej” 

men att det just nu är ”lugnt” vad gäller kommunikationen. Vidare menar han att när en 

inköpare blir oense med en anskaffare löses det oftast naturligt dem emellan men vid 
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eskalering blandas även cheferna in. En grund till kommunikationsproblem mellan 

avdelningarna, menar respondenterna på inköpsavdelningen, är hög personalomsättning på 

anskaffningsavdelningen. Detta har haft följden att kommunikationen blivit lidande. De 

senaste två åren har dock kommunikationen emellertid blivit bättre då en omorganisation 

infördes på anskaffningsavdelningen. För inköpsavdelningen har omorganisationen inneburit 

att kommunikationen har förenklats. Nu är det enbart en person på anskaffningsavdelningen 

att kontakta istället för fyra personer som det var tidigare.  Logistikutvecklaren anser att det 

efter omorganisationen har blivit bättre mellan ”silosarna” och att den har lett till att ett 

samarbete har tvingats in på ledningsnivå inom regionerna genom att alla deltar på 

ledningsgruppsmöten. Det finns dock fortfarande kommunikationsproblem kvar mellan 

avdelningarna, tillägger han. 

 

Respondenterna på anskaffningsavdelningen nämner att det finns en viss problematik i 

kommunikationen mellan avdelningarna på grund av att avdelningarna har motstridiga mål. 

De uttrycker att de inte pratar med varandra mellan avdelningarna. Kommunikationen upplevs 

som svår och känns inte naturlig. Kommunikationen på anskaffningsavdelningen mellan 

anskaffare blir inte heller naturlig eftersom de finns fyra olika avdelningar i olika städer och 

olika länder. Även kommunikationen kring Volvo Parts KPI beskrivs som bristfällig. En 

respondent ger uttryck för att han endast ibland får KPI sänt till sig, vilket respondenten 

menar beror på vem ens chef är. Det finns ingen anslagstavla att sätta upp dem på och det är 

endast vid speciella möten som information om KPI ges. 

 

4.3.3. Ansvar 

Respektive avdelnings ansvarsområde beskrevs som relativt tydlig när vi tillfrågade 

respondenterna. Inköpsavdelningen ansvarar för 60-70% av Volvo Parts totala kostnad och en 

av respondenterna anser därför att det är viktigt att ha kostnadsutvecklingen under kontroll. 

En annan respondent på inköpsavdelningen beskrev avdelningens ansvar som att se till att 

produkten blir levererad. Vidare beskrev respondenten att ansvaret för (SPE) är att sortimentet 

är rätt och att det som inte ska finnas i sortimentet rensas ut eftersom det har stor 

kostnadspåverkan. Enligt respondenten är anskaffningsavdelningen ansvarig för 

tillgängligheten.  

 

Process Manager på SPE beskrev att inköps- och anskaffningsavdelningens ansvar handlar 

mycket om lagervärde. Inköpsavdelningen ansvarar för att det finns bra avtal och att 
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artiklarna finns hemma. Respondenten talade också om vikten av att det finns ett 

tvärfunktionellt flöde då det finns en del gråzoner mellan avdelningarna. 

 

Även på anskaffningsavdelningen ansåg respondenterna att inköpsavdelningens ansvar är 

inköpspriset och att kontrollera att leverantörer uppfyller grundkraven. 

Anskaffningsavdelningens ansvar är tillgänglighet och det dagliga ansvaret med kontakten 

mot leverantörer. Här påpekar en av respondenterna på anskaffningsavdelningen att deras 

ansvar är tillgänglighet och kapitalbindning men att inköpsavdelningen påverkar detta 

beroende på vilka leverantörer de sluter avtal med. SPE påverkar tillgängligheten och 

kapitalbindningen beroende på vilket sortiment de väljer att lägga upp. 

 

När respondenterna på inköpsavdelningen får frågan om det finns områden där avdelningarna 

delar ansvar svarar de ”nej” respektive ”det gör det säkert”. Respondenterna utvecklar sedan 

svaren till att alla avdelningar har ansvar för kunden, tillgängligheten och servicenivån. 

Vidare menar en av respondenterna att ”den ena inte kan göra något utan den andre”151. Även 

Logistikutvecklaren anser att tillgängligheten och kapitalbindningen är alla avdelningars 

ansvar. 

 

Avdelningschefen på anskaffningsavdelningen menar att ansvarsfördelning aldrig är svart 

eller vit. Tillgängligheten har anskaffningsavdelningen huvudansvaret för, men de andra 

avdelningarna har också ett ansvar för denna, menar han. Vidare menar respondenten att 

uppnå hög kundnöjdhet är samtliga avdelningars ansvar. Om en nyckelspelare i kedjan inte 

bidrar till detta kommer alla få lida i framtiden av ett försämrat finansiellt resultat. 
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5. Analys 

I analyskapitlet analyseras empirin utifrån uppsatsens teoretiska referensram. 

5.1. Volvo Parts som företag 

5.1.1. Organisationsstruktur 

Volvo Parts organisationsstruktur är komplex. Globalt har Volvo Parts en övergripande 

organisationsstruktur som tar formen av en matris. De geografiska divisionerna har utöver den 

varsin separat organisationsstruktur som inte liknar varandra. Några enheter, t.ex. inköp och 

SPE, arbetar globalt medan anskaffning arbetar lokalt. De arbetar dock samtidigt gemensamt i 

samma logistikprocess, vilket kan vara förvirrande att förstå både för utomstående och 

anställda. Volvo Parts är inte enbart geografiskt indelat utan dessutom indelat efter 

produkttyper. Exempelvis idag arbetar endast anskaffningsavdelningen i Eskilstuna med 

eftermarknadslösningar till Volvo Construction Equipment medan anskaffningsavdelningen i 

Göteborg arbetar med eftermarknadslösningar till Lastvagnar, Bussar och Penta. 

 

När organisationsstrukturen är komplex är det svårt att se en distinkt fördelning av 

arbetsuppgifter och ansvar. Detta leder till att behovet av kommunikation ökar. Eftersom den 

övergripande strukturen är en matris har några enheter två chefer att rapportera till. 

Divisionerna är däremot inte matrisstrukturerade och där har enheterna endast en chef att 

rapportera till. Det kan hända att informationen ”försvinner iväg” någonstans, vilket är fallet 

med distributionen av KPI för anskaffningsavdelningens Process Manager. Han arbetar med 

att ta fram globala processer för anskaffningsavdelningen, som i sin tur inte arbetar globalt. 

Process Manager fick följaktligen inte ta del av uppföljningen av KPI regelbundet och visste 

inte heller vems ansvar det var att distribuera den.  

 

Komplexiteten i Volvo Parts organisationsstruktur försvårar även det gemensamma 

tänkandet. Det är svårt att se en enskild avdelnings del i det övergripande sammanhanget om 

det övergripande sammanhanget är svårt att förstå. Alla anställda bör ha förståelsen för vad 

varje avdelning tillför Volvo Parts och även vad individens dagliga arbete tillför. I 

intervjuerna framkom att denna komplexitet har vuxit i takt med att Volvo Parts har blivit 

globala. Från början var organisationen en Europaenhet och det upplevdes som enklare att 

kommunicera tvärfunktionellt. Som en följd av att Volvo Parts blivit globala har 
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kommunikationen försvårats då de anställda sitter i olika länder och har olika modersmål. 

Samtidigt förklarar vår kontaktperson att divisionerna ibland agerar lokalt, vilket tyder på att 

organisationen ännu inte anpassats efter omorganisationen. På pappret finns en ny 

organisation trots det arbetar många anställda fortfarande enligt tidigare struktur. 

Förändringen i en stor organisation som Volvo Parts är tidskrävande eftersom samtliga 

anställda måste förstå den och anpassa sig till det nya sättet att arbeta. Vår uppfattning är att 

detta ännu inte skett fullt ut i Volvo Parts.  

 

En matrisorganisation ställer höga krav på samarbete, vilket även en funktionsindelad 

organisation gör. Samarbetet är i Volvo Parts därför väldigt viktigt och utifrån empirin har vi 

tagit fasta på att det inte fungerar optimalt. Ett BSC betonar vikten av att alla mål ska kunna 

härledas från visionen. Det är viktigt att se samband från vision ner till mål på avdelnings- 

och individnivå. Om Volvo Parts vision hade kunnat genomsyra alla avdelningar i alla 

geografiska divisioner hade ett gemensamt tänkande underlättats.  

 

5.1.2. Vision och Mål 

Vad som framkom i intervjuerna var att respondenterna hade svårt att uttrycka företags vision 

och mål. Att de flesta varken kunde nämna Volvo Parts vision eller de övergripande målen, 

visar att dessa inte är välkommunicerade i företaget. Många av respondenterna kände sig 

obekväma när de tillfrågades och det var tydligt att detta inte är något som diskuteras i det 

dagliga arbetet. De blandade ihop vad som är vision, en önskad riktning, med målen för att nå 

den önskade riktningen. Detta anser vi kan göra det svårt för de anställda att se en tydlig 

arbetsriktning. Om inte målen är tydliga, vad styr då hela organisationen mot samma håll? 

Vår uppfattning är att om cheferna vi har intervjuat inte tydligt kan redogöra för vision och 

mål, kommer inte heller medarbetarna på lägre nivåer kunna göra detta. Detta anser vi kan 

leda till att arbetet inte utförs utifrån de övergripande målen och kan även leda till 

suboptimering.  

 

Varför är det då viktigt att medarbetarna känner till den övergripande visionen och 

organisationens mål? Ett sätt att se på det är som vår kontaktperson på Volvo Parts uttryckte 

”syns den inte, så finns den inte”
152

. Finns det inte en tydlig vision som guidar arbetet i 

företaget är det svårt för medarbetarna att se sin roll i helheten. Finns det inte heller tydliga 
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 52 

mål som alla känner att de bidrar till försvåras samarbetet ytterligare. Fokus läggs då vid de 

mål som de anställda känner till, vilket i många fall är den enskilda avdelningens mål. Som 

vår empiri visar, är detta fallet i Volvo Parts. Enligt oss ser respondenterna inte någon 

koppling mellan vision och de mätetal som de blir bedömda på. Möjligtvis känns visionen för 

abstrakt för dem och är därför svår att hantera. De mål som respondenterna fokuserar på är de 

mål som avdelningen blir bedömda på och inte de övergripande målen för företaget. 

Uppmärksamheten riktas på att ”vi på vår avdelning ska uppfylla våra mål” och inte ”hur vi 

tillsammans ska ta oss till de gemensamma målen”. Detta synsätt hade kunnat fungera i en 

organisation utan motstridiga mål, där alla bidrar med en del företaget utan att det krävs 

någon integration mellan enheterna. Arbetet i Volvo Parts styrs funktionsinriktat och eftersom 

de övergripande målen är otydliga blir det svårt att förstå hur varje enhet kan bidra till att 

uppfylla de övergripande målen. Det finns en stor problematik mellan inköps- och 

anskaffningsavdelningen då de arbetar mot motstridiga mål i samma process, vilket leder till 

ständiga kompromisser. Om inköpsavdelningen exempelvis går med på att 

anskaffningsavdelningen får fler regelbundna leveranser, vilket leder till bättre tillgänglighet, 

höjs ofta inköpskostnaderna som inköpsavdelningen strävar efter att hålla nere. Idag fokuseras 

det på ”min” avdelning och ”mina” mål. Ett sätt att lösa detta på är att finna gemensamma 

mål, där avdelningarna hjälper varandra att uppfylla dessa istället för att motverka respektive 

avdelnings mål. Vi är därför av uppfattningen att införandet av ett BSC där visionen 

genomsyrar organisationen skulle hjälpa till att lösa denna problematik. Grundtanken bakom 

BSC är att göra det enklare att förstå företagets vision och mål och hur dessa kan uppnås. Det 

läggs stor vikt vid arbetet att kommunicera ut vision och mål till hela företaget och att denna 

bryts ner så att alla förstår sin roll i helheten.  
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5.2. Samarbete, kommunikation och ansvar 

Hur de anställda på Volvo Parts säger sig uppleva andan i företaget menar vi kan vara en 

indikator på hur kommunikation, ansvar och samarbete fungerar. Respondenterna ansåg till en 

början att stämningen på Volvo Parts är bra. När vi frågade mer ingående utvecklade 

respondenterna sina svar till att det beror på vilken avdelning de tillhör. Det anses finnas en 

viss tröghet inom organisationen och andan inom organisationen varierar. Det gavs tidigt i 

intervjuerna tecken på att det finns tydliga gränser inom organisationen som står sig väldigt 

starka. Respondenterna uttryckte sig inte i termer av ”vi på Volvo Parts” utan snarare ”vi på 

den här avdelningen”. Samtliga respondenter talade om ”vi och dem” utifrån 

avdelningstillhörighet. Benämningar som ”Volvo-öarna” och ”silosarna” förekom också när 

respondenterna talade om de olika avdelningarna.  

 

5.2.1. Samarbete 

När respondenterna diskuterade hur väl samarbetet mellan avdelningarna fungerar nämnde 

respondenter från de båda avdelningarna att det finns motstridiga mål som försvårar 

samarbetet. Vi uppmärksammade tendenser till suboptimering inom respektive avdelning. En 

respondent uttryckte också att det finns en tydlig avsaknad av ansvar för att säkerställa att 

”stafettpinnen går vidare”. En annan respondent beskrev samarbetet som väl fungerande, men 

att de måste komma till den punkten där de kommunicerar. Det kan, enligt honom, ”vara en 

hård nöt att knäcka”. Vidare berättade han att när en inköpare och anskaffare blir oense sätter 

de sig ner tillsammans. Respondenten uttryckte alltså inte ”om” de blir oense. Vi uppfattar 

detta som det är en tidsfråga innan konflikter uppstår. Samarbetet består därför, enligt oss, till 

stor del av konfliktlösning vilket tyder på brandsläckning snarare än samarbete. Vår reflektion 

är att definitionen av samarbete mellan avdelningarna har utvecklats till att bli något som 

upplevs som jobbigt och negativt eftersom det präglas av konflikter och motsättningar. Det 

gavs även exempel på tvärfunktionellt samarbete som inte ansågs fungera särskilt väl 

eftersom det av deltagarna ansågs som mindre viktigt och som en bisyssla. Respondenterna 

talade dock om att ett visst samarbete har ”tvingats in” på ledningsnivå efter 

omorganisationen. Att tvinga fram ett samarbete anser vi inte vara en långsiktig lösning. Det 

måste skapas incitament, inte tvång, för att samarbeta. Vi menar att kärnan till problematiken 

måste lösas för att komma åt ett väl fungerande samarbete. 
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5.2.2. Kommunikation 

Vad är då kärnan till samarbetssvårigheterna? Det som vi anser är en bristvara i samarbetet är 

kommunikation. Vi menar att kommunikationen i Volvo Parts kan delas in i tre 

problemområden som rör globaliseringen av företaget, kommunikationen specifikt mellan 

inköps- och anskaffningsavdelningen och kommunikationen kring KPI. 

 

Som tidigare nämnts har Volvo Parts blivit globala och organisationen har ännu inte hunnit 

anpassa sig till förändringen. Några av respondenterna gav uttryck för att det var enklare 

innan Volvo Parts blev globala. Detta eftersom det nu kan krävas telefonsamtal till ett annat 

land istället för att prata med någon som sitter i samma byggnad. 

 

Det finns kommunikationsproblematik mellan inköps- och anskaffningsavdelningen. Enligt 

respondenterna sker en viss kommunikation på högre nivå, men kommunikation är mindre 

vanlig på mellan medarbetare. Vårt intryck av intervjuerna är att kommunikation sker när det 

är nödvändigt. Efter omorganisationen på anskaffningsavdelningen har kommunikationen 

blivit bättre men respondenterna menar att det fortfarande finns problem. Återigen tas 

motstridiga mål upp som en grund till kommunikationsproblematiken. Respondenter på 

inköpsavdelningen uttrycker att det till viss del beror på hög personalomsättning på 

anskaffningsavdelningen. Denna har lett till att kommunikationen blivit lidande. Vår 

reflektion är att personalomsättning skulle kunna användas som ett mättal i ett framtida BSC, 

vilket kan ge en uppfattning om hur trivseln bland medarbetarna är. Om 

personalomsättningen är hög på anskaffningsavdelningen bör tänkbara orsaker till detta 

undersökas och utredas. 

 

Den tredje delen av kommunikationsproblematiken berör kommunikationen kring Volvo 

Parts KPI. Under intervjuerna gavs tecken på att den inte är konsekvent och inte lika 

tillgänglig för samtliga anställda. Volvo Parts KPI bör sätta ramarna för vad som anses vara 

viktigt för företaget. Om informationen kring Volvo Parts KPI inte är densamma till alla 

medarbetare blir följden att de gemensamma målen är otydliga och att det därmed blir svårt 

att styra hela organisationen i samma riktning. 
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5.2.3. Ansvar 

Vår uppfattning är att samarbetsproblematiken mellan avdelningarna är en följd av 

kommunikationssvårigheterna. Vi ställde oss därmed frågan vad grunden till den bristande 

kommunikationen är och kom följaktligen fram till att både samarbets- och 

kommunikationsproblematiken grundar sig i ansvar. Vi anser att det finns en viss problematik 

i ansvaret inom organisationen och att denna kan delas in i flera områden; ansvarsfördelning, 

ansvarsbelastning, ansvarsbedömning, ansvarets påverkbarhet och gemensamt ansvar. 

 

Ansvarsfördelningen mellan inköps- och anskaffningsavdelningen uppfattar vi som tydlig i 

den meningen att båda avdelningarna snabbt och enkelt kan redogöra för respektive 

avdelnings ansvarsområde. Det råder, enligt oss, enighet kring vem som ansvarar för vilka 

arbetsuppgifter, vilket är positivt i bemärkelsen att risken för ineffektivt dubbelarbete 

minskar. Nackdelen är dock att det finns starka uppfattningar om vad som är ”mitt” respektive 

”ditt” ansvarsområde och att dessa gränser inte bör överskridas. Det fokuseras således på den 

egna prestationen och uppfyllandet av avdelningens mål snarare än på företagets totala 

prestation och måluppfyllelse. De egna prestationerna sker därmed inte garanterat i enlighet 

med företagets linje och en suboptimering av mål inom avdelningarna kan uppstå. En tänkt 

arbetseffektivisering genom funktionsindelade avdelningar kan istället leda till en ökad intern 

konkurrens som på så sätt verkar i motsatt riktning. 

 

Ansvarsbelastningen, utifrån vilka KPI som respektive avdelning ansvarar för kan vid första 

anblick se något ojämn ut. Inköpsavdelningen ansvarar enbart för det KPI som mäter 

kostnadsutvecklingen. Ansvaret som de bär utgör 60-70% av Volvo Parts totala kostnader, 

vilket är ett stort ansvar. Återigen vill vi betona att Volvo Parts KPI ska spegla företagets bild 

av vad som är viktigt för företaget och i relation till dessa kan det tyckas som en alldeles för 

snäv bedömning av inköpsavdelningens ansvarsområde. Att bedöma en avdelning för snävt 

medför risken att avdelningen upplever det som en begränsning i arbetet. Denna effekt 

förstärks dessutom av att detta KPI är direkt motstridigt med kapitalbindningen, ett av 

anskaffningsavdelningens ansvarsområde. Vi anser att ansvarsbelastningen, utifrån de KPI 

anskaffningsavdelningen ansvarar för, är stor och tung. Respondenterna på 

anskaffningsavdelningen uttrycker att de känner sig överbelastade av ansvar eftersom de 

ansvarar för fem KPI, som de anser bör vara alla avdelningars ansvar. Risken med detta är att 

den egna insatsen kan kännas obetydlig då ansvaret är så omfattande och att arbetssituationen 

därmed känns hopplös. Detta leder oss rakt in i nästa problemområde som innefattar i vilken 
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grad ansvarsområdet är påverkbart. Att en avdelning har ett brett ansvarsområde är i sig inget 

negativt så länge detta är påverkbart. Vi anser att problematiken för anskaffningsavdelningen 

är att de står som ansvariga för något som kan påverkas av flera avdelningar. Tillgänglighet, 

som är ett av anskaffningsavdelningens ansvarsområden, beror inte enbart på deras 

prestationer utan är även starkt sammankopplat till andra avdelningar. Om tillgängligheten 

försämras till följd av en annan avdelnings arbete ökar givetvis pressen på 

anskaffningsavdelningen. Likaså har andra avdelningar ingen morot till att bidra till en ökad 

tillgänglighet. Det är naturligtvis aldrig bra att vara ensam ansvarig för något som inte kan 

påverkas till fullo. Inköpsavdelningen har däremot full påverkan på sitt ansvarsområde, men 

eftersom detta är motstridigt till anskaffningsavdelningens ansvarsområde är inte heller detta 

optimalt som enda mätetal. Inköpsavdelningen kan därmed hamna i en situation där de 

fullbordar sitt ansvar, men ändå motverkar anskaffningsavdelningens mål, vilket skapar 

missnöje. Avdelningarna kommer att försöka optimera ”sina” KPI då detta är vad ledningen 

anser är viktigt för Volvo Parts. Detta visar således att det utifrån Volvo Parts KPI inte finns 

ett väl kommunicerat gemensamt ansvar, mål och en gemensam riktning. Om dessa inte är 

kommunicerade ges uppfattningen av att de inte finns och ingen kommer därför att se det 

gemensamma ansvaret som viktigt i det egna arbetet. Vi vill därför återigen poängtera vikten 

av att kommunicera vad som är viktigt för hela Volvo Parts, vilka mål företaget ska sträva 

mot att uppnå och i vilken riktning företaget ska styras. Vi anser att ett BSC kan underlätta för 

Volvo Parts att kommunicera den gemensamma riktningen som alla medarbetare bör förstå 

och sträva efter. 

 

5.3. Volvo Parts KPI idag 

5.3.1. Styrkor och utvecklingsmöjligheter 

När vi frågade respondenterna efter deras åsikt gällande styrkor och svagheter med Volvo 

Parts KPI fick vi väldigt få exempel på styrkor medan svagheter var något det fanns gott om. 

Vår uppfattning är därför att respondenterna inte är nöjda med dagens utformning av KPI eller 

med arbetet som rör dessa. Några viktiga svagheter som nämndes var bland annat att Volvo 

Parts KPI är svåra att ta till sig och att det inte finns någon underliggande orsak till varför 

dessa ser ut som de gör. Att de inte var nedbrutna på avdelningsnivå gör att de anställda inte 

ser vad de bidrar till. Vi anser att ett BSC skulle bidra till att förtydliga bilden av företagets 

utveckling och ge en bättre balans.  
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Större delen av respondenterna var överens om att Volvo Parts KPI inte används i det dagliga 

arbetet utan endast är till för ledningen så att de kan följa företagets utveckling. I Volvo Parts 

fokuseras det starkt på tillgänglighet, som utgör flera KPI. Vår uppfattning är att Volvo Parts 

KPI fungerar som ett kontrollverktyg för ledningen medan ett BSC enligt tidigare teori inte är 

ämnat att användas som sådant, utan som en modell för att kommunicera och lära i ett företag. 

Styrkortet måste således vara så tydligt att det förstås av alla inom företaget. 

 

Osäkerheten kring hur belöningen är kopplad till KPI var också något vi uppmärksammade. 

De flesta av respondenterna visste inte vad KPI gör för nytta för den enskilde anställde eller 

hur KPI påverkar deras bonus. Då företagets tanke enligt en av respondenterna är att bonusen 

ska ses som ett kvitto på hur det har gått, visar på ytterligare brister då de anställda inte vet 

vems kvitto som är vems. Har min insats påverkat mitt kvitto eller är det egentligen ditt kvitto 

jag fått?  

 

Som det ser ut nu finns det många gap i framförallt kommunikationen sinsemellan 

avdelningarna. Inköps- och anskaffningsavdelningen kommunicerar, enligt oss, bristfälligt 

med varandra och ser inte i tillräckligt stor grad hur deras arbete är sammankopplat. Ett 

närmare och bättre samarbete skulle kunna bidra till att de gemensamt uppfyller sina mål.  

 

Vi anser att ett BSC skulle medföra en jämnare ansvarsbedömning eftersom varje avdelning 

ska bidra till att uppfylla visionen. I nuläget tycker anskaffningsavdelningen att de har alldeles 

för stort ansvar medan inköp menar att de är för snävt bedömda. Detta anser vi beror på 

antalet KPI som respektive avdelning blir bedömda på. Eftersom inköpsavdelningen ansvarar 

för ett KPI jämfört med anskaffningsavdelningen som ansvarar för fem, ger detta en 

missvisande bild av ansvarsbelastningen. Det ger intryck av att inköpsavdelningen ansvarar 

för ”enbart ett KPI” snarare än 60-70 % av Volvo Parts totala kostnader. Ett BSC skulle, 

enligt oss, bidra till att varje avdelning bedöms bredare och mer balanserat då fler faktorer 

som är kopplade till företagets vision mäts. Det skulle verka motiverande för anställda då 

arbete som gynnar företagets framgång skulle uppmärksammas. 
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5.3.2. Volvo Parts KPI i ett BSC 

I startskedet av vår uppsats, med teorin som bakgrund, placerade vi Volvo Parts KPI i ett BSC 

för att illustrera hur balansen mellan dessa ser ut i dagsläget. 

 

Figur: 5.1: Egen version av Kaplan & Nortons modell (1996). ”Volvo Parts KPI i ett BSC”
153

 

 

Totalt har Volvo Parts åtta KPI som i huvudsak placeras i processperspektivet med undantag 

för några som placeras i det finansiella perspektivet och eventuellt i kundperspektivet. Det var 

dock inte helt tydligt var respektive KPI skulle placeras, då beskrivningen av dem är väldigt 

komplex och ansvarsfördelningen inte fullt uttalad. 

 

KPI 1 placerades i processperspektivet eftersom det mäter leveransprecision som är ett typiskt 

processrelaterat mätetal. KPI 2 och 3 som mäter tillgänglighet var de enda KPI vi ansåg skulle 

kunna hamna i kundperspektivet. Detta om strategin är upplagd utifrån kundens och 

marknadssegmentets önskan. Är så inte fallet, vill vi placera även dessa KPI i 

processperspektivet vilket skulle innebära ett stort gap i kundperspektivet. Eftersom Volvo 
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System” 
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Parts KPI har funnits i över 30 år anser vi det mindre troligt att de är utformade utifrån dagens 

kunder, varför vi slutligen valde att placera dem i processperspektivet.  

KPI 4 som är det KPI inköpsavdelningen ansvarar för mäter utvecklingen av prisnivån, vilket 

är ett finansiellt mätetal. Vidare placerade vi även KPI 5 i det finansiella perspektivet. KPI 6, 

7 och 8 placerades även dessa i processperspektivet då dessa är renodlade processmätetal. 

 

Utifrån illustrationen drog vi slutsatsen att det idag inte finns balans i Volvo Parts KPI. Volvo 

Parts använder sig av KPI som är väldigt finansiellt- och processinriktade. Eftersom KPI är 

det viktigaste styrmedlet ger dessa en bild av att det enbart är detta som är viktigt för att 

uppfylla företagets vision. Vi anser att finansiellt- och processinriktade mätetal inte är 

tillräckliga för att styra ett företag. Det saknas balans mellan ”hårda” och ”mjuka” värden, 

internt respektive externt perspektiv, kortsiktiga och långsiktiga mål. Det saknas även en 

balans mellan mått som mäter gårdagen och morgondagen.  

 

Vi anser att det saknas fokus på kunderna vilket tydliggörs i ett tomt kundperspektiv. Det 

krävs att kunderna segmenteras och att kunskapen om deras önskemål ständigt uppdateras. Vi 

anser att Volvo Parts bör ha bättre information om vad kunderna vill ha eftersom deras 

önskemål inte är givna. Eftersom Volvo Parts fokuserar starkt på tillgänglighet anser vi att det 

är viktigt att veta vilken slags tillgänglighet som är viktigast. Är det till exempel kortast eller 

mest förutsägbar ledtid som kunderna önskar? 

 

Lärande- och utvecklingsperspektivet är även det tomt, ett perspektiv som enligt teorin är det 

som visar vad som krävs för att uppnå målen i de övriga perspektiven. Detta perspektiv ska 

spegla morgondagen, något vi anser inte görs i Volvo Parts KPI. Vi ser en avsaknad av 

långsiktiga mätetal i Volvo Parts KPI. Vidare anser vi att Volvo Groups tre koncernvärden; 

kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn, bör återspeglas i Volvo Parts verksamhetsstyrning, vilket 

inte görs tydligt nog idag. 

 

Varför Volvo Parts KPI i huvudsak placeras i processperspektivet anser vi beror på att de idag 

är ett logistikföretag som fokuserar på processer. Karaktären på dessa KPI består till större del 

av ”hårda” finansiella värden. För att få balans bör Volvo Parts lägga större vikt vid att införa 

”mjuka” nyckeltal som kan balansera upp de ”hårda”. Dessa ”mjuka” nyckeltal bör utgå ifrån 

kundperspektivet och lärande- och utvecklingsperspektivet. Då Volvo Parts vision är att vara 

ledande på eftermarknaden, krävs en hög servicenivå och det är därför av stor vikt att tänka 
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utifrån vad kunden vill ha. Vår kontaktperson på Volvo Parts efterfrågar, även han, en 

jämnare fördelning av KPI som tar hänsyn till både ”hårda” och ”mjuka” värden. 

Ett BSC betonar vikten av att balansera alla aspekter i företaget. Genom att hela tiden utgå 

ifrån visionen i processen vid framtagandet av ett BSC skapas en balans i företaget där alla 

aspekter kopplas samman. Vi vill därför återigen betona att ett BSC skulle vara ett bra 

alternativ till Volvo Parts KPI.  

 

5.4. Framtida verksamhetsstyrning för Volvo Parts  

5.4.1. Utformning av framtida BSC för Volvo Parts 

Utifrån analysen uppmärksammade vi att Volvo Parts har två kärnproblem. Det första är 

inköps- och anskaffningsavdelningens svårigheter att arbeta tvärfunktionellt mot Volvo Parts 

övergripande mål. Det andra är att de två avdelningarna har motstridiga mål. Vi ämnar nedan 

diskutera dessa problem var för sig. Eftersom Volvo Parts är intresserade av framtagandet av 

ett BSC har vi med utgångspunkt i vår teori valt att komma med två lösningsförslag till de 

ovan nämnda kärnproblemen. 

 

Ett övergripande BSC 

Volvo Parts vision och övergripande mål är inte tydligt kommunicerade i företaget och därför 

arbetar de anställda främst för att uppnå respektive avdelnings mål. Kopplingen mellan Volvo 

Parts vision och deras KPI är inte heller tydlig. Problematiken med detta är att de anställda 

har svårt att se det egna bidraget till företaget och att suboptimering sker inom avdelningarna. 

Dessutom har Volvo Parts en komplex organisationsstruktur som ökar behovet av 

kommunikation.  

 

Som vi tidigare nämnt har BSC som syfte att översätta och kommunicera företagets 

gemensamma vision, strategi och mål till samtliga anställda. Vi anser att Volvo Parts 

övergripande mål bör vara gemensamma, tvärfunktionella och genomsyra hela företaget. Vårt 

lösningsförslag är därför att Volvo Parts bör ha ett övergripande BSC som tydliggör och 

kommunicerar vision och de övergripande målen till de anställda på ett tydligt sätt. Detta 

skulle göra att även de avdelningsspecifika målen härleds utifrån visionen och att samtliga 

anställda på så sätt skulle se sitt bidrag till Volvo Parts. 
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Ett BSC som kommunikationsverktyg mellan inköps- och anskaffningsavdelningen 

Det andra kärnproblemet vi uppmärksammade är att avdelningarna inköp och anskaffning har 

motstridiga mål. Konflikten består av att respektive avdelnings mål sällan går att uppfylla 

samtidigt. Missnöje uppstår till följd av ständiga kompromisser som löses tillfälligt. 

 

Enligt BSC-teorin är tanken att ett styrkort skall brytas ner på avdelnings- eller till och med 

på individnivå. Vi menar att en risk med att bryta ner BSC på avdelningsnivå på Volvo Parts 

är att samarbetsproblematiken mellan inköps- och anskaffningsavdelningen inte skulle lösas. 

Detta skulle kunna medföra att respektive avdelning får en ny samling mått som de enskilt 

arbetar för att uppfylla och att samarbetsproblematiken därmed skulle kvarstå. I Volvo Parts 

fall anser vi därför att ett bättre alternativ skulle vara att dessa två avdelningar har ett styrkort 

gemensamt, som är nedbrutet från det övergripande styrkortet. Detta för att avdelningarna ska 

arbeta i samma riktning i uppfyllandet av målen. Det är vår uppfattning att arbetet då skulle 

underlättas och samarbetet bli bättre. Styrkortet skulle på vis fungera som ett 

kommunikationsverktyg mellan inköps- och anskaffningsavdelningen för underlättandet av 

kommunikation och samarbete. Detta kommunikationsverktyg skulle således vara ett 

incitament för samarbete och gemensamt måluppfyllande. 

 

5.4.2. Hur Volvo Parts kan gå vidare 

Vi har i analysen uppmärksammat behovet av en utveckling av Volvo Parts 

verksamhetsstyrning. Genom vår illustration av KPI i Kaplan & Nortons BSC har vi 

tydliggjort gapen som finns i företagets verksamhetsstyrning och pekat på brister och 

utvecklingsmöjligheter. Därefter har vi tagit fram lösningsförslag till framtida utveckling av 

verksamhetsstyrningen. Dessa har vi diskuterat med vår kontaktperson på Volvo Parts som 

har påbörjat processen med ett eventuellt framtagande av BSC. Det är viktigt att Volvo Parts 

börjar uppifrån i ett BSC så att de strategiska målen härleds utifrån visionen. Detta för att 

sedan arbeta sig neråt till de kritiska nyckeltalen för att slutligen ta fram en handlingsplan. Vi 

har även poängterat hur viktig framtagningsprocessen är och hur tidskrävande denna process 

kan vara. Hur Volvo Parts bör gå vidare ifrån detta steg anser vi därför vara en ledningsfråga. 

Slutligen hoppas vi att Volvo Parts med hjälp av denna uppsats har fått idéer och förslag i det 

fortsatta arbetet med framtagandet av ett BSC.  
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6. Resultat och resultatdiskussion 

6.1. Förväntningar vid start 

Vid arbetets början ställde vi oss frågan om vilken problematik som finns i samarbetet mellan 

enheterna inköp och logistik, och vad som ligger till grund för denna. I vårt fallföretag har 

inköps- och anskaffningsavdelningen motstridiga mål och därför har problem uppstått. 

Samarbetet fungerar inte och vi antog att det finns en lösning. Vi ville därför undersöka om 

BSC skulle kunna vara en lösning. Vi är medvetna om att BSC inte är det enda verktyg som 

skulle kunna lösa denna problematik. Vi valde dock att avgränsa oss till detta då vi anser att 

teorierna kring BSC har potential att lösa den ovan nämnda problematik. 

 

6.2. BSC som kommunikationsverktyg för att samordna enheterna 

inköp och logistik 

En uppdelning av en funktion till flera enheter, såsom inköp och logistik, kan leda till att en 

suboptimering sker, varför det är så viktigt med samarbete mellan enheterna. Dessa kan 

annars ses som två skilda funktioner. Dessa arbetar efter att optimera respektive avdelnings 

mål och inte efter att optimera företags gemensamma mål. Även motstridiga mål är ett 

problem som kan finnas mellan dessa funktioner. I sådana fall är det viktigt med ett väl 

fungerande samarbete så att en eventuell suboptimering och ett motverkande av varandras mål 

undviks. Inköps- och logistikenheten, som traditionellt sett har motstridiga mål, skulle dra 

fördel av att istället ha gemensamma mål som de tillsammans arbetar för att uppfylla. 

Styrkortet skulle på så vis fungera som ett kommunikationsverktyg för underlättandet av 

kommunikation och samarbete mellan enheterna. 

 

Vi har i vår uppsats diskuterat fram två lösningsförslag till vårt fallföretag Volvo Parts som vi 

anser skulle kunna appliceras på andra liknande företag. Vi är väl medvetna om att detta inte 

fullt ut är generaliserbart, men utesluter inte att vissa generella slutsatser trots det kan dras.  

 

Vårt resultat är att BSC har potential att användas som kommunikationsverktyg för att 

samordna mål mellan enheterna inköp och logistik. Vår förhoppning är att företag i liknande 

situation som vårt fallföretag kan använda detta för att lösa den ovan nämnda problematiken. 
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Det viktiga för samarbetet mellan dessa enheter är att ha en välkommunicerad vision och mål 

som förstås av alla medarbetare. Vid tvärfunktionellt arbete är det av särskild vikt att ha 

gemensamma mål som guide och vägledning i det dagliga arbetet. Detta för att alla ska sträva 

i samma riktning i uppfyllandet av företagets mål. Det är även viktigt att ledningen ser 

företaget ur flera perspektiv. En balans i verksamhetsstyrning ger en bredare bild som täcker 

alla aspekter i ett företag. Vi anser att ett BSC skulle kunna skapa en sådan balans och ge en 

bredare bedömning av enheterna som i sin tur skulle kunna stärka gemenskapen i ett företag. 

Hur väl detta sker beror mycket på hur framtagningsprocessen för ett BSC sett ut. 

Framtagandet är tidskrävande och kräver ett grundligt arbete. Vi vill också poängtera att 

kontinuerlig revidering av styrkortet bör ske.  

Sammanfattningsvis visar vår studie att det finns potential att använda ett BSC som 

kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheterna inköp och logistik. Det är 

viktigt att enheterna arbetar i samma riktning i uppfyllandet av övergripande mål. Det anser vi 

att de skulle göra om ett övergripande BSC implementeras och om inköps- och 

logistikenheten har ett BSC gemensamt.  
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6.3. Vidare forskning 

För vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att belysa följande områden: 

 Göra jämförande studier med liknande företag för att undersöka om BSC, som 

kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheter, går att appliceras på 

flera företag.  

 Göra jämförande studier med liknande företag för att undersöka om BSC, som 

kommunikationsverktyg för att samordna mål mellan enheter, går att appliceras på 

andra enheter än inköp och logistik. 

 Undersöka ytterligare verktyg som hade kunnat underlätta kommunikationen och 

samarbetet mellan enheterna inköp och logistik.  

 Undersöka vilka eventuella problem som finns i ett företag som inte har delat upp 

inköpsfunktionen i två enheter. 

 Göra en jämförande studie med ett företag som inte har delat upp inköpsfunktionen i 

två enheter för att undersöka om ett sådant företag har samma problematik.  
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Bilaga 1 

Intervjumall – Gruppchefer och avdelningschefer 

Kartlägga nuläget: 

Tema allmänt 

Berätta lite om dig själv. 

Berätta vad arbetet som… innebär (dagliga arbetet, hur ser det ut?). 

Vad är dina visioner i arbetet? 

 

Hur skulle du beskriva Volvo Parts som företag?  

Vad har Volvo Parts för vision? 

Hur skulle du beskriva andan i Volvo Parts? (mentaliteten, atmosfär, klimat, känsla) 

 

Tema mål (Här vill vi se om de nämner KPI som mål) 

Vad har Volvo Parts för mål? 

Hur arbetar ni på avdelningen för att uppnå Volvo Parts mål? 

 

Vad har ni (på avdelningen) för mål (KPI)? 

Hur tydliga är målen? 

Känns målen realistiska? 

Hur arbetar ni för att uppnå målen? 

- Ge exempel från ditt dagliga arbete hur du arbetar för att uppnå målen. 

Hur väl uppnår ni dessa mål? (Hur mäter ni detta) 

Hur följer ni upp arbetet på avdelningen? 

Vilket/vilka mål är viktigast? 

Vad har ni (avdelningen) för direktiv uppifrån? 

Hur använder ni er av KPI på er avdelning? 

 

Tema ansvar  

Vad ansvarar er avdelning för? 

Vad ansvarar de andra två avdelningarna för? 

Hur samarbetar ni med de andra avdelningarna? 
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Finns det positiva resp. negativa aspekter med det? 

Finns det områden där ni delar ansvaret? 

Vilka? Hur?  
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Bilaga 2 

Intervjumall – Process Manager och logistikutvecklare 

Kartlägga nuläget: 

Tema allmänt 

Berätta lite om dig själv. 

Berätta vad arbetet som… innebär (dagliga arbetet, hur ser det ut?) 

Vad är dina visioner i arbetet? 

Vad har LCS för roll i Volvo Parts? (Mål) 

Vad har ni (avdelningen) för direktiv uppifrån? 

 

Hur skulle du beskriva Volvo Parts som företag?  

Vad har Volvo Parts för mål? 

Vad har Volvo Parts för vision? 

Hur skulle du beskriva andan i Volvo Parts? (mentaliteten, atmosfär, klimat, känsla) 

 

KPI 

Hur används KPI idag? 

- Diskuterar ni KPI på möten? (Hur ofta? Vilka?) 

- Hur har de utvecklats/hur ofta reviderar ni KPI? 

- Är de kopplade till belöning? 

Är KPI det viktigaste styrmedlet? 

Hur kan man påverka KPI? 

Hur följer ni upp KPI? 

Vilka KPI är viktigast? 

Vad är styrkorna med KPI idag?  

Vad skulle kunna utvecklas? 

 

Hur fungerar: 

- Ansvarsfördelning (Finns det KPI med delat ansvar? Hur fungerar det?) 

- Kommunikation  

- Samarbete 
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Tema ansvar  

Vad ansvarar Spare parts engineering, Inköp respektive Anskaffning för? 

Hur samarbetar LCS med de andra avdelningarna? 

Hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna? 

Finns det områden där ni delar ansvaret? 

Vilka? Hur?  
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Bilaga 3 

Intervju med vår kontaktperson Ulf Höglund: 

Kartlägga nuläget: 

Tema allmänt 

Berätta vad arbetet som… innebär (dagliga arbetet, hur ser det ut?) 

Vad är dina visioner i arbetet? 

 

Hur skulle du beskriva Volvo Parts som företag?  

Vad har Volvo Parts för vision? 

Hur skulle du beskriva andan i Volvo Parts? (mentaliteten, atmosfär, klimat, känsla) 

 

Bakgrund KPI 

När hur och varför togs KPI fram? 

Vem tog fram dem? 

Hur har de utvecklats/hur ofta reviderar ni KPI? 

 

Hur används KPI idag? 

Diskuterar ni KPI på möten? 

Är de kopplade till belöning? 

Är KPI det viktigaste styrmedlet? 

 

Vad händer om man inte uppnår målen för KPI? 

- Hur följer man upp dem? 

Hur kan man påverka det? 

Vad betyder KPI-modellen i samarbetet mellan avdelningarna? 

 

Mer om KPI idag 

Vilka KPI är viktigast? 

Vad är styrkorna med KPI idag? 

Vad kan utvecklas? 

Finns det KPI med delat ansvar? 


