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1 Inledning

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en bakgrund till de koncept
som uppsatsen till stor del behandlar, för att sedan diskutera
problemområdet vilket mynnar ut i syftet. Som avslutning ges en disposition
av uppsatsens upplägg

”The most valuable of all talents is never using two words when one will
do.”

(www.dtek.chalmers.se/~d97thorn/samir/quots.html, 990516)

1.1 Bakgrund

Under senare år har det uppmärksammats att den traditionella
redovisningen förlorat sin relevans. De finansiella mått som använts är ofta
av historisk karaktär som avspeglar dåtid och är ofta en utvärdering av vad
som redan har hänt. Kritiken mot den finansiella informationen är att den är
bakåtriktad, kortsiktig, och alltför mycket ekonomiskt orienterad, vilket
leder till en begränsad helhetsbild av verksamheten. Finansiella mått har
också en tendens till att vara svårförståeliga för de anställda och svåra att
koppla till sin egen arbetsuppgift. Ett koncept som anses öka förståelse,
motivera och engagera medarbetare i ett företag är Balanced Scorecard.

Kaplan & Norton presenterade 1992 The Balanced Scorecard (BSC) där de
kopplar ihop och namnger tankar som funnits under en längre tid. Genom
att kombinera de finansiella måtten med nya icke-finansiella mått, eller
styrnyckeltal, utformas ett styrkort som på ett balanserat sätt återspeglar
verksamheten. De traditionella finansiella måtten kompletteras, i ett BSC,
av mer operationella mått för att ge en tydligare helhetsbild av
organisationen. Kaplan & Norton menar att företaget ska ses ur fyra olika
perspektiv som i grundmodellen är; finansiellt, kund-, internt samt
innovations- och lärandeperspektiv. Bakom perspektiven ska en uttalad
vision finnas som är företagets framtida mål som alla i organisationen ska
arbeta mot.
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Figur 1 Svedala Hus
(egen bearb www.svedala.com, 990516)

Service
Reserv- & slitdelar

Produktsupport
för alla verksamhetsområden

Marketing & försäljning
Administration

Svedala Hus

Organisationer har olika utseenden och således olika behov av styrning. En
form av organisation, vars styrning är en mycket viktig variabel för dess
effektivitet, är en värdekedjeanpassad organisation där fokus är på flödet.
Olika styrningskoncept för styrning av värdekedjor har utvecklats. Ett av de
mest förekommande, både teoretiskt och praktiskt, är Supply Chain
Management.

Supply Chain Management är ett styrkoncept som följer den moderna
informationsteknologins utveckling. Ett integrerat informationsflöde är en
av grundstenarna i SCM-konceptet, och med dagens informationsteknik
finns det möjligheter att skapa mycket välfungerande och integrerade
Supply Chains/värdekedjor. För att kunna bibehålla eller skapa en
resurssnål och effektiv värdekedja krävs det (förutom IT) att ledningens
styrperspektiv ”lyfts upp” ur de enskilda processerna och fokusering riktas
mot flödet genom hela kedjan. Supply Chain Managements yttersta syfte är
att kunna tillgodose de ökande kundkraven på ett snabbt och resurssnålt
sätt. Flera svenska koncerner har anammat, eller ska anamma, SCM-
konceptet, en av dessa koncerner är Svedala Industri som ska införa
principer från SCM.

Svedala Industri (benämnt Svedala) är en global koncern med egna bolag i
48 länder och omkring 200 serviceenheter runt om i världen. Koncernen
omsätter cirka 15 miljarder kronor och antalet anställda uppgår till 11.000.
Svedala är världsledande leverantör av kompletta utrustningar och system
för anläggningsverksamhet och mineralhantering. Svedala är även
marknadsledande inom bearbetning, krossning, malning, processutrustning,
hanteringsutrustning för bulk (ex
kol), och kompaktering och
dessutom ensamt om att kunna
erbjuda sina kunder helhetslösningar
inom nämnda områden.

Under de senaste åren har Svedala
byggt upp en egen sälj- och
serviceorganisation - s k Svedala
Hus. För närvarande har företaget ca
225 enheter i 48 länder. Tanken med
Svedala Hus-konceptet är att de ska
finnas nära marknaden, nära
kunderna. Svedalas kunder ska nå
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fördelar genom att ha en leverantör med ett brett kunnande om kundens
processer. Genom Svedala Husen ska varje land ha tillgång till en väl
utbyggd, snabb och kompetent serviceorganisation. Här finns också lager
för bland annat slit- och reservdelar. Tanken med ett Svedala Hus är även
att det ska vara så självständigt som möjligt och kunna hantera frågor och
kunders önskemål utan att behöva kontakta Product Support längre bak i
kedjan.

1.2 Problemdiskussion

Det råder idag något av en euforisk stämning rörande Balanced Scorecard
där en kritisk debatt inte verkar bedrivas. Detta beror dels på att det är ett
relativt nytt begrepp, men också på att det just nu är på modet att använda
sig av Balanced Scorecard. En vidareutveckling av styrkortet till att vara
mer värdekedjeanpassat har diskuterats, men ingen riktig forskning har
bedrivits inom området. Supply Chain Management betonar vikten av att se
de olika delarna i värdekedjan som en helhet. Det förutsätter en integration
av styrning och olika processer. Då kunden är i fokus och värdekedjan ska
anpassas efter kundkraven, är det viktigt att medarbetarnas kunskap,
reflektioner och initiativ tas tillvara för att uppnå en god kundnytta.
Balanced Scorecard konceptet betonar medarbetarnas engagemang och
genom att kombinera dessa två koncept tror vi oss kunna lägga grunden för
ett värdekedjeanpassat BSC, som på ett bra sätt stödjer kundnytta,
flödeseffektivitet i processerna samt en god kommunikation i företag.

Genom att använda sig av Svedala Industri som fallföretag, kan en
undersökning genomföras om det är möjligt, både teoretiskt och praktiskt,
att skapa kompletterande styrnyckeltal som är anpassade för ett
värdekedjetänkande, detta med hjälp av Balanced Scorecard konceptet. En
fråga som uppkom i samtal med ledningen för Svedala Slurry Pumps
Division är varför man är bra och mindre bra i jämbördiga länder med
likartade marknader och kundsegment. Med det nuvarande
resultatmätningssystemet där koncentrationen är riktad mot finansiella
mått, kan det vara svårt att få ett tydligt framgångsmått. De kompletterande
styrnyckeltalen kan förhoppningsvis skapa en ökad inblick i divisionen som
kan besvara sådana frågor. Samtidigt är vår strävan att försöka få upp
måtten på en mer normativ nivå.
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Figur 2 Uppsatsens upplägg

1.2.1  Problemformulering

•  Kan en grund för en värdekedjeanpassad Balanced Scorecard modell tas
fram?

•  Vilka mått ska användas för att mäta om det finns tillräcklig kompetens
i ett Svedala Hus?

•  Går det att ta fram interna processmått hos de olika Svedala Husen?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur företag kan utveckla
lönsamhetsrelaterade mått för kompetens och prestationer samt att ge
förslag på en process- och värdekedjeanpassning av Balanced Scorecard
modellen.

1.4 Uppsatsens upplägg

För att ge läsaren en överblick av upplägget av uppsatsen ger vi en kort
presentation av innehållet i de olika kapitlen.

Kapitel två handlar om vårt
vetenskapliga förhållningssätt,
modeller och teorier som ligger
bakom vårt tillvägagångssätt. Vi går
vidare genom att beskriva det sätt
som vi rent praktiskt har valt för att
närma oss problemen. Som
avslutning presenterar vi vår egen
undersökningsmodell där vi försöker
att sammanfatta kapitlet. I det tredje
kapitlet redogör vi för de koncept
som har legat till grund för vår
uppsats och vår egna modell. I
kapitel fyra presenterar vi vår egen
styrningsmodell där styrkor hos de
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tidigare koncepten kombineras för att på så sätt skapa en grund för vår
styrningsmodell. I det femte kapitlet presenteras vårt empiriska resultat av
undersökningen på fallföretaget Svedala. I kapitel sex ges en
sammanställning av synpunkter som kommit fram under intervjuerna, samt
våra egna förslag, hur organisationen kan förbättras. I det sjunde kapitlet
analyseras våra empiriska fakta mot koncepten som presenterades i kapitel
tre. I kapitel åtta testar vi vår egen modell på empirin för att se dess
validitet och användbarhet där slutsatser dras om dess lämplighet.
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2 Vetenskapligt perspektiv och
metod

I detta kapitel tar vi upp teorier som på ett bra sätt beskriver vårt
vetenskapliga perspektiv samt vårt val av metod. Vidare beskrivs vårt
tillvägagångssätt i uppsatsen med teoretiska och praktiska avgränsningar.
Kapitlet mynnar ut i en presentation av vår undersökningsmodell där vi
sammanfattar avsnittet.

”Det låter som en självklarhet att man för att kunna studera något först
måste kunna se det. Inte desto mindre innehåller denna självklarhet ett
viktigt problem: Man måste först kunna ”se” samhället för att kunna
studera det.”

(Månson, 1985)

2.1 När är en uppsats vetenskaplig?

Molander (1988) menar att en uppsats endast är vetenskaplig om det som
redovisas är en vetenskaplig undersökning. En undersökning är i sin tur
vetenskaplig om vetenskapliga teorier och metoder tillämpas. Hellevik (ur
Holme & Solvang, 1991) tar upp exempel på grundkrav på metoder vid
samhällsvetenskaplig forskning, där en överensstämmelse måste finnas
mellan den verklighet som undersöks och den använda metoden.
Informationen som samlas in ska väljas ut genom ett systematiskt urval och
resultatet som erhålles måste presenteras på ett granskningsbart sätt.
Slutligen menar Hellevik att resultatet ska skapa en ny kunskap,
medvetenhet, och förståelse, vilket kan möjliggöra ett fortsatt
forskningsarbete.

Samhällsvetenskapen kan inte vara helt objektiv även om strävan ska vara
så hög grad av objektivitet som möjligt. Objektivitet förutsätter dock
fullständig information, vilket i realiteten är en omöjlighet. Även om
objektivitet eftersträvas färgas den undersökande av forskningstradition,
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den politiska och sociala miljön samt den egna personligheten. (Gunnar
Myrdal ur Holme & Solvang, 1991)

2.2 Tolka eller förklara – vetenskapligt synsätt

”Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå så kommer
någon att missförstå.”

(Hernes, 1979 ur Holme & Solvang, 1991)

Det finns två faktorer som är viktiga i tolkningsarbetet. För det första bör
en medvetenhet finnas om vad som studeras, och för det andra är det viktigt
att en kritisk inställning genomsyrar de tolkningar som görs (Föllesdal et al,
1993).

Vår vetenskapliga ansats kan inte beskrivas som att antingen försöka tolka
eller förklara, utan är snarare en blandning av de två. Genom att studera
sekundärdata och resultat från intervjuer kan vi med hjälp av våra
kunskaper försöka tolka fakta för att sedan förklara genom att använda
vedertagna modeller.

Positivisterna tror på absolut kunskap. De anser att om rensar bort allt det
man trott sig veta, men som man egentligen inte vet får man kvar en kärna
av säker kunskap. Denna säkra grund är sedan vad man baserar
vetenskapen på. (Thurén, 1991) Thurén menar att de centrala antagandena
är att kunskap om faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och det
som inte rör det faktiska rör förhållandet mellan idéer. Allt går alltså att
förstå genom observationer, och användningen av modeller hjälper
forskaren att förenkla verkligheten. Positivistisk kunskap finns framför allt
inom formella vetenskaper såsom logik och matematik
(Nationalencyklopedin, 1994). I insamlandet av fakta till vår uppsats har
vår strävan varit att genomföra intervjuerna och undersökningarna på ett
objektivt sätt utan att styra de intervjuade.

Att på ett opartiskt sätt samla ihop fakta är, enligt vår mening, det bästa
sättet att få fram sanningen. Trots att vi ibland måste leda in den
intervjuade på ämnet har vi försökt att förtydliga frågorna på ett sådant sätt
att flera svarsalternativ fortfarande är möjliga.
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Hermeneutiken betonar interaktionen mellan teori och empiri. Skillnaden i
tolkningsarbetet mellan hermeneutiken och positivismen är att förutom de
fem sinnena betonar hermeneutiker att förförståelse ska användas vid
tolkning av verkligheten. (Thurén, 1991, Andersson, 1979) Föllesdal
(1993) menar att det är när man inte förstår som man använder sig av
hermeneutik, dvs. undersöker materialet och försöker ge förslag på hur det
kan tolkas. Dessa förslag prövas därefter mot materialet och det är denna
process som kallas för tolkning. Problematisering och enheten mellan
vetenskap och personlighet betonas även inom hermeneutiken.

En kvalitativ forskningsprocess innefattar en åtskillnad mellan en
värderingsmässig och en faktamässig uppfattning om det man studerar. Av
dessa två faktorer bildas hermeneutiska cirklar, en kognitiv (dvs. tänkande
och varseblivning), och en normativ. (Holme & Solvang, 1991, Svensk
Ordbok, 1986) Ingen förståelse utan förförståelse och för att förstå delen
måste man förstå helheten, är formuleringar som används för att beskriva
den hermeneutiska cirkeln. Detta beskriver vår syn på tolkning, då vi
genom att använda våra förkunskaper kan utvärdera, gå tillbaka och
utveckla våra fakta. Under hela arbetet med uppsatsen har våra kunskaper
ökat om såväl teorin som det empiriskt undersökta och genom att använda
den kunskapen har vi kontinuerligt kunnat öka förståelsen för empirin och
teorin och samtidigt utveckla den sistnämnda.

2.3 Modell

”A beautiful model is simple, fertile and unpredicteble.”
(Lave & March ur Holme & Solvang, 1991)

I vår uppsats har användningen av modeller en central roll. Genom egna
undersökningar har vi tagit hjälp av accepterade vetenskapliga metoder och
ekonomiska modeller. Holme & Solvang (1991) pekar på att modeller bör
vara enkla och inte mer komplicerade än nödvändigt. De ska även vara
fruktbara i den meningen att de ska kunna väcka frågor och öka förståelsen
för det som undersöks. Slutligen ska modellerna vara oförutsägbara då de
ska kunna främja fantasin och spränga gränserna för existerande
uppfattningar. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen ter det sig mer
naturligt att basera forskning på något vars sanningsvärde kan avgöras
genom direkt observation. (Föllesdal et al, 1993)
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Föllesdal menar vidare att när ett problem som är värt att undersöka väl har
funnits, inställer sig frågan om hur undersökaren ska gå tillväga för att
analysera det. Här ger metodlitteraturen vägledning. Men frågan om
metodval får inte betraktas isolerat. Vilken metod som är lämplig beror
alltid på problemets karaktär, de teoretiska utgångspunkterna osv. I första
hand ska egna metodkunskaper utnyttjas.

2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod präglar fortfarande i hög
grad den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen, även om moderna
metodböcker ofta försöker integrera element från de båda
forskningstraditionerna. Kvantitativa undersökningar kännetecknas av att
resultatet från det studerade objektet uttrycks i sifferform och analyseras
kvantitativt. (Lekvall & Wahlbin, 1993) En standardiserad uppläggning,
som den kvantitativa innebär, används då information ska insamlas i en
”förutbestämd mall”. De frågor som framställts vid undersökningens början
bibehålles genom undersökningens gång. En kvantitativ metod kan således
”binda upp” den forskande till undersökningen. (Holme & Solvang, 1991)

Den kvalitativa metoden är mer flexibel och djupgående i sin karaktär.
Undersökningen är mindre uppstyrd och forskaren är under
undersökningens genomförande öppen för ny kunskap och förståelse. De
successiva reflektioner som uppkommer då undersökningen fortskrider kan
genom en kvalitativ metod anammas till forskningsprojektet. Kunskap som
vid undersökningens begynnelse inte var känd framkommer och berikar
således resultatet. (Holme & Solvang, 1991). Författarna menar vidare att
syftet är detsamma för de båda metoderna. De strävar båda två efter att ge
en bättre förståelse av samhället vi lever i och hur personer, grupper eller
institutioner handlar och påverkas av varandra. De nackdelar som en
kvalitativ undersökning kan uppbringa, är att undersökningens relevans blir
lidande då sanningshalten inte alltid prövas utifrån ett kritiskt
förhållningssätt.

Den kvalitativa metoden är den metod som bäst är applicerbar på vår
forskningsuppgift då den omfattar ett fåtal Svedala Hus, där en noggrann
och djupgående undersökning kommer att genomföras. En metod vars
kännetecken är flexibilitet med tillåtelse till återkommande reflektioner,



Vetenskapligt perspektiv och metod

11

anser vi, skapar en djupare förståelse för problemet och ger oss en god
möjlighet att erhålla tillfredställande svar på vår undersökning.

2.4 Undersökningen

Undersökningen kommer att ha formen av en instrumentell analys då det är
en företeelse och inte en process som studeras. (Ljung, 1999)

Arbetet med uppsatsen började med att vi studerade litteratur om Balanced
Scorecard och Supply Chain Management. Då vi fått en ungefärlig bild av
vilket teoretiskt område vi önskade utveckla i uppsatsen, genomfördes en
presentation för ledningen för Svedala Slurry Pumps Division där deras
önskemål rörande framtagandet av måttförslag visade sig passa bra med
vårt teoretiska mål. Framtagning av kompletterande mått blev vårt
empiriska syfte och genom en kontinuerlig växelverkan mellan teorin och
Svedala utkristalliserade sig det teoretiska syftet att utveckla en grund för
värdekedjeanpassade Balanced Scorecard mått.

Det empiriska arbetet började med att personer på ledningsnivå inom
Svedala Slurry Pumps Division i Malmö intervjuades för att dels ge en bra
överblick över organisationen, men också för att åstadkomma en praktisk
problemformulering som vi kunde arbeta vidare på. Förslaget från dem var
att välja ut Sverige, Tyskland och Frankrike för att på så sätt belysa olika
typer av marknader.

Under januari månad deltog vi i en konferens i Sala för pumpansvariga i
Europa och USA. I informella samtal med deltagarna fick vi en inblick i
dagliga och mer övergripande problem som finns i organisationen. Även
om många av personerna inte representerade något av våra tre utvalda
länder gav det en bra förståelse för branschen, vilket vi under det fortsatta
arbetet hade stor nytta av. Därefter vidtog intervjuer med personer på
Svedalas globala pumpsupport i Sala. De har en bra överblick över, och
kunskap om situationen i Sverige, Tyskland och Frankrike, vilket
fungerade som en god bakgrundsinformation för oss. I intervjuerna fick vi
fler uppslag på frågeställningar som kunde ställas inom organisationen.
Genom personerna på supporten fick vi även namnen på personer i
Tyskland och Frankrike som arbetade i en ansvarig ställning inom
pumpförsäljning.
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För att få en mer ingående kunskap om marknaden i Sverige intervjuades
supportchefen för pumpar på Svedala Svenska som med sin mångåriga
erfarenhet av branschen inte bara bidrog med information om Sverige utan
även om branschen i stort. Intervjuerna med de tyska och franska
representanterna skedde på plats i respektive land. Detta då vi ansåg att en
större förståelse kunde uppnås om de intervjuade kunde vara på
”hemmaplan” och eventuella kompletterande intervjuer med andra personer
med intressant information rörande undersökningen snabbt kunde nås.

Som en avslutning på våra intervjuer skedde en presentation och
utvärdering av resultatet så långt med ledningen för Slurry Pumps Division
där oklarheter som uppkommit under undersökningens gång kunde redas
ut.

Då begreppen, som vi tog upp i intervjuerna, många gånger kunde vara
främmande för den intervjuade togs en intervjumall fram där frågor som
skulle besvaras under intervjun fanns uppräknade. Mallen var mer tänkt
som ett stöd än något som strikt skulle följas. Beroende på person fick olika
förklaringar ges och intervjumallen gav den flexibilitet som krävdes.
Intervjuerna genomfördes nästan uteslutande med bandspelare som stöd,
särskilt då flera intervjuer gjordes på engelska. På detta sätt kunde friare
diskussioner föras och framför allt fick vi möjligheten att gå tillbaka och
kontrollera uppgifter från de intervjuade mestadels genom telefonsamtal
med personen i fråga. Att kombinera strukturerade intervjuer och
informella samtal med en uppföljning med telefonsamtal och email gav oss
möjligheten att snabbt kontrollera validiteten i våra intervjuer.

Sammantaget har följande intervjuer genomförts: tre personer på
divisionsledningen i Malmö, tre personer verksamma på Pumps Division i
Sala, chefen för pumpsupporten på Svedala Svenska, fyra personer
verksamma inom Svedala Deutschland, tre personer på Svedala France
samt kunder i Tyskland och Frankrike.

 Sanningen vid intervjuer fångas genom att vara noga att välja vilka som
intervjuas. Av ledningen för Slurry Pumps Division fick vi fått namn på
personer på nyckelposter i värdekedjan. Om dessa inte kunde nås eller om
det visade sig att någon annan person hade större inblick i det som önskade
undersökas, intervjuades den person som vi hänvisades till, vilket innebär
att ett snöbollsurval användes.
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2.4.1 Metod/källkritik

Det kan vara ett problem att få fram helt uppriktiga svar från respondenten
då det får antas vara känt att vi arbetar på uppdrag av ledningen i Sverige.
Detta bör inte ställa till några problem, men det är värt att vara medveten
om detta i intervjuerna. Vi är vidare medvetna om att vi kan göra
subjektiva tolkningar, men vi anser att resultatet ändå är användbart då vi
har utgått från generella teorier i vårt tolkningsarbete.

2.4.2 Avgränsningar

Ämnesmässig teoriavgränsning

Ämnesavgränsningen bestäms utifrån Balanced Scorecard samt Supply
Chain Management konceptet. De områden som ska täckas inom BSC-
konceptet innefattar kundperspektivet, processperspektivet samt
medarbetarperspektivet. Svedala har enligt dem själva en bra uppfattning
på det finansiella- samt innovationsperspektivet varför dessa två kommer
att undvikas helt.

Ämnesmässig praktisk avgränsning

Det som ska undersökas är vilka alternativa styrtal som skulle kunna vara
användbara i Svedala. Undersökningen kommer att genomföras inom delar
av Svedala Pumps Division verksamma på den svenska, tyska samt franska
marknaden.

2.4.3 Undersökningsansats

En fallstudie är oftast riktad mot ett eller ett fåtal undersökningsobjekt. Det
forskaren vill belysa i en fallstudie är detaljerade och djupgående fakta
kring och i dessa objekt. Då ett djup och/eller bredd ska erhållas krävs det
oftast ett fåtal studieobjekt där den forskande kan återkomma med
kompletterande frågor och nya synvinklar. Människor uppfattar olika saker
som viktiga och därför kan olika svar ges. Med hjälp av en fallstudie kan
forskaren komplettera skilda uppfattningar och således erhålla en detaljerad
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helhetsbild. En fallstudie lämpar sig väl för den situation där man på
förhand är osäker på vad som är viktigt, respektive oviktigt att undersöka.
(Lekvall & Wahlbin, 1993)

Då djup och förståelse är det vi strävar efter i vår uppsats är det viktigt att
hålla sig inom avgränsningarna. Det vi vill få fram i intervjuerna är
personers uppfattningar i olika avseenden och genom att hela tiden försöka
undvika att den intervjuade kommer utanför undersökningsområdet
minskas risken för att bredden blir för stor, vilket skulle minska förståelsen.
Den ultimata fallstudien tar lång tid och innehåller en stor mängd
intervjuer. Då tid ofta är en begränsande faktor föreligger behovet att
använda en fallstudieliknande ansats. En fallstudieliknande ansats liknar en
fallstudie men har inte samma krav vad gäller tid och resurser. Vi ska i vår
uppsats undersöka ett avgränsat område och då uppsatsen är kraftigt
begränsat utav tidsutrymmet kommer vi således att använda en
fallstudieliknande ansats.

Wiedersheim-Paul et al (1982) menar att en fallstudie har använts i fyra
sammanhang. Den första som illustration där fallet får en förtydligande,
pedagogisk funktion där syftet är att förstå fakta inte enbart beskriva. Det
andra som hjälpmedel att skapa nya hypoteser. Detta sammanhang
kännetecknas ofta av att problemområdet tidigare är okänt och att den
forskande förhåller sig i en konstruktiv/explorativ undersökning. Att
använda fallstudien som metod vid förändring arbete/aktionsforskning är
det tredje sammanhanget. Undersökaren bör i detta sammanhang skaffa sig
goda baskunskaper i tex språk, begrepp och omvärld etc. Detta för att förstå
och att erhålla ett bättre slutresultat. Det fjärde sammanhanget är att
använda studien som hjälpmedel för att skapa en teori. Forskaren använder
sig här av data som successivt bildar en teori. Teorin stabiliseras så
småningom eftersom begrepp för nya indikatorer sällan behöver ändras
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1982).

Vi använder främst fallstudien i två av författarnas olika sammanhang.
Genom en illustration presenterar och försöker skapa en förståelse för
teorin genom fallföretagets situation. Fallstudien används även som
hjälpmedel då vi testar vår egen teoretiska modell under praktiska
förhållanden och på det sättet försöker vi skapa en grund för en
verklighetsanpassad modell.
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2.4.4 Slutprodukt

Slutresultatet kommer att bli en induktiv-deduktiv förklaring. Med det
menar vi att teorierna utvecklas i ett induktivt resonemang dvs. har sin bas i
empirin. Samtidigt testar vi vår föreslagna modell deduktivt i verkligheten
för att se dess validitet. (Molander, 1988) Då önskemålet från Svedalas sida
är lättförståeliga mått, måste vi begränsa oss i formuleringarna så att
budskapet går fram.

2.5 Undersökningsmodell

I vår undersökning har en fallstudie gjorts där Svedala Hus i Sverige,
Tyskland och Frankrike valts ut för att på det sättet utveckla en
värdekedjeanpassad Balanced Scorecard modell. Genom en kvalitativ
undersökning har intervjuer genomförts med ansvariga personer för att
uppnå en förståelse för de olika Svedala Husens situation och hur de agerar.

Kvalitativ undersökningKvalitativ undersökning

Instrumentell analysInstrumentell analys

Fallstudieliknande ansatsFallstudieliknande ansats

Induktiv/deduktiv förklaringInduktiv/deduktiv förklaring

HermeneutikHermeneutik

Ett fåtal undersökningsobjekt

Flexibel och djupgående

Tolkning

Företeelse studeras

Bas i empirin/teorin

Figur 4 Egen undersökningsmodell

Figur 3 Induktiv-deduktiv förklaring (egen)

Empiriska resultat

Utvecklande av modell

Egen teoretisk modell

Test av modell i verkligheten

induktivt deduktiv
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Vid sammanställningen av det insamlade materialet har vi genom en
iterativ process tolkat empirin utifrån förförståelse samt den kunskap vi har
uppnått under insamlandet av fakta. En instrumentell analys har sedan
gjorts av materialet då det är ett statiskt tillstånd och inte en
förändringsprocess som observeras. Utifrån analysen har en induktiv-
deduktiv förklaring getts då vi dels använder empirin för att utveckla teorin
och dels testar vår styrningsmodell mot verkligheten.
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3 Styrningskoncept

I detta kapitel redogör vi för de koncept som undersökningen och vår
egen modell byggts upp kring. Kapitlet börjar med en kort redogörelse om
Management Control och bakgrunden till att nya redovisningssystem
efterfrågades, vilket leder fram till vår presentation av Balanced Scorecard
konceptet. Därefter presenteras logistikstyrningens utveckling fram till och
med Supply Chain Management som även presenteras. SCM finns i många
skepnader och utformningar, vi har dock valt att beskriva de generella och
övergripande dragen.

”Endast den som inte uträttar något i praktiken kan undgå att göra fel”
Lenin (hem2.passagen.se/anna80/citathtm#visdom, 990506)

3.1 Management Control Systems

Management Control presenterades 1965 som ett eget teoretiskt område av
Anthony (Holmström, 1999) där finansiering, redovisning samt
organisationsteori var de grundläggande faktorerna. Management Control
Systems beskrivs av Anthony vara redovisningsbaserade mått som används
vid målstyrning, vilket syftar till att implementera strategier och stödja
företagets effektivitet och produktivitet. Målstyrning sker genom
delegering av ansvar avseende olika områden såsom lönsamhets-, resultat-,
intäkt- samt kostnadsansvar.

Styrningssättet bygger på cybernetisk teori som hävdar att styrningen är en
iterativ process där mätning, kontroll och uppföljning kontinuerligt sker i

Kontroll

VERKSAMHET

Mål

Input OutputMätning

 Feedback
ärvärde

börvärde

Figur 5 Cybernetisk modell
(egen bearb Anthony, 1965 ur Holmström, 1999)
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organisationen. Debatt inom Management Control har inte rört riktigheten
av att använda den cybernetiska modellen utan snarare hur
avvikelseinformation behandlas med eventuellt användande av
kompletterande operativa mått. En annan teori som ofta används inom
Management Control är Contingency teorin, vilken behandlar
organisationers förmåga att anpassa sig till omvärldsfaktorer, vilket är
något som är avgörande för organisationens effektivitet. Företagets
struktur, controlsystem samt osäkerhet i miljön är faktorer som spelar in.
(Holmström, 1999)

3.1.1 Relevance Lost

Kaplan (1985) kritiserade i sin artikel ”The Accounting Lag” de
traditionella finansiellt inriktade redovisningssystemens oförmåga att mäta
förbättringar i organisationer. Förbättringar genom nya styrningskoncept
såsom JIT, kvalitetskontroll samt datorintegrerade tillverkningsprocesser
visas ej rättvisande, och om det visas sker det med en eftersläpning (”lag”).
Kaplan menade, efter studier av ett antal företag, att problemet låg i att
redovisningssystem var svårmodifierade och att revisorer satte mer tyngd
på finansiella mått som är mer externa än interna. Den kanske största
anledningen var dock att företagsledningar inte hade förstått vikten av att
öka relevansen hos redovisningssystemen. Slutrekommendationen från
Kaplan blev att redovisnings- och tillverkningsprocessen borde gå hand i
hand.

3.2 Balanced Scorecard

Kaplan & Norton presenterade 1992 Balanced Scorecard (i fortsättningen
benämnt BSC), vilket fick ett mycket stort genomslag. Syftet med BSC
skulle vara att

”…translate strategy into measures that uniquely communicate your vision
to the organization”

(Kaplan & Norton, 1996)

De menade att de traditionella finansiella resultatmåtten fungerade bra i
den industriella eran, men att de inte hade hunnit med de utmaningar
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företag möter idag. Författarna inleder med att hävda att ”vad du mäter är
vad du får”, med detta menar de att enstaka mått inte på ett bra sätt kan
mäta måluppfyllelsen i affärsrörelsen. Hur företaget mäts påverkar starkt
hur organisationens medlemmar beter sig. BSC fokuserar på strategi och
vision istället för som de traditionella resultatmåtten, sätta upp mål om vad
varje anställd ska göra och sedan kontrollera processen och
måluppfyllelsen, vilket innebär att de kontrollerar beteendet.

”The Balanced Scorecard provides a medium to translate the vision into a
clear set of objectives”

(www.balancedscorecard.com, 990426)

Målen som sätts upp antas uppnås på det sätt som de anställda anser vara
mest lämpligt. Ledningens roll blir inte att ange exakt hur målet ska
uppnås, utan endast att ge slutmål. Kaplan & Norton liknade BSC-måtten
vid instrumenten i en cockpit. De menade att för att framgångsrikt kunna
flyga måste tillgång till flera olika mått finnas. Företag har oftare för många
än för få mått och BSC tar endast fram de mest relevanta måtten. Det är
också ett sätt att göra ledningens mål mer åskådliga för medarbetarna,
vilket är nödvändigt om riktiga förbättringar ska kunna genomföras. De
olika företagsavdelningarna och divisionerna som tidigare agerat inom sina
ramar skulle nu med hjälp av en gemensam vision agera mot ett gemensamt
mål.

Traditionellt har olika mått använts för att mäta ex post (i efterhand) samt
ex ante (i förväg). ROA, som används inom många företag kan sättas in
nästan överallt, men ej i ex post eller ex ante fältet som kompletterande

Figur 6 Balanced Scorecards sammanbindande roll (Holmström, 981012)
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mått. Detta då det strikt ser till finansiella variabler och inte mäter andra
faktorer. Vid användning av Balanced Scorecards binds ex post och ex ante
samman på ett överskådligt sätt. Då problemet snarare har varit att det
funnits för många än för få mättal är det lätt att se de viktigaste mättalen
vid användning av BSC

Vi har i ett försök att göra en tydlig presentation av de olika
beståndsdelarna i ett Balanced Scorecard valt att presentera dem i en
förenklad kronologisk ordning efter hur de kan tas fram.

3.2.1 Vision

Gången i ett BSC är att en övergripande vision först tas fram för företaget.
Visionen visar det ultimata målet och den gemensamma syn som hela
organisationen ska sträva mot. Saknas en vision är det en bra tidpunkt att
skapa en sådan. Olve et al (1997) framhåller att även om det redan finns en
vision kan den behöva förtydligas ytterliggare för att undvika problem i
framtiden då det är visionen som organisationen ska fokusera på. En sådan
gemensam syn minskar risken för suboptimering. Vid framtagningen är det
viktigt att en bra överblick finns över såväl externa som interna faktorer.
Med tanke på den höga förändringstakt som idag finns i organisationer är
det även mycket viktigt att så många som möjligt i organisationen är med
vid utformningen av visionen.

3.2.2 Strategiska mål

”A strategy is a shared understanding about how that goal is to be
reached”

(www.balancedscorecard.com, 990426)

För att utforma företagets strategier kan en SWOT-analys (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threaths) tas till hjälp. (Holmström, 981012)
Med denna modell kan företag analysera vad de gör idag, se vad

Figur 7 Beståndsdelar i ett BSC (egen)
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organisationens styrkor och svagheter är, vad företaget skulle kunna göra i
förhållande till den externa miljön, de externa möjligheterna samt hoten.
Strategierna bör presenteras på ett mycket tydligt sätt och det ska klart
framgå vad som måste uppnås för att visionen ska förverkligas, exempelvis
nöjda och trogna kunder.

3.2.3 Perspektiv

Till skillnad mot traditionella finansiellt baserade måttsystem ser BSC på
organisationens framtida mål genom att ställa upp mål och mäta resultat
utifrån olika perspektiv. (www.balancedscorecard.com). En balans mellan
dessa perspektiv är vad som ger BSC dess namn. Måtten som ingår är dock
inte fristående från varandra utan är sammanlänkade genom målen som i
sin tur är beroende av varandra (www.gentia.com)

Perspektiven i Kaplan & Nortons grundmodell (1992) tar i det finansiella
upp finansiella aspekter såsom lönsamhet, tillväxt samt aktie- och
börsvärde. De flesta företag idag är kundfokuserade och utifrån fyra
variabler; tid, kvalitet, prestation och service samt pris tas kundservicen
fram i kundperspektivet. Det interna perspektivet (även benämnt
processperspektiv) berör vad som måste göras internt för att möta kundens
krav rörande processer och aktiviteter inom företaget. I innovations- och

Kan företaget
fortsätta att skapa

värde

Inn.&inlärningspersp

Kundperspektiv

Hur ser våra
kunder på oss?

Internt perspektiv

Vad måste vi vara
bäst på?

Finansiellt perspektiv

Hur ser vi ut i våra
aktieägares ögon?

Figur 8 Kaplan & Nortons perspektiv
(www.balancedscorecard.com, 990426)
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Figur 10
Nyckeltalsframtagning

(www.balancedscorecard.com,
990426)

inlärningsperspektivet ställs företaget inför faktumet att för att kunna
överleva måste ett företag ständigt förbättra sig och skapa ökat värde. 1

Kaplan & Norton ser BSC påverkat i lika stor grad av de olika
perspektiven. Vi anser att det vore mer rättvisande att se på dem utifrån en
värdeskapande process, vilket vi kommer att utveckla i kapitel fyra där vi
presenterar vår egna modell. Vi har även i figuren ovan lagt in ett
medarbetarperspektiv då vi anser att de anställda är en av de största
tillgångar som företag har. Utifrån denna tolkning av BSC kommer empirin
att behandlas.

3.2.4 Kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal

Kritiska framgångsfaktorer, där det fastställs vad som måste uppnås för att
företaget ska kunna förverkliga visionen, tas sedan fram för respektive
perspektiv.

Holmström (1998) pekar på vikten av att ta
fram nyckeltalen parallellt med strategiarbetet.
Den praktiska måttframtagningen kan ske
genom intervjuer med de anställda där det
undersöks hur många anställda som har
föreslagit olika mått. Vid framtagningen av
nyckeltal kan det vara lämpligt att använda en
iterativ metod. Genom att se till både till
strategin och operationella faktorer är det
möjligt att kontinuerligt gå tillbaka och
ändra om det skulle visa sig att något
nyckeltal ej passar in. I slutänden utarbetas
en handlingsplan fram utifrån de mått som

                                                          
1 Mer om perspektiven finns att läsa i exempelvis Kaplan & Norton, 1992 eller Olve et
al, 1997

FinansielltKundProcessMedarbetareInnovation

Figur 9 BSC perspektiv i ett flöde (egen)
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har erhållits. Detta ger en lättöverskådlig modell som enkelt kan förstås av
alla i organisationen.

3.2.5 Erfarenheter från nyckeltals-/måttframtagning

En av de stora utmaningarna vid måttframtagning menar Olve (1997) är att
identifiera de tydliga länkar och samband som finns mellan perspektiven
och skapa en balans mellan dem. Om balans inte uppnås kan detta leda till
suboptimering, vilket innebär att visionen kanske inte går att uppnå. Då
länkarna har identifierats kan måtten delas in i kategorier, som exempelvis
kan motsvara de strategiska målen. I figuren ovan är dessa Högt kundvärde
och Effektiva interna processer. Det brukar anföras att en av BSCs styrkor
är att det tar fram de relevanta måtten, detta är ett sätt att nå detta.

Ewing (1996) nämner olika erfarenheter som har erhållits vid
nyckeltalsframtagning. De kan grovt delas upp i två olika kategorier där en
kategori är erfarenheter från utvecklingsfasen rörande själva affärsrörelsen
och ledningen. Den andra kategorin är individernas motivation att införa de
nya måtten och individernas motivation att tillföra något till diskussionen.
Vissa observationer görs för första gången under framtagningen av
nyckeltalen vilka påverkar den övergripande rollen som BSC får medan
andra observationer har ett mer direkt samband med
måttframtagningsprocessen. Olve (1997) poängterar att det är viktigt att

Högt kundvärde

Effektiva interna processer

Optimalt
produkt-
sortiment

Excellent
försäljning

Optimal
relation mellan

pris/värde

Hög
varumärkes-

image

Förståelse för
kundsegment

Intern och extern
kommunikation

Effektiva IS

Effektiv
marknads-

kommunikation

Figur 11 Länkar och samband mellan perspektiv (Olve, 1997)
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förstå att egna åsikter och värderingar alltid finns kvar även om styrkortet
baseras på undersökningar och erfarenheter.

I den ovan nämnda litteraturen ges exempel på två olika synsätt på måtten.
Om kundperspektivet tas som exempel, vilket är relevant i vår
undersökning, kan vi antingen se på kunden utifrån dess perspektiv eller
utifrån vår bild av kunden. I vår uppsats kommer vi att ansluta oss till den
första typen, som även är vad Kaplan & Norton använder sig av, dvs.
respektive aktörs syn på vårt företag.

Det är viktigt att undersökaren har klart för sig vad det är som ska
undersökas. Är det kapacitet, utnyttjande eller effekter som är det viktiga?
Detta är viktigt att ta ställning till, då de framtagna måtten i annat fall kan
bli missvisande. Vid utformningen av måtten måste det klargöras huruvida
mått som tidigare har använts inom organisationen är tillräckliga och ska
utnyttjas eller om nya mätseder måste börja användas.

3.3 Moderna styrtekniker

Vi kommer att ge en kortare historisk tillbakablick för att visa
utvecklingen inom logistikstyrningen. Denna anser vi vara relevant då
Supply Chain Management, som används som ett av huvudkoncepten i
uppsatsen, är ett resultat av utvecklingen inom området.

Synen på hur en väl fungerande värdekedja ska vara uppbyggd har radikalt
förändrats ifrån början av 70-talet och framåt. Datorernas intåg förändrade
möjligheterna till att koordinera och effektivisera material- och
informationsflöden. En värdekedja kunde tidigare betraktas som vattentäta
skott där varje process i värdekedjan skötte sin del, och integrationen var
begränsad. I mitten av 70-talet började de inre processerna i företagen att
successivt samordnas. Olika koncept utvecklades och ibland de koncept
som fick störst genomslag fanns de japanska styrningskoncepten Toyota
Productions System/Just In Time (TPS/JIT), och det amerikanska Lean
Production .(Sandkull & Johansson, 1996)

Turban et al (1996) beskriver hur TPS/JIT utvecklades av Toyota Motor
Company i Japan. Den japanska biltillverkaren arbetade fram ett
styrningskoncept vars avsikt var att reducera allt slöseri i produktionen
inbegripande exempelvis arbete, överkapacitet, materialhantering, och
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produktionsstop. Målet var att bli mer effektiv och efterfrågestyrd i sin
produktion. Genom Just in Time konceptet skulle flödet styras så att
råvaru-, mellan- och slutlager blev så minimala som möjligt. Rätt produkt
skulle finnas i rätt tid, på rätt plats.

Japanerna använde flera huvudfunktioner, dvs. punkter som skulle agera
riktlinjer, för att få alla flöden att löpa så smärtfritt som möjligt. Den
kanske mest vitala funktionen var användandet av Kanban kort. Ett Kanban
kort är ett informationskort som skickas bakåt i produktionen så att
föregående station vet hur mycket som ska produceras. Ett sug (pull) i
produktionen uppstår och endast nödvändig produktion genomförs.
(Sandkull & Johansson, 1996) Ekdahl (1997) beskriver hur Kanban
systemet baserades på ingående och ofta utförda marknadsundersökningar
som låg till grund för hur mycket som efterfrågades genom hela
värdekedjan. Kanban korten kunde användas så långt bak i kedjan som det
var möjligt, dvs. ända till underleverantörer. Detta för att erhålla ett så
effektivt flöde som möjligt. (Person &Virum, 1996)

TPS/JIT-konceptet blev en stor framgång i Japan och mycket av dess
framgång kan relateras till den japanska arbetar- och företagskulturen. De
japanska arbetarna var hårdare knutna till sin arbetsgivare och
arbetsmotivationen ansågs vara grundad i kulturella traditioner och svaga
fackföreningar. Denna faktor av ”lojal” arbetskraft som rådde på den
japanska marknaden, var något som försvårade en direkt TPS/JIT-
implementering för de västerländska företagen. Modellen/konceptet blev
tvunget att anpassas efter västerländska förhållanden. (Sandkull &
Johansson, 1996)

Enligt västerländska besökare som studerade det japanska konceptet skilde
sig den japanska produktionstekniken inte mycket ifrån den västerländska.
Däremot skiljde sig relationen mellan ledning och anställda sig åt. Genom
att japanerna arbetade mot engagemang, belöning och samförstånd, ansågs
japanerna fånga de anställdas initiativförmåga och arbetsvilja. Den
europeiska och, framför allt, den amerikanska relationen mellan golvet och
ledningen skiljde sig avsevärt ifrån det japanska. Idéer och kunskap som
fanns på golvet togs mycket sällan till vara i den västerländska
organisationshierarkin. För att kunna ta till sig TPS/JIT systemet och för att
använda systemet framgångsrikt var företagen i väst tvungna att finna nya
strukturer för arbetsfördelning, delaktighet och ansvar. Genom att försöka
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adaptera den japanska produktionsfilosofin till västnormer, skapades en
modifierad västvariant kallad Lean Production.

Lean Production utvecklades av ett amerikansk forskarlag och avsåg att
introducera en produktionsprocess som sågs som ett flöde utan spill.
Metoden var en industriell metod för att genomrationalisera produktionen
där fokus främst riktades på flödet från underleverantör till kund. Lean
Production var dock ett produktionskoncept som, applicerat i Nordamerika
och England, behöll distansen mellan golvet och ledningen. I Skandinavien
fick dock konceptet en annan framtoning och verkstadsgolvets kompetens
och medbestämmande togs bättre till vara. Konceptets svaghet var dock att
det var konstruerat för en stabil miljö. Då efterfrågesvängningar uppstod
rubbades det integrerade flödet mellan underleverantörer, tillverkare och
kund. Problemen blev således att många industrier med varierande
efterfrågan och kundspecifika krav fick svårt att ta till sig konceptet.
(Sandkull & Johansson, 1996).

I slutet av 80-talet introducerade bla Houlihan (1985) begreppet Supply
Chain Management. Supply Chain Management är, enligt Houlihan, ett
system där en kedja av företag binds samman av ett informations och
materialflöde. Houlihan menar att ett av de största problemen som en
värdekedja står inför är varierande efterfrågan som uppstår mellan marknad
och leverantörer av material och råvaror. Detta skapar en osäkerhet som i
sin tur resulterar i onödigt stor produktionskapacitet och stor lagerhållning.
Houlihan menar att SCM kan lösa detta problem. SCM har under 90-talet
ökat i användning och mycket av dess framgång kan och har relaterats till
den utvecklade informationstekniken som skapar en integrationsmöjlighet
längs hela kedjan (Turban,1996).
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Utvecklingen inom logistiken har gått från separerade processer till
integration. Olika processer sammanlänkas mer och mer, detta för att uppnå
ett effektivt flöde som möjligt. Slutmålet är en sammanlänkning med alla
parter inblandade, dvs. från underleverantör till slutkund.

3.4 Supply Chain Management

Supply Chain Management är att betrakta som ett samlingsnamn på olika
systematiska processer eller länkar som genom hela kedjan skapar
konkurrensfördelar. En Supply Chain består ofta av fristående företag där
flertalet processer pågår samtidigt. Enligt Council of Logistics
Management (Oskarsson, 1998) innefattar Logistics Management
planeringsprocessen, implementering och kontroll av det effektiva,
kostnadseffektiva flödet. Vidare ingår lagring av råmaterial, produkter i
arbete, den färdiga varan, relaterad information från startpunkten i flödet
till slutpunkten samt konsumtionen av varan. Taylor (1997) menar att
Logistics Management och Supply Chain Management i princip är samma
sak eftersom båda kontrollerar och styr flödet från startpunkt till slutpunkt.

Figur 12 Logistikstyrningens utveckling (egen bearb av Oskarsson, 1998)

Situationen på 60-talet med bristande integration.
”Vattentäta skott” vanligt förekommande.

Introduktionen av JIT tänkande. Processer
sammanlänkades. Kundfokusering med
utveckling av japanska produktionssätt

Integrering av aktörer längs med värdekedjan.
Underleverantörer och distribution outsourcat men
informationsflöde integrerat, från leverantör till
kund. Ett Supply Chain Management i praktisk
funktion

Utopia: att få allt integrerat. Fullständig
SCM uppnådd
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En värdekedja kan förklaras genom att se helheten som ett ”logistikrör”.
Oavsett om figuren beskriver ett eller flera integrerade företag kan
logistikröret ha samma utformning, dvs. att olika processer är integrerade
längs värdekedjan.

Enligt Person & Virum (1996) är en värdekedja uppbyggd av ett antal
fristående länkar. Dessa länkar kan se olika ut för olika branscher, men de
brukar något förenklat bestå av underleverantör  företag  kund. Genom
att vidga perspektivet från det egna företaget till att studera ett integrerat
större system kan företagen, enligt Norrman (1996), fatta beslut som är till
gagn för hela kedjan. Taylor (1997) menar att om en värdekedja ska
fungera effektivt behövs ett integrerat och utvecklat processtänkande med
en fokusering på hela kedjan där slutstationen är en nöjd kund. Målet för de
involverade företagen är att resultatet ska bli lägre lagernivåer (vilket
innebär minskad kapitalbindning), förbättrade informationsflöden,
reduktion av ledtider och ickevärdeskapande aktiviteter samt utökade
resurser och minskade risker.

Enligt Christopher (1992), är dock en logistikkedjas primära mål att
tillfredställa kunden, och han menar att SCM-konceptet kan skapa goda
förutsättningar för de iblandade företagen att uppnå detta. Christopher
menar att det är främst genom de förkortade ledtiderna i de integrerade
processerna, som den förbättrade kundnyttan uppstår. Kundens önskemål
kan på ett snabbt sätt tillgodoses och den integrerade kedjan är på detta vis
även ett konkurrensmedel. En kundanpassad produktion med kundspecifika
krav är, enligt författaren, en av SCM-konceptets främsta styrkor. I dagens
situation då kundkraven har ökat krävs inte bara att varan levereras i tid
utan ofta att en order ska vara specifik och att produkten ska vara av god
kvalité. Dessa varor ska, för att ett företag ska kunna vara
konkurrenskraftigt, produceras till en låg kostnad.

Figur 13 Logistikröret (egen bearb,Oskarsson, 1997)
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Då ett koncept implementeras i en organisation eller i en värdekedja
uppstår det med största sannolikhet problem av olika karaktärer och
dignitet. För att undvika problem och för att kunna genomföra
implementeringen så smärtfritt som möjligt krävs det, enligt Oskarsson
(1998), bla att de inblandade organisationerna har ett öppet
informationsutbyte, hög koordineringsgrad av olika funktioner, gemensam
långsiktig planering samt en ledare av material- och
informationsflödeskedjan. Detta är vanligtvis det större företaget om flera
företag är inblandade i kedjan. Cooper et al (1997) och Ellram et al (1993)
hävdar att själva styrningen och mätningen av SCM-kedjan utformas av en
högre ledning. SCM är, enligt författarna, ett hierarkisk grundat koncept då
det avser implementering av mättal och styrdirektiv. Ledningen anses med
sin översikt av värdekedjan, ha en helhetssyn av verksamheten och kan då
ge korrekta direktiv för att ett effektivt flöde ska uppnås.

Då ett SCM-koncept har implementerats och framgången uteblivit beror det
på ett fåtal, men viktiga faktorer: (Monczka & Morgan 1998).

•  Misslyckandet med att integrera processer där författarna menar att
exempelvis avdelningar som sysslar med produktutveckling bör
integreras så att styrning och kontroll blir mer effektiv.

•  Motstånd i organisationen med en motvilja mot förändring. Traditioner
kan vara svåra att påverka och osäkerheten mot vad förändringar
innebär kan bromsa upp nödvändiga förbättringar som krävs.

•  Brist på rätt och tillräcklig information. Detta problem är främst aktuellt
då sammanlänkningen eller integreringen av informationsflödet
fungerar dåligt.

•  Helhetsperspektivet av företagen som en sammanlänkad kedja brister.
Fokusering är oftast för mycket riktad mot det enskilda företaget. Flödet
blir lidande och SCM-konceptet kan bli en svaghet istället för en styrka.
Helhetssynen är en vital aspekt, speciellt då olika resurser ska reduceras,
tex lagernivåer.

•  För långsam, eller brist på, implementering av nya värdekedjeanpassade
mättal som krävs för att kunna mäta effektiviteten. Historiska mått
dominerar istället för att tex sätta mått för framtiden. Mättalen är, enligt
författarna, inte generella längs kedjan, utan ofta mäts samma process
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på ett specifikt sätt i en del av kedjan och på ett helt annat sätt i en
annan del. Författarna menar att om företagen inte ser värdekedjan som
en helhet kommer mycket dubbelarbete utföras och de fördelar som
SCM kan föra med sig uteblir

Behovet av nya logistiska mättal samt kraven på dessa mättal ökar alltmer.
De ökade kraven beror enligt Person & Virum (1996) på tre orsaker. Kravet
på att logististiken ska höja företagens lönsamhet, vilket ger ett behov av att
kunna mäta logistikens bidrag till det totala resultatet. För det andra krävs
mått som agerar riktpinnar i materialadministrativa förändringsarbeten.
Den tredje orsaken är att det föreligger ett behov av olika mått som är
flexibla att framta då förändringstakten är snabb för företag idag.

Enligt Person & Virum (1996) efterlyser företagen enkla och bra mått. Det
finns dock en risk att kompromisser mellan bra och enkla mått måste ske,
vilket kan resultera i att preciseringen av måtten kan bli lidande. Samtidigt
menar författarna att måttens giltighet är beroende av den specifika
situation de appliceras i. Ett mått vars precision inte är den bästa behöver
inte vara dåligt, utan beror på helt enkelt på hur och var det används.
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4 BSC på en värdekedja

I detta kapitel presenterar vi vår egen modell som är en grund till en
värdekedjeanpassning av Balanced Scorecard. Modellen är huvudsakligen
uppbyggd av BSC och SCM, där vi försöker att kombinera de två
konceptens styrkor.

Styrkan i BSC, menar vi, är att se en organisation utifrån olika perspektiv
och säkerställa en balans i styrnyckeltalen som finns i de olika
perspektiven. Vi anser dock att Kaplan & Norton i sitt BSC har ett alltför
hierarkiskt processynsätt då bla måttframtagningen sker uppifrån och ned i
organisationen. Ett hierarkiskt synsätt genomsyrar även SCM då styrningen
i mångt och mycket utformas utifrån ledningens perspektiv. Vi anser att om
en kundanpassad värdekedja ska utformas, bör kedjan formas med hjälp av
medarbetarnas åsikter om lämpliga styrmått samt deras specifika
”arbetssituationskunskap”. Styrkan i SCM ligger i att med hjälp av en
helhetssyn skapa konkurrensfördelar i form att ökad kundnytta.

Genom att lägga BSC ned kan en värdekedjeanpassning ske då
framtagningen av mått utgår ifrån flödet i organisationen. Istället för att
bryta ned måtten ovanifrån och nedåt i organisationen tas måtten fram
genom att gå från kunden och bakåt i kedjan. Försäljaren, med sin
kundkontakt, fungerar som en termostat för värdekedjans behov av
förändringar och styrnyckeltal så att bästa kund- och marknadsanpassning
kan ske.
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De reflexioner och idéer som ”uppsnappas” i kedjans yttersta led
vidarebefordras bakåt i kedjan för att slutligen samlas in av styrnings- och
strategiansvariga. Styrnyckeltal och strategi kan på detta sätt grundläggas
med kunden och marknaden i fokus. På detta sätt uppnås balanserade
styrnyckeltal som kontinuerligt förbättras. Likt en pendel går nyckeltalen
från marknad genom värdekedjans olika processer till ledningen för att
vända tillbaka och implementeras i kedjan och på detta sätt skapas en
”reaktionssnabb” värdekedja. Tanken med att lägga BSC ned är att utnyttja
fördelarna som uppnås genom en kombination av de båda koncepten.

Speciellt inom tillverkande företag är det viktigt att kunna ha en bra
överblick, men speciellt en god inblick i hela kedjan. Det kan uppnås
genom att använda mått som kan knyta ihop företagets situation igår, idag
och imorgon, i kombination med att det blir tydligt var måtten kommer från
i kedjan. Detta kan leda till att det blir lätt för alla i organisationen att förstå
måtten och, inte att förglömma, acceptera måttens legitimitet och relevans,
då måtten kan spegla medarbetarnas arbetsprestation på ett tydligare sätt.

Värdekedjor sträcker sig ibland över olika kulturer, och i dessa kulturer
förekommer olika grader av hierarkiska beteenden. Vi tror att tex
kompetensmått kan reducera hierarkiska hinder längs kedjan. Om neutrala
mått tas fram kan objektiva fakta erhållas. Dessa fakta kan ge de styrande
en klar bild av verksamheten, en bild som inte färgas av exempelvis den
ansvariges subjektiva åsikter där eventuella brister och problem döljs.

Ledning Marknad

Figur 14 Informationsflödesmodell (egen)
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Genom att lägga in tid som en variabel i BSC erhålls de olika perspektiven
i skilda delar av den värdeskapande processen. Förenklat börjar processen
med att en produkt tas fram genom 1) forskning eller studier. Denna produkt
skapas sedan genom en 2) produktionsprocess där 3) medarbetarna är en
mycket viktig del då det är deras kunskap och kompetens som till stor del
avgör kvalitén och framgången för produkten. Produkten levereras sedan
till 4) slutkunden. Över allt detta ligger det 5) finansiella perspektivet med
kravet på avkastning. Denna modell möjliggör en mätning längs kedjan
som lätt kan åskådliggöras och förstås av alla i organisationen. Måtten kan
härledas till respektive del i organisationen, vilket möjliggör eventuella
åtgärder för att förbättra processen.

4.1 Måttframtagning

Vi anser att det är lämpligt att använda en iterativ metod vid
nyckeltalsframtagning då det är möjligt att gå tillbaka att ändra ett nyckeltal
om det inte skulle passa in. Genom att samtidigt se hela organisationen
efter dess flöde är det möjligt att se, var, hur och vad nyckeltalen ska mäta.

2) Process

3) Medarb

5) Finansiellt

1)

Innovation
4)

Kund

tid
 

Figur 15 BSC på en värdekedja (egen)
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Kompletterande icke-finansiella mått används ofta på den operativa nivån i
organisationen. Vi anser därför bättre att vid måttframtagning se nedifrån
och upp eller framifrån och bak.

Då måtten ska kunna användas i hela organisationen är det viktigt att
måttframtagandet sker noggrant enligt figuren ovan. Alla delar i kedjan
måttönskemål måste tas i beaktande och mot dessa måste ledningens mål
jämföras. Då medarbetarna är med och skapar måtten skapas en ökad
förståelse vilket underlättar implementering.

En första följd av måttframtagandet blir kanske att organisationen måste
ses över. Fungerar mål, visioner och koncept som tänkt? Om svaret på
någon av dessa frågor är nej, kommer nyckeltalsframtagandet fungera som
ett förändringsinstrument. Hur själva måttframtagningsprocessen ska gå till
kan variera från värdekedja till värdekedja, men gemensamt för de flesta
företag är att någon form av tvärfunktionell gruppsamverkan måste
användas. Detta för att sammanlänkningen mellan olika processer eller
länkar ska bli så flödesinriktad som möjligt.

4.2 Avslutning

Vår modell kan anses ha många likheter med det japanska TPS/JIT
konceptet och vi är medvetna om att en första reaktion skulle kunna vara att
”hjulet uppfinns på nytt”. Vår modell är dock undersökt i, och avsedd för
organisationer i ett västerländskt företagsklimat där stora skillnader
föreligger mot det japanska, speciellt vad gäller arbetskraft, kultur och
tradition. I en symbolisk beskrivning kan man då hävda att vi inte
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Taktisk

Operativ

lönsamhetansvar

kostnadsansvar

Figur 16 Måttframtagning (egen
bearb av Holmström, 1999)
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återuppfinner hjulet, utan snarare modifierar hjulet och ”lägger asfalt på en
grusväg”.
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5 Svedala Industri

I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrundsbeskrivning av vårt
fallföretag Svedala Industri. Därefter följer en sammanställning av de
intervjuer som gjorts med personer i organisationen i Sverige, Tyskland
och Frankrike.

”Det är inte förståndet som inrättar sig efter fenomenen, det är istället
fenomenen som inrättar sig efter förståndet”

Immanuel Kant (Månson, 1985)

5.1 Inledning

Insamlingen av fakta till den empiriska undersökningen kan grovt delas in i
två delar. Den första delen bestod av att genom intervjuer och läsning av
material få en förståelse för och en överblick över företaget och
organisationen. Intervjuer skedde med ledningen för Slurry Pumps Division
på Svedala Industri i Malmö och med personer på den globala
pumpsupporten i Sala. Dessutom har vi deltagit i en konferens i januari i
Sala för pumpansvariga vid de europeiska Svedala Husen.

Den andra delen har varit att kartlägga de svenska, tyska och franska
förhållandena som råder inom pumpområdet. Genom intervjuer med
personer med koppling till och verksamma i pumpförsäljningen på Svedala
Svenska, Svedala Deutschland och Svedala France har vi försökt att
identifiera vilket mätbehov som finns och vilka mått som skulle kunna vara
lämpliga att använda. Även i denna del har supportansvariga i Sala
intervjuats då de genom sin position har en inblick i de olika ländernas
marknader och situation.

Svedala är något så unikt som en svensk multinationell koncern som är
okänd bland allmänheten i Sverige. Denna inte helt vetenskapligt
fastställda slutsats har vi kommit fram till genom att ingen av de personer
bland vänner och bekanta vi har talat med under uppsatsens gång har känt
till företaget.
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Svedala är uppdelat i en matrisorganisation där de olika
produktområdesdivisionerna är ansvariga för produkterna, tillverkning,
produkturveckling samt produktsupport. Den andra delen benämns
marknadsorganisation och innefattar bla alla Svedala Hus. Den har ansvaret
för försäljning, kundkontakt och After Market, vilket innefattar service och
reservdelsförsäljning. Bilden ovan är en förenkling av Svedala Industri och
visar endast de delar vi har valt att undersöka.

Svedala Industris koncernspråk är engelska och vi har därför valt att
presentera de intervjuade med deras engelska titlar för att undvika
missförstånd och eventuella felaktiga översättningar.

5.2 Företagshistoria

För att kunna förstå den nuvarande situationen måste historien beaktas.

Sala Maskinfabrik startades 1889 som en leverantör till framför allt Sala
Silvergruva. Efter andra världskriget började företaget alltmer engagera sig
i tillverkning av maskiner för gruv- och mineralindustrin då den inhemska
mineralutvinningen hade ökat och gamla och nya gruvor var i behov av
maskiner. Under 60- och 70-talen expanderade företaget kraftigt och
övergick från privat ägo till att ägas av Boliden AB. Under denna tid
konsoliderades verksamheten och en inriktning mot mineralindustrin
genomfördes, vilket innebar att gruvutrustningen försvann. Företagets

Figur 17 Svedala Industri organisation (egen)
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namn ändrades till Sala International och ett stort antal dotterbolag
startades för att underlätta den internationella expansionen. 1978 såldes
Sala International till det amerikanska företaget Allis Chalmers.
Koncentrationen av produktprogrammet fortsatte och allt som inte hade
direkt anslutning till mineralindustrin knoppades av. Under den långa
recessionen inom mineralindustrin genomfördes många stora
rekonstruktioner och i slutet av 80-talet ledde utvecklingen till att Allis
Chalmers gick i konkurs. Sala International övertogs 1989 av den svenska
industrigruppen Trelleborg. 1990 bildades ett nytt företag, Svedala Industri
AB, vilket börsintroducerades samma år. Idag ligger Svedala Industri på A-
listan på Stockholms Fondbörs. Sedan starten har Svedala köpt ett
hundratal företag med välkända varumärken som har integrerats in i
Svedalas organisation. Svedalas strategi är att bli en globalt världsledande
totalleverantör till anläggnings- och gruvindustrin samt att bygga upp en
kundnära sälj- och marknadsorganisation. Ett nyckelord för att kunna
genomföra strategin är decentralisering där stort ansvar läggs på den
enskilda individen.

I en intervju i Svedalas årsredovisning för 1997 säger Svedalas VD att de är
medvetna om att namnet Svedala är mindre känt än de varumärken som har
anförskaffats genom förvärv. För att råda bot på detta lanserades för cirka
tre år sedan begreppet “The World of Svedala”, vilket innebär att alla
Svedalas produkter idag säljs under Svedalanamnet via drygt 200 egna sälj-
och serviceenheter.

5.2.1 Svedala Slurry Pumps

1992 köpte Svedala den amerikanska pumptillverkaren Denver Equipment
och i november 1995 bildades Svedala Pumps & Process genom en
sammanslagning av främst Denver Equipment och Sala Pumpar. Under
förra året delades Pumps & Process Division upp i två fristående
divisioner, Process Division och Pumps Division. I år bytte Pumps
Division namn till Slurry Pumps Division. Produktion bedrivs
huvudsakligen i fabriker i Sverige, England och USA.
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5.3 Styrning

Slurry Pumps Division styrs från huvudkontoret i Malmö där President
Slurry Pumps Division sitter. I steget under honom finns det tre General
Managers. Dessa General Managers finns i respektive land där produktion
av slurry pumpar sker. General Managers uppgift är att styra produktion
och utveckling samt bistå med en övergripande produktsupport för
egenproducerade pumpar.

I de länder som har undersökt finns ett övergripande marknadsbolag som
ansvarar för styrning, kontroll och sammanställning av resultat av alla
Svedala Hus inom respektive land. Dessa övergripande marknadsbolag
benämns Svedala Svenska, Svedala Deutschland och Svedala France.

Slurry Pump Divisions styrning, strategi, mål och koncept har utvecklas av
Product Line Manager, Controller och Logistic Manager på Slurry Pumps
Division samt den högre koncernledningen inom Svedala Industrier i
Malmö, där koncernkontoret ligger.

5.4 Koncept

Svedala har utvecklat ett koncept som är grundat i en nyligen genomförd
omorganisation. Konceptet är utvecklat med kunden som utgångspunkt och
därefter ska organisationen och värdekedjan utformas så att största
kundnöjdhet uppnås. Detta ska uppnås genom att kunna erbjuda kunden
produkter inom olika områden och genom Svedalas storlek även kunna ge
kunden paketlösningar genom en kombination av produkter från olika
verksamhetsområden inom Svedala. Den mest påtagliga omorganisationen
som skett är i det yttersta försäljningsledet. Tidigare skötte speciella
pumpförsäljare försäljning och service mot befintliga och presumtiva
kunder. Efter utvecklandet av det nya konceptet ska denna
kunduppvaktning ske med hjälp av en så kallad Customer Man. Denne
Customer Man, en försäljare, ska kunna sälja hela Svedalas
produktsortiment. Målsättningen är att Customer Man ska vara insatt i
minst 20 % av hela produktsortimentet och med hjälp av support kunna
sälja de resterande 80 % av sortimentet genom att ha kännedom om
produkterna. Till sin hjälp har Customer man en bärbar dator som är
utrustad med en CD-ROM skiva. Med hjälp av denna CD-ROM skiva kan
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enklare beräkningar utföras och således underlätta eventuella
kompetensbrister hos Customer Man. Avsikten med att använda en
försäljare för alla produkter är att kunna erbjuda en helhetslösning för
kunden. Kunder använder ofta många olika produkter som Svedala
producerar i sin verksamhet och genom att ha en person som säljer hela
spektrat kan Svedala öka försäljningen och därmed marknadsandelar, finna
nya affärsmöjligheter samt skapa en betryggande relation med kunden.
Konceptet utvecklades med den svenska marknaden som mall och den
marknadssituation rådde där.

5.4.1 Serviceavtal

Svedala har även utvecklat ett serviceavtalskoncept, vilket används inom
Slurry Pumps Division och som de olika marknadsbolagen ska arbeta för
att kunna erbjuda kunder. Syftet med avtalen är att kunden knyts till
Svedala under en längre tid. I avtalen ingår utbyte av hela pumpar och
reservdelar, service och underhåll samt tillgång till Svedalas expertis inom
de olika verksamhetsområdena. Ett exempel på hur ett serviceavtal
fungerar och uppstår är att en kontakt skapas med en kund där denne har
pumpar av skilda märken. Customer Man erbjuder kunden att Svedala ska
stå för service och underhåll samt att kontinuerligt eller direkt byta ut
kundens befintliga pumpar genom försäljning eller leasing. På detta sätt
byts pumparna successivt ut mot Svedalas egna. Svedala anser att leasing
och kontinuerligt utbyte av pumpar är det som kommer att generera fler
kunder och knyta redan befintliga kunder till sig genom serviceavtalet. En
trygghet för kunden och en långsiktig relation kan således byggas upp
mellan kunden och Svedala.

5.4.2 Ledningens mål

Vid Slurry Pumps Divisions konferens i Sala den 18-19 januari 1999, där
merparten av de europeiska Svedala Husens slurry pump ansvariga var
närvarande, lades mål, strategi och möjligheter fram för kommande år.
Slurry Pumps ledningen presenterade vilka möjligheter och faktorer som
kan och bör användas för att divisionen ska bli mer framgångsrik. Vid
samma möte introducerades även ett nyutvecklat produktsortiment, vars
marknadsintroducering skulle ske inom den närmsta framtiden.
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Svedala ansågs ha konkurrensfördelar på marknaden då dess storlek gav
organisatoriska fördelar främst i form av ökad trygghet hos kunden.
Kundens förtroende och trygghet ansågs som en av de viktigaste aspekterna
i en kundrelation.

Vikten av att använda Svedalanamnet för alla produkter betonades och att
det goda namn som många av de uppköpta företagens produkter har måste
överföras till Svedalas eget namn. Merparten av företagen som ingår i
Svedalakoncernen är nyligen uppköpta och senare sammansatta i en stor
koncern. För att inte tappa kunder som nu kan bli osäkra, måste det påpekas
och framhävas med vilka produkter som Svedala producerar och vilket
sortiment de för samt göra det tydligt för kunden vart någonstans de ska
vända sig.

Vidare sades att erfarenheten och kunskapen som redan finns i
organisationen måste utnyttjas. Den kunskap som de uppköpta företagen
besitter är mycket specialistkunskap som innehas av kunniga fackmän vilka
kan den marknad de agerar på. Då många marknader varierar med avsikt på
affärskultur och traditioner, anser ledningen att den lokala kompetensen ska
tas till vara så att största effektivitet ur kundsynvinkel uppnås.

För att uppnå ett effektivt flöde i koncernen och specifikt inom slurry
pumps divisionen framtog den dåvarande logistikansvarige på Pumps
Division ett antal framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna för Slurry
Pumps är:

•  En värdekedja som är styrd av kunddialog. Värdekedjan ska anpassas
efter de kundkrav som råder på marknaden. Organisationen ska vara
lyhörd efter förändringar och krav ifrån kunder. Värdekedjan ska kunna
utformas och eventuellt förändras varefter önskemål förändras

•  Integrerat informationssystem. Svedala har utvecklat ett
informationssystem främst för internt bruk som kallas för DynamITe.
Systemet är i det närmaste färdigutvecklat men endast infört i delar av
koncernen. Utnyttjandet av systemet kommer att leda till ökad
servicenivå samt reducerade lager och ledtider.

•  Alligned performance measurement. (≈integrerat resultatmått) Nya
mättsystem ska utvecklas så att måtten blir anpassade efter värdekedjan.
Måtten ska kunna mäta effektivitet inte bara inom det rent finansiella
området utan även prestationer, effektivitet och kunduppskattning.
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•  Logistiska styrkort kommer att införas och medföra att det blir lättare att
planera och överblicka logistikflödet. För att styrkortet ska nå önskad
effektivitet är det viktigt att benchmarking sker inom divisionen och
även inom hela koncernen. Detta för att snappa upp idéer om vad som
kan förbättras och skapa interna kontakter som anses effektivisera olika
flöden såsom material- och informationsflöden.

Dessa framgångsfaktorer ses som mycket väsentliga att uppnå inom en snar
framtid, då de anses ligga till grund för att kunna behålla positionen som en
av de marknadsledande pumpproducenterna i världen.

5.5 Värdekedja

Produktionen av slurry pumpar sker i Sala i Sverige, Charlestown i
England samt Colorado Springs i USA (den amerikanska organisationen
kommer inte undersökas närmare då den ligger utanför vår avgränsning).
Produktionen är uppdelad på detta sätt då olika typer av pumpar produceras
i olika fabriker. Ser vi till hela slurry pumps produktionen står Sala för
70 % och Charlestown för 30 % av pumparna som säljs till Svedala Husen i
Sverige, Tyskland och Frankrike. Produktionsbolagens kunder är alltså de
olika marknadsbolagen, Svedala Husen.

Den grundläggande tanken med Svedala Husen är att de ska kunna agera så
självständigt som möjligt på sina respektive lokala marknader. För att
möjligföra denna självständighet är det tänkt att lokal produktsupport ska
finnas för ge sälj- och produktstöd för de olika produkterna. Endast i de fall
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då förfrågningar och specifika kundkrav är för komplicerade ska de lokala
Svedala Husen kontakta den globala supporten.

När det gäller slurry pumpar är det i Sala den globala pump supporten
ligger. Den globala supporten fungerar även som informationsförmedlare
då förfrågningar gäller pumpar producerade i Charlestown.
Kommunikationen ska alltid gå denna väg via Sala för att det ska bli en
enklare och klarare procedur för Svedala Husen i Sverige, Tyskland och
Frankrike. De ska inte behöva fundera över vart de ska vända sig beroende
av var pumpen är tillverkad.

Den globala pumpsupporten i Sala leds av en Manager Market Support. För
respektive lands Svedala Hus finns en kontaktperson med hög teknisk
kompetens. Förutom den tekniska kompetensen kräver deras positioner att
de har en god insikt i de olika ländernas marknader och problem som
existerar. Uppdelningen av kontaktmän mot länder på supporten i Sala har
inte bestämts genom en strukturerad indelning utan det har mer skett
genom att olika personer har kommit att ”halka in” på olika länder.

5.6 Övergripande åsikter från Sala Support

Manager Market Support menar att en frisk försäljningsbalans skulle ligga
vid 50 % pumpar och 50 % reservdelar. Lönsamheten inom slurry pumps
marknaden är koncentrerad till reservdelsförsäljning då marginalerna på
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dessa är avsevärt högre. Slurry pumpar är självdestruktiva pga de används
till material som sliter på pumparna, vilket gör att slitdelar måste bytas ofta.
För att i framtiden kunna sälja reservdelar måste det finnas en population
med pumpar att sälja mot. Om Frankrike tas som exempel borde de försöka
lämna den nuvarande trenden med en övervikt på slitdelsförsäljning och
fokusera resurser mot en större andel nypumpsförsäljning tills dess att en
tillfredställande jämvikt mellan pump- och slitdelsförsäljning erhålles.

Divisionsledningen har alltmer försökt att säga vad slutpriset ska vara för
att de olika säljbolagen inte ska göra alltför stora pålägg. Divisionen ger
indikationer om på vilken prisnivå pumparna kan ligga på för att kunna
genomföra affären i fråga. Det är dock alltid upp till marknadsbolagen att
sätta slutpriset. På detta området verkar det dock finnas en brist i
kommunikationen då fel vid flertalet förhandlingar gjorts. I tron att de
måste göra en stor vinst på pumpförsäljning har resulterat i att lokala
försäljarna lagt på ett stort påslag, vilket har inneburit att Svedala inte ens
har kommit med i slutförhandlingarna vid affärer. Ett problem är att det är
den lokala känslan som styr, då den lokalt ansvariga försäljaren känner att
han blir uthängd om han gör en dålig affär med för dålig marginal på
pumpen. Ambitionen att alltid söka nya affärsmöjligheter utförs inte i
praktiken utan i dags läget bearbetar man enbart de befintliga marknaderna.

5.7 Situationen i Sverige

5.7.1 Åsikter från Sala Support

Sala Supporten menar att Svedalas dominerande marknadsställning i
Sverige rörande pumpar, kan förklaras med att produktionen historiskt sett
har legat i Sverige och att Sala Pumpar under lång tid bearbetat marknaden.
Kombinationen av den erfarenhet som finns inom den svenska
organisationen och det goda namn som Sala Pumpar åtnjuter i Sverige, har
gett Svedala ett gott rykte med en stor marknadsandel som följd.

De stora omorganiseringarna som har genomförts de senaste åren har
skapat kommunikationsproblem. Många svenska kunder ringer fortfarande
till det globala supportkontoret i Sala, istället för den svenska supporten i
Järfälla utanför Stockholm där Svedala Svenska sitter. Detta är något som
skapar resursproblem, men har visat sig vara svårt att göra någonting åt.
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Sala Support menar att om en kund har ringt till Sala hela sitt liv fortsätter
han att göra detta även om Svedala har ändrat support- och
beställningsrutinerna.

Från att tidigare ha bestått av affärsområden är koncernen idag uppdelad i
produktdivisioner. Detta gör att det är svårt att säga vilka som är inriktade
mot pumpförsäljning på marknadsbolagen. Många personer på Svedala
Husen sitter också som ansvariga för flera produktdivisioner, vilket inte
direkt underlättar för kunden. Det innebär enligt supporten i Sala att det kan
vara svårt för Svedala Svenska att veta vem som egentligen är ”pumpman”.
Förtroendet för Svedala kan på detta sätt bli lidande och eventuella kunder
kan förloras.

5.7.2 Svedala Svenskas organisation

Den svenska marknaden är av Svedala indelat i två delar; det egentliga
Svedala Svenska AB samt Svedala Svenska Kiruna AB. Svedala Kiruna
tillhör dock Svedala Svenska och arbetar mest på malmfälten med ett
geografiskt område ner till i höjd med Gävle. Enligt dem har
pumpsupporten på Svedala Svenska ingenting att göra ovanför den gränsen
utan att först kontakta Svedala Svenska Kiruna

Då chefen för pumpsupporten på Svedala Svenska får en förfrågan från ett
säljbolag och behöver kompletterande information kontaktas någon på
Pumps Division i Sala. Kommunikationen med dem fungerar mycket bra
och det finns alltid någon som kan nås då de anställda har blivit utrustade
med bärbara interntelefoner, mobiltelefoner samt email. Även om det inte
alltid är möjligt att få tag på den rätta personen finns det på pumpsupporten
kännedom om vem mer som kan hjälpa till. Det kan vara värre för dem som
ringer från utlandet då de inte alltid vet vilka de ska tala med och kanske
inte känner till att det är flera personer som är kompetenta att hjälpa till.

Den beslutade kommunikationskedjan fungerar bra i hela Mellan- och
Sydsverige, dock lever Svedala Kiruna sitt eget liv. De anser inte att de
tillhör Svedala Svenska utan de ringer fortfarande till den globala
supporten i Sala för support istället för att gå genom det egna bolaget. Detta
är ett problem men det är svårt att ändra personers vanor på kort tid.
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Chefen för pumpsupporten hade till en början svårt att få säljarna i
organisationen, Customer Men, att börja tala om pumpar. Orsaken var att
en alltför dålig kunskap fanns om pumpar och hur de fungerade. Vid
införandet av Customer Man konceptet löstes detta problem genom att
utarbeta en arbetsplan där Customer Men flyttas geografiskt mellan olika
områden för att på detta sätt se till att alla områden får tillräcklig kompetent
personal inom pumpar. På det här sättet fick de flesta områden en likartad
kompetensnivå.

Det utvecklades även en idé för att skapa nya affärsmöjligheter. Det
poängterades för de personer som tidigare sålt packningar och slitdelar till
maskiner, här benämnda packningsförsäljare, att där en gummimarknad (ex
packningar) finns är det slitande. Där det är slitande behövs det pumpar då
det ofta rör sig om blöta miljöer. Det visade sig vara en framgångsrik idé
och numera fungerar det bra då Svedala även säljer pumpar när Customer
Men som är före detta packningsförsäljare besöker industrierna.

5.7.3 Marknadssituation

Styrkan i Sverige är att det finns en förmåga att hitta nya marknader i och
med att expertisen finns på plats. Pumporganisationen består av personer
där en lång erfarenhet finns av marknaden och detta i kombination med att
Sala pumpar är ett mycket välkänt namn med gott rykte är det lätt att få
kontakt med nya kunder. Svedala arbetar sedan länge aktivt på att överföra
Salas goda namn till Svedalas, något som fortfarande inte helt har slagit
igenom.

Ett försäljningsargument för Svedala Svenska är att reservdelar finns på
lager för snabb leverans. Däremot har det varit dåligt gällande pumpar då
stora leveransförseningar har förekommit. Förseningarna beror på att det är
oklart om det är säljbolaget eller produktionsbolaget som ska ställa
prognoser. Detta visar enligt chefen för pumpsupport klart på att en total
överblick över logistikflödet saknas inom Svedala Svenska.

Fördelningen på pumpförsäljningen på den svenska marknaden var förra
året 40 % pumpar och 60 % reservdelar. Detta var dock ett bra år för
pumparna där malmfälten svalde det mesta av försäljningen. I år uppskattas
nypumpsförsäljningen gå ned då konjunkturen har mattats av på de
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marknader som är aktuella för pumpar. Svedala Svenskas omsättning
rörande pumpar var förra året ganska precis 30 miljoner kronor.

Konkurrenterna till Svedala på pumpområdet är väl kända av Svedala och
utifrån detta kan ett pris på rätt nivå sättas. Ofta kan ett högt pris sättas
utifrån denna vetskap om ingen riktig konkurrent finns, självklart inte så
högt att kunden skräms bort.

5.7.4 Customer Man lista

Sedan ett år tillbaka har alla kunder kartlagts med en mycket omfattande
maskininventering. De kunder som har undersökts är de som köper
produkter från Svedala för mer än 20.000 kronor per år. Målet har varit att
inventeringen ska inbegripa kundernas alla maskiner där en dokumentation
ska genomföras om vilken typ, tillverkningsår och ungefärligt värde på de
olika maskinerna har. Den 15 april skulle kundinventeringen vara klar och
även om inte alla maskiner har undersökts har alla företagen i alla fall fått
en eller flera Customer Men som kontaktpersoner.

Alla försäljare på Svedala Husen i Sverige är idag uppdelade mot företag
som Customer Men. På en lista som har producerats är alla kundföretag
angivna med en Customer Man som ska fungera som kontaktman. Listan
inbegriper även potentiella kunder, vilka handlar lite reservdelar då och då,
och som inte får lika mycket besök av Customer Men. På listan finns de
anställda på Svedala Svenska uppställda som ansvariga för olika
produktområden, men det är kundens bestämda Customer Man som kunden
i första hand ska vända sig till vid förfrågningar. Vid mer avancerat
supportbehov, av exempelvis en speciell typ av pump, kan expertisen på
Svedala Svenska i Järfälla utanför Stockholm kontaktas av Customer Man.
Även om chefen för pumpsupporten besöker ett företag som experthjälp, är
alltid Customer Man insatt i vad som händer och får en kopia av det som
har gjorts under besöket. Tanken är att detta ska skapa en tydlig gång i
kommunikationskedjan.

Systemet med Customer Man listorna har datoriserats hos vissa stora
kunder, där en fullständig förteckning över samtliga maskiner hos kunden
finns inlagda på ett datasystem för att på så sätt underlätta
kommunikationen.
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Då Svedala Svenska säljer en produkt eller besöker ett företag skrivs övriga
produktområden med Customer Men upp som kan tänkas finnas inom det
aktuella företagets verksamhet. Customer Man listan ska alltid lämnas till
kunden så att han kan upptäcka att Svedala även har produkter och tjänster
inom andra områden som företaget behöver.

Customer Man ska inte kunna klara av att sälja alla Svedalas produkter då
det finns 1000 olika produkter, men han ska ha vetskap om sortimentet och
framför allt veta vem han och kunden ska vända sig till inom Svedala
Svenska för att få hjälp.

Customer Man listorna anses komma att tillföra möjligheter att kunna ställa
mer exakta prognoser till produktionsbolagen. Samtidigt borde
produktionsbolaget redan tidigare ha kunnat se hur många pumpar som har
beställts då det alltid skrivs på pumpordern var någonstans den ska och
vilken typ av industri det handlar om. Chefen för pumpsupporten menar
dock att i slutändan är det nog ändå försäljaren som har ansvaret för
skapandet av prognoser.

5.7.5 Användningen av mått idag

Inom hela Svedala är det idag mycket fixerat kring avkastningskrav som
mäts med ROA (Return on Asset). Övriga mått har fått låg prioritet och
existerar/används i mycket liten omfattning. Ledningens vision är att allt
ska integreras på koncernnivå.

Samtidigt som det har sagts att det inte ska finnas ett lokalt tänkande
gällande vinstmarginaler är detta något som alla i realiteten har, framför allt
säljarna. Chefen för pumpsupporten har enligt honom själv som
produktionsansvarig för pumpar och med sin erfarenhet ett integrerat
tankesätt.

Något mått för att mäta kundnöjdhet finns inte i dagsläget. Däremot mäts
leveransvårigheter där en lista finns på hur många veckors försening det är
från att ordern kommer in till att produkten levereras.
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5.8 Situationen i Tyskland

5.8.1 Åsikter från Sala Support

Pumpsupporten i Sala menar att anledningen till att pumporganisationen är
så pass utvecklad beror på att den lever kvar från tiden då Sala var ett eget
företag och ett stort säljbolag för pumpar i Tyskland fanns.
Omstruktureringen av säljorganisationen som genomfördes i Tyskland av
Svedala, ledde till att många anställda bröt sig loss och bildade ett eget
företag. Den nuvarande organisationen byggdes till viss del upp från Sala
där ledningens nya visioner byggdes in i organisationen. Sala Support anser
att divisionen i Sala har ett bra grepp om den tyska marknaden, men
uppfattningen är att de säljer ganska lite med tanke på den potentiella
marknaden. Enligt pumpsupporten finns det i Tyskland pumpförsäljare
ända ut i Customer Man ledet.

5.8.2 Organisation

I Tyskland är säljorganisationen förenklat uppbyggd i två huvudsakliga
delar. Under Equipment ligger försäljning av nya produkter och maskiner
där uppdelningen är gjord efter respektive tillämpningsområde med
specialiserade försäljare inom varje område. Under After Market ligger
reserv- och slitdelsförsäljningen till de respektive produkterna.

Här är uppdelningen gjord efter regioner med en eller flera Customer Men i
respektive region. Slurry Pumps har av ledningen i Sverige lagts under

Figur 20 Svedala Deutschland organisation (egen)
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After Market, vilket innebär att det inte behandlas som ett produktområde
med specialiserade pumpförsäljare.

Försäljningen av pumparna och dess reserv- och slitdelar ska istället skötas
av After Markets Customer Men. Det finns ingen öronmärkt
pumpserviceorganisation utan en mer allmän service till Svedalas alla
produkter där personer finns med god kännedom om pumpar. Svedala
Deutschland sätter sina egna priser utifrån en ICP (Inter Company Price)
lista varefter deras egna pålägg tillkommer.

5.8.3 Customer Man i Tyskland

För Svedala Deutschland har Customer Man konceptet inneburit att alla
försäljare ska sälja Svedalas pumpar. Konceptet är en konstruktion från
Sverige där det fungerar bra, då de stora avstånden i Sverige gör det mer
lönsamt då en person som åker långa sträckor till kunden kan informera om
flera produkter samtidigt. I Tyskland ligger industrierna samlade i områden
och är enligt en tysk Customer Man på cykelavstånd. Här anser tyskarna att
Customer Man konceptet förlorar sin fördel och kundkontakten som fanns
mellan pumpförsäljarna och pumpkunderna har försvunnit. Följden av detta
är att en före detta pumpförsäljare med god kunskap om pumpar nu måste
lägga ned mycket tid på övrig försäljning. Enligt Product Manager för
pumpar i Tyskland innebär det ett stort resursslöseri då pumpförsäljning är
mer komplex än annan försäljning. För att kunna sälja en pump måste inte
försäljaren enbart förstå till vad pumpen ska användas utan hela processen
före och efter pumpen är avgörande för vilken pump som ska användas och
hur den ska dimensioneras. Åt andra hållet är det också problem då före
detta packningsförsäljare nu ska kunna sälja även pumpar, vilket är mycket
svårt. Denna situation har lett till frustration hos båda grupperna av
försäljare. Product Manager var mycket noga med att betona att idén med
att ha en försäljare med allmänna kunskaper är god men att den inte är
tillämplig i Tyskland bara för att den har visat sig vara framgångsrik i
Sverige.

Om konceptet ska fungera i Tyskland krävs det att det finns en person som
alltid kan finnas tillgänglig för Customer Man vid supportbehov rörande
pumpar. Genom en bättre information avseende de organisatoriska
aspekterna där personers uppgifter specificeras kan organisationsformen bli
framgångsrik. Som det är idag är det svårt för en Customer Man som inte
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besitter ”pumpkunskaper” att få den support han behöver, vilket leder till
att kunden blir lidande och förtroendet för Svedala minskar.

5.8.4 Kommunikation

Ett problem vid begärda beskrivningar på produkter från Svedala i Sala är
att språket ibland kan vara så dåligt att det är svårt att förstå dem. I ett fall
kunde inte någon av de pumpansvariga förstå beskrivningen av en pump
skriven på engelska, vilket gjorde att texten gavs till en engelska som även
hon fann texten mycket svårförstådd. För att kommunikationen ska fungera
bra mellan Sverige och Tyskland krävs det att ansträngningar görs för att
koncernspråket engelska används på ett korrekt och lättförståeligt sätt.

5.9 Situationen i Frankrike

5.9.1 Åsikter från Sala Support

I Frankrike finns, enligt Salasupporten ”nästan ingenting” av
pumporganisation. Tidigare fanns det en stor pumpdistributör men dagens
Svedala France har skapats av uppköpta bolag som inte har något med
slurry pumpar att göra Följden har blivit att kompetensen har förlorats.
Kompetensen börjar så sakta att komma tillbaka men idag rör det sig endast
om ett par enstaka personer då det enligt Salasupporten saknas det speciella
pumpförsäljare som specifikt kan pumpmarknaden. Det som finns är en
form av tekniskt stöd för hela spektrat som ska stödja hela Svedalas
sortiment.

Den ansvarige pumpförsäljaren i Frankrike anställdes på Svedala Pumps &
Process för cirka ett år sedan. Han har enligt Salasupporten inte producerat
någon order till divisionen i Sverige som kan relateras till hans arbete.
Salasupporten menar att försäljaren inte är den som säljer, utan det verkar
vara pumpförsäljarens sekreterare som säljer mycket på gamla redan
befintliga kunder. Det finns inte i Sala någon vetskap huruvida han är ute
och bearbetar potentiella och existerande pumpkunder.

På de marknader där det finns en tradition att sälja pumpar, som i Tyskland
och Österrike, har det satsats på pumpförsäljning då de ser vad
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eftermarknaden i form av reserv- och slitdelar ger. I det franska säljbolaget
är det svårt att motivera dem att ta den dåliga vinsten i början för att få
igång verksamheten. Fransmännen säljer mest reservdelar, upp till 80 % av
pump- och reservdelsomsättningen, vilket är det mest vinstgivande då
marginalerna på reservdelar är avsevärt högre än nya pumpar. Detta görs
mot gamla befintliga kunder 20-25 år tillbaka i tiden. Få nya kunder skapas
och risken är att de inte får ut en population med nya pumpar som kan
generera reservdelsförsäljning i framtiden. Supporten i Sala menar att om
säljarna i Frankrike alltid presenterade pumpar förutom just den produkt de
är hos kunden för att sälja, skulle det finnas mycket att göra.

”Varenda bonde vet att utsädet kostar sedan kommer skörden nästa år”
(person på supporten i Sala)

Detta är ett problem som inte enbart är gällande i Frankrike. Nu har ett
sakta tillvaknande skett och kurvan för försäljning av pumpar har börjat att
peka svagt uppåt från att tidigare ha varit noll.

Ett förslag som framkom i samband med intervjun i Sala i mars var att
divisionen skulle placera en person avlönad av divisionen som skulle
avlasta Svedala Huset i Frankrike. Han skulle sättas på något som
säljbolaget inte tyckte att de tjänar så mycket pengar på som exempelvis
pumpar. Det skulle innebära att divisionen skulle bära försäljning av
pumpar då de inte har en stor marginal. Det har redan gjorts i Tyskland och
fungerade bra.

5.9.2 Organisation

Den övergripande chefen för Svedala France är Country Managern som har
ansvaret för ett flertal Svedala Hus i Frankrike. Managing Director för
Svedala Huset i Tour-en Brie är även ansvarig för Pumps & Process. I hans
uppgifter ingår bla att sköta det administrativa arbetet rörande Pumps &
Process med exempelvis budgetering och att vara säljstöd vid prissättnings-
samt provisionsfrågor, vilket innebär att han måste vara väl insatt i
marknaden.
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Pumps & Process är organiserad enligt den gamla formen då pumpar och
process numera på divisionsnivå är uppdelade i skilda divisioner I
Frankrike använder de sig av en ensam försäljare och denne benämns
Salesman – försäljare - då Customer Man konceptet inte har anammats.
Denne ende pump- och processförsäljare har hela Frankrike som sitt
säljområde samt även Nordafrika vid speciella projekt. Till sin hjälp vid
kundförfrågningar och viss reservdelsförsäljning har han två
assistenter/sekreterare. Dessa två assistenter är dock inte enbart verksamma
inom Pumps & Process utan arbetar med flera olika verksamhetsområden.

Pumpförsäljaren är endast inne på Svedalas kontor i Tour-en Brie två dagar
i månaden då han alltid är ute och säljer i Frankrike. På kontoret finns
ingen tekniskt skolad assistent till honom utan specifikationer måste göras
mycket noga av honom för att sedan vidarebefordras av assistenterna. Då
kontakten med pumpsupporten i Sala fungerar, går det allt som oftast bra
men pumpförsäljaren har aldrig tid att genomföra en uppföljning.
Assistenterna kan svara på många frågor rörande reservdelar men har inte
kompetensen att hantera mer komplicerade förfrågningar.

Som tidigare nämnts är tanken från ledningen i Sverige att alla försäljare
inom koncernen ska försöka informera om hela Svedalas sortiment och
hela tiden söka nya marknadsmöjligheter. En synpunkt från
pumpförsäljaren är att visitkortet som han lämnar till alla kunder inte säger
något om Svedalas övriga verksamhetsområden. Genom att helt enkelt
skriva verksamhetsområdena på kortet skulle kunden få upp ögonen på
produkter som de inte kände till att Svedala tillverkade. Då Customer Man
konceptet inte används på pumpsidan vore det ett enkelt sätt att sprida
Svedalas namn även inom övriga verksamhetsområden.

Country ManagerCountry Manager

Assistent P & P + övrigtAssistent P & P + övrigt

Salesman
Pumps & Process

Salesman
Pumps & Process

Managing DirectorManaging Director

Assistant Pumps & ProcessAssistant Pumps & Process

Figur 21 Svedala France organisation (egen)
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Vid diskussioner huruvida integrationen av företag har lyckats gav de
intervjuade exempel på att företag som köpts av Svedala har förlorat hela
sin personal och därmed kompetensen. Detta har även drabbat pumpsidan
då en av assistenterna är den enda som finns kvar från den gamla
pumporganisationen där det tidigare fanns en chef, sju försäljare samt
assistenten. Hon pekade på alla förändringar som sker varje år där
prioriteringar enligt henne fortlöpande förändras, vilket försvårar långsiktig
planering.

5.9.3 Franska pumpmarknaden

Pumpförsäljaren menar att de senaste tio åren har en kraftig tillbakagång
skett i Frankrike inom de marknader som traditionellt är pumpmarknader.
Det har medfört att det idag finns en stor andrahandsmarknad för pumpar
som nypumpsförsäljning måste konkurrera med. I Frankrike finns det enligt
de intervjuade personerna i Frankrike en ”medelhavsmentalitet” som bla
innebär att ingen stor framförhållning finns. Först när maskinen går sönder
beställs reservdelar, vilket gör att Svedala måste kunna leverera med
mycket kort varsel. Detta sker inte idag och problemet ligger antagligen i
att tidigare i kedjan saknas en förståelse för det franska sättet att agera.
Vidare är det enligt pumpförsäljaren viktigt att förstå att en fransk kund
hellre köper en pump billigt på kort sikt än att betala ett högt pris för en
produkt som håller i många år.

Pumpförsäljaren gör bedömningen att det är mycket svårt att enbart sälja
pumpar i sig, denna marknad är enligt honom en ”virtuell marknad”. Säljs
istället pumpar som ett paket tillsammans med processmaskiner kan en stor
marknad öppnas, bla sandbearbetningsmarknaden. Definition av ordet
process är enligt honom all transport av flytande material. Konkurrenterna
på pumpmarknaden har anpassat sig till den nya ”paketlösningen” där den
franska pumptillverkaren Schabaver kan nämnas som ett exempel. De är
numera uppköpta av företaget Emco vilka även har processutrustning och
tillsammans har de kompetensen och sortimentet att just ge kunden en
sammanslagen paketlösning.

Målen för pumpförsäljningen i Frankrike är enligt pumpförsäljaren inte på
något sätt realistiska. De traditionella marknaderna som gruv- och
sockerbetsindustrier avtar kraftigt och således har pumpmarknaden minskat
i Frankrike. Nya marknader är på uppåtgående, men då ofta i kombination
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med annan utrustning, som tidigare nämnts. Orsaken till att detta inte är
känt högre upp i organisationen, som tex den globala Sala supporten, beror
på att de ansvariga i Frankrike inte besitter någon kunskap om marknaden
och att de hela tiden vill uppvisa goda mål för ledningen i Sverige. Detta
leder till att omsättningsmålet varje år ökas med några tusen Franc. De
intervjuade på Svedala France upplever det även som ett problem att de är
så pass beroende av serviceverkstäder i Sverige och England.

5.9.4 Kompetens

För närvarande har finns det 22 förfrågningar från kunder om process i
kombination med pumpar. Då pumpförsäljaren enligt honom själv inte
besitter den kompetens som han önskar inom processområdet är han
beroende av processupport från England. Pumpförsäljaren har skrivit till
ledningen för Svedala Huset i Frankrike och bett att få bli utbildad inom
processområdet, vilket dock inte har mött någon förståelse hos ledningen.
Svedalas organisation är enligt pumpförsäljaren mycket tung och
administrativt styrd istället för att baseras på teknik. Matrisorganisationen
som Svedala har infört gör det lätt för ledningen att ha en bra överblick
men gör det å andra sidan komplicerat för personerna längst ut i
organisationen, i detta fall en försäljare, att veta vem som ska kontaktas vid
oklarheter.

Önskemålet från pumpförsäljningen är att en Technical Assistant ska
anställas på kontoret som kan vara en lokal support åt pumpförsäljaren och
samtidigt kunna åka ut till företag för enstaka besök vid behov. I dagens
läge finns det ingen reservtid och kompetens är hela tiden en kritiska
faktor.

5.10  Förslag på lämpliga mätområden som
framkom i Sverige, Tyskland och Frankrike

Idag mäts, som tidigare nämnts, väldigt lite i Svedalas värdekedja. Denna
brist av mätning är något som kännetecknar alla de undersökta enheterna i
organisationen. Mätfokus ligger i princip enbart mot finansiella mått och
effektivitets-, kompetens- eller processmått existerar inte i någon egentlig
mening.
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Alla de tillfrågade, i olika positioner, trodde att genom att mäta
verksamheten skulle deras arbetssituation kunna förbättras. Skillnader
mellan olika länder förekom, men likheterna var desto fler. Customer Man i
Tyskland och Sverige samt försäljaren i Frankrike var alla eniga om att
mätningar av effektivitet, kompetens, processer och kunduppskattning
delvis skulle kunna underlätta deras arbete. En generell åsikt som
genomsyrade alla intervjuade i de olika leden (kunden, försäljaren och
supporten) var att ett förtroende mellan säljare och kund är en
affärsrelations grundpelare. Ett förtroende ansågs skapas av ärlighet och
punktlighet. Mått som framförallt kunde förbättra säljprocessen efterlystes.
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6 Reflektioner utifrån empirin

I detta kapitel görs en sammanfattning av de idéer som framförts av de
intervjuade, samt våra egna slutsatser, om problem och möjligheter som
finns i organisationen.

Dagens Svedala Slurry Pump division ger lätt intrycket av en organisation
som drabbats av ”växtvärk”. Denna växtvärk uttrycker sig på flera sätt,
bland annat genom att osäkerhet råder om exempelvis vem som är support,
vem som har ansvar för vissa marknader och vem som följer upp
prestationer av Svedala Hus. Många företag har köpts upp under en kort
tidsperiod och flertalet sammanslagningar har lett till att kompetens har
lämnat företaget. Denna ”brain drain” verkar dock ha gått flera ”ansvariga”
ovetande förbi.

Intrycket av divisionen som helhet är att en uppstyrning med många
klargöranden bör ske. I denna uppstyrning kan nya mättal och
styrningsåsikter från medarbetarna anammas. Vi tror att om dessa åsikter
delvis upphämtas ifrån de olika leden i värdekedjan kan till slut ett effektivt
styrkort utvecklas och organisationen bli mer effektiv. Då en fullständig
överblick synes saknas vore det enligt chefen för pumpsupporten på
Svedala Svenska en bra idé om kontaktpersonerna på den globala
pumpsupporten i Sala också skulle ha ett visst ansvar för den marknad som
de är kontaktpersoner för. Idag finns det inget uttalat ansvar, vilket kan ha
bidragit till att marknadskännedomen om de undersökta länderna är
bristfällig. Om ansvar skulle tilldelas dem skulle kunskapen om marknaden
förhoppningsvis öka.

Som en sammanfattning kan det konstateras att inom Svedala Pumps
fungerar det fysiska flödet av produkter. Kommunikationsflödet går dock
trögt, vilket påverkar det fysiska flödet i en negativ riktning.
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6.1.1 Stöd och hjälp

Chefen för pumpsupporten på Svedala Svenska tryckte på att i de länder
och områden där osäkerhet råder om hur den existerande och potentiella
pumpmarknaden ser ut, bör först en kartläggning ske av vilka industrier
som kan tänkas ha ett behov av pumpar. Det bör även undersökas huruvida
kontakter finns genom tex underleverantörer som tipsar om nya marknader,
ungefär på samma sätt som i Sverige där uppskattningsvis 3 % av alla
ordrar är resultat från tips från underleverantörer.

Enligt Svedala Svenska vore det en bra idé om produktionsbolaget gjorde
en lista på vilka olika industrier som Svedala har som kunder. Detta för att
visa att även om vetskap idag inte finns att vissa branscher är intressanta
för pumpförsäljning, kan en kommande marknad komma att öppnas. Denna
lista kan ges som förslag till de olika marknadsbolagen utomlands. Detta
kräver dock att en person från produktionsbolaget sitter på plats på
marknadsbolaget i ett halvår till ett år och stöttar den lokale personen och
talar om vad som inte är intressant och vad som är intressant utifrån vad de
har gjort i Sverige. På detta sätt kan marknadsbolagen se vilka möjligheter
som finns – i Sverige har Svedala tex sålt pumpar till Volvo i Linköping för
5 miljoner på kylvatten sedan 1991. Detta skulle normalt sett inte anses
vara en pumpmarknad. Vi tror att genom att utveckla en speciell ”intranet
sida” inom DynamITe kan olika pumpavdelningar byta idéer och förslag
om nya marknader för pumpar

Personer på både den globala Salasupporten och Svedala Svenskas support
har diskuterat att en person från produktionsbolaget ska sättas i
”behövande” länder under en viss bestämd tid och lära upp säljbolagen. Det
är dock osäkert om det är möjligt att enbart satsa på pumpförsäljare. I
Sverige har en pumpexpert anställts på säljbolaget som kan marknaden,
vilket enligt chefen för pumpsupporten på Svedala Svenska även borde ske
utomlands vid behov.

Ett förslag som framkom i intervjuerna var att ett sätt att öka
pumpförsäljningen skulle vara att alla Customer Men vid varje kundbesök
medförde en lista liknande Svedala Svenskas, där en uppräkning av olika
områden med kontaktpersoner finns. På detta sätt skulle vetskapen på
marknaden finnas att Svedala erbjuder produkter som kunder inte är
medvetna om idag. Detta är något som även nämndes i intervjuerna
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Det är viktigt att det integrerade tankesättet implementeras i
organisationen, något som inte är gjort fullt ut idag.

6.1.2 Kommunikationsproblem

Pumpförsäljaren på Svedala France framförde åsikten att
matrisorganisationen möjliggör en bra överblick för ledningen men att den
försvårar för försäljaren längst ut i ledet. Vid intervjuerna i Sala respektive
Frankrike visade sig det sig att dock kommunikationen blir lidande.

På divisionsnivå borde en god kännedom finnas om hela logistikkedjan
fram till slutkunden. Här är det tydligt att en effektiv överblick över vem
som verkligen gör vad saknas. Under intervjun i Sala dök exempelvis
frågan upp om det överhuvudtaget satsades något på pumpar Frankrike.
Kommunikationsproblemen mellan Sverige och Frankrike ligger mycket i
att svenskarna har en helt annan hierarkisk struktur än i Frankrike där den
svenska strukturen har mindre tydliga gränser mellan chef och underställd.
Det skulle vara otänkbart att gå bakom ryggen på den överordnade i
Frankrike och rapportera förslag och idéer till Sverige utan att först tala
med den närmaste chefen i hierarkin. Ett exempel på detta som framkom i
samband med intervjuerna i Sala med personer från divisionen var att de
ansåg att det är av yttersta vikt att fransmännen försöker hitta nya
affärsmöjligheter. Samtidigt har pumpförsäljaren i på Svedala France
försökt att presentera sin ide för sina överordnade att pumpar bör säljas
som en paketlösning tillsammans med processprodukter. Denna idé har inte
nått fram till Sverige då den verkar ha stannat i Frankrike.

Det är viktigt att kulturella skillnader tas till vara istället för att enbart se
det som ett problem. Genom att ta hänsyn till de skillnader som finns
beroende vilket land som är aktuellt att bearbeta, så bör koncept och
försäljningsstrategi utvecklas till att ligga på en mer generell nivå så att
specifika marknadsanpassningar kan appliceras. Då varje marknad har sina
specifika miljöer är det viktigt att använda sig av de anställdas kunskap och
erfarenhet vid framtagning av planer, nyckeltal, styrkort etc. Svedalas olika
koncept får då en smidigare utformning och framgångar kan skördas.
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6.2 Mått

6.2.1 Kundnöjdhet

De flesta intervjuade personerna säger sig ha en insikt i huruvida kunderna
är nöjda med Svedala eller ej. För att denna insikt ska kunna spridas i
organisationen krävs det att den formaliseras och görs jämförbar mellan de
olika länderna och Svedala Husen. Ett förslag som vi anser vara lätt
genomförbart och på samma gång ge en bra bild över situationen för
ledningen är att utforma ett formulär liknande hotells utvärderingsformulär
vilka skulle kunna ges till slutkunden från divisionen. Informationen ska
sedan samlas in direkt av divisionen och sammanställas av dem själva då
eventuell frisering av siffror och åsikter från marknadsbolagen då kan
undvikas. Ett enkelt mått skulle vara hur nöjd kunden är i procent inom
olika områden då detta lätt kan sammanställas och jämföras mellan olika
produkter samt regioner.

Vi fick i våra intervjuer ett stort stöd för idén med en kundnöjdhetsenkät.
De synpunkter som tillades gällde hur utvärderingen skulle ske rent
praktiskt. En Customer Man i Tyskland ansåg bland annat att utvärderingen
måste ske direkt vid kundbesök efter en avslutad affär. Annars föreligger
en stor risk att enkäten slängs eller glöms bort. Flertalet av de intervjuade
personerna som arbetade i det yttersta säljledet trodde att ett mått som detta
kunde vara till gagn för deras arbetsuppgift om det togs till vara längre bak
i organisationen.

Det är redan bestämt att leveransförseningar mot kunder kommer att börja
rapporteras där ett internt mått på 95 % leveranssäkerhet har satts. Detta är
enligt Salasupporten nog inte samma sak som vad kunden definierar som
leveranssäkerhet. Då en skepsis fanns hos personer på divisionsnivå
huruvida en kund någonsin blir nöjd synes det mycket viktigt att detta mått
fås fram.

6.2.2 Interna processmättal

Slurry pump marknaden bygger mycket på reservdelar, då det är inom
reservdelsförsäljningen som merparten av förtjänsten görs. För att kunna
sälja reservdelar måste först pumpen säljas och det är på det sättet en
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inkomstbringande eftermarknad skapas. Då till exempel den franska
marknaden för närvarande ligger på 80 % reservdelar och 20 % pumpar bör
vikten av nypumpförsäljning ökas så att en balans på sikt kan uppnås.

Vid intervjuerna med Pumps Support i Sala framkom det önskemål om att
mäta andelen nya pumpar sålda mot sålda reservdelar hos de olika Svedala
Husen. Som tidigare nämnts ligger en frisk balans vid 50/50. Detta mått
kan from i år lätt fås fram då de olika marknadsbolagen rapporterar in detta
till divisionen. Måttet skulle sedan kunna jämföras mellan olika länder för
att kunna motivera dem som är på rätt väg.

Detta mått är främst avsett för ledningen så att de kan vidta lämpliga
åtgärder för att försöka öka pump- eller reservdelsförsäljning vid behov.
Sådana åtgärder kan ta sig uttryck i sänkt internpris på pumpar inom
Svedalakoncernen, provisionshöjning på pumpförsäljning, förstärkt
kompetent stöd för de säljande individerna etc.

6.2.3 Kompetens

Vad gäller kompetensmätning kan denna mätas på flera olika sätt. Enklast
är att se i vilken utsträckning de olika Svedala Husen kan hantera uppgifter
själva. Detta skulle mycket enkelt kunna tas fram genom att se hur mycket
assistans supporten i Sala ger säljbolagen med offerering samt
dimensionering (matchning av kunds önskemål mot lämplig pump). Rent
praktiskt behöver personerna i Sala endast titta i en pärm där det står
angivet hur mycket Technical Assistance som har utförts från divisionens
sida gentemot säljbolagen och jämföra detta med antalet rapporterade
order.

6.3 Sammanfattning av förslag

Genom de nya måtten blir det enklare att mäta Svedala Husen, men det
innebär också att kraven ökar att tillse att Svedala Husen har den
kompetens som krävs för att uppnå önskad självständighet. Idag verkar
inga direkta lösningar finnas på problem om sådana uppstår. Diskussionen
avstannar med ett konstaterande att problem finns.
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Attityden hos chefer kan vara ett problem vid BSC-implementering. Det
kan bero på att de känner en allmän motvilja mot förändringar men även att
deras ställning och auktoritet kan ifrågasättas om helt nya idéer införs i
organisationen, vilket kan medföra att eventuella kompetensbrister visas.
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7 Analys av styrningskoncept

I detta kapitel analyseras de svar vi har fått med hjälp av
styrningskoncepten som tidigare presenterades. I analysen presenterar vi
våra åsikter om styrkor och svagheter hos Management Control, BSC och
SCM som har utkristalliserat sig under undersökningen.

7.1 Management Control

Efter att har jämfört Management Control teori med de undersökta Svedala
Husen kan flera skillnader mellan teori och verklighet åskådliggöras.
Anthonys (1965) definition av Management Control är
redovisningsbaserade mått som ska stödja implementeringen av mål och
strategier. Slurry Pumps Division verkar, som vi tidigare sagt, ha drabbats
av ”växtvärk” då expansionen gått något snabbare än vad organisationen
klarat av. De strategier och mål som ledningen har lagt fram fungerar inte
fullt ut av olika anledningar. En anledning kan vara att delegering som
Anthony (1965) anger vara ett av målstyrningens verktyg har skett utan att
kompetenssäkring har genomförts. De olika Svedala Husen har givits
självständighet, utan att en total inblick från den beslutande
koncernledningen i Sverige har funnits. Enligt teorin i den cybernetiska
modellen som Management Control bygger på, ska en kontinuerlig
kontroll, mätning och uppföljning ske genom en iterativ process. Detta för
att de undersökta enheterna ska få en feedback av det nuvarande läget och
vad som borde rättas till. Detta verkar inte vara fallet i de undersökta
Svedala Husen, då vi erhöll mycket information som inte kommit de
ansvariga personerna i Sverige till handa.

Idag finns det knappt någon mätning av icke-finansiella mått inom Svedala,
vilket stämmer bra in på Kaplans (1995) tankar i Relevance Lost teorin om
att finansiellt inriktade mått har en oförmåga att mäta organisationer med
moderna styrtekniker. Det integrerade informationssystemet som Svedala
ska införa kommer troligen att medföra en förbättring av organisationen
vad exempelvis gäller ledtider, lagernivåer och kapitalbindning. För att
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kunna genomföra detta krävs ett måttsystem anpassat till produktion- och
kommunikationsprocesserna. Ett redovisningssystem som enbart fokuserar
på det finansiella blir inte rättvisande för förbättringar som sker. Det är
viktigt som Kaplan (1995) påpekar att redovisnings- och
tillverkningsprocessen måste fungera tillsammans. Ett steg i denna riktning
är de logistiska styrkort och det integrerade mätsystem som ska utvecklas
inom Slurry Pumps Division.

I Contingency teorin betonas förmågan att anpassa sig till den till den
omgivande miljön. Enligt teorin är förmågan avgörande för hur ett
företaget ska lyckas. Slurry Pumps Division ledningens mål om att
förbättra sin försäljning och marknadsandel baseras på ett Customer Man
koncept som har tagits fram med den svenska marknaden som mall. I
Sverige fungerar konceptet bra, tack vare att Svedala vid
konceptframtagandet tagit hänsyn till de omgivande faktorerna, där bla
stora avstånd och behov av personlig försäljarkontakt har kombinerats.
Dock ligger problemet i att koncepten och idéerna som fungerar i Sverige
inte nödvändigtvis behöver fungera i andra länder. Tradition, kultur och
affärssed varierar som bekant och således behöver koncept och säljverktyg
göra det samma. Detta för att komplikationer ska reduceras och effektivitet
uppnås. Våra intervjuer har styrkt relevansen i Contingency teorin då
Svedalas Customer Man koncept visat sig vara komplicerat att genomföra
bla på den tyska marknaden.

7.2 Balanced Scorecard

Vi ska först och främst klargöra för läsaren att vi är väl medvetna om att
Kaplan & Nortons måttförslag inte är en unik konstruktion. Sättet att tänka
fanns redan inom organisationer och företag i exempelvis Sverige, men
genom att hänvisa till dessa två herrar försöker vi att underlätta den
teoretiska diskussionen då de samlat ihop idéer som redan funnits på ett
överskådligt sätt.

Idén att mäta inte enbart finansiella resultat kan synas vara så god att det
borde vara självklart. Att se företaget från olika perspektiv och på så sätt få
en mer fullständig bild av företagets framtida, nuvarande samt historiska
möjligheter och prestationer gör det enklare att dels styra företaget och inte
minst att som arbetstagare i företaget känna sig delaktig och motiverad.
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Kaplan & Norton menar att styrkan i Balanced Scorecard användning är att
det fokuserar på strategi och vision.

Slurry Pumpledningens mål och koncept visar att ett liknande tankesätt
finns inom Svedala, där det som en övergripande vision har sagts att
organisationen ska vara kundfokuserad. Styrningen som sker från
ledningen i Sverige, möjliggör dock inte Kaplan &Nortons tanke att endast
slutmål ska ges. Istället styrs de anställdas beteende genom att de svenska
koncepten som har implementerats i Tyskland, och som ligger på förslag i
Frankrike, inte tar hänsyn till de kulturella skillnader som vi tidigare har
tagit upp. Även om organisationen skulle anpassas mer till respektive
marknad behöver det inte betyda att kontrollen försvinner.

Vid framtagningen av visionen framhåller Olve (1997) vikten av att en
överblick finns över externa och interna faktorer, särskilt i föränderliga
företag. Svedala befinner sig i slutet av ett expansivt skede, vilket resulterat
i att överblicken inte är total. En vision om kundfokusering är uttalad och
vetskapen om visionen är välgrundad i koncernen, dock är visionen inte
uppbyggd med hjälp av medarbetarnas åsikter.

De strategiska målen är hur visionen ska genomföras. Ett verktyg som kan
användas för att ta fram de strategiska målen är en SWOT-analys. Det har
inte varit vårt mål att utforma en fullständig SWOT-analys, men vi kan
ändå urskilja några tydliga frågor. Svedala anser att en av deras styrkor är
storleken på koncernen, vilket anses skapa en trygghet hos kunden då
paketlösningar kan erbjudas med produkter, service och underhåll. Vi har
tidigare nämnt att ett problem föreligger att medarbetarnas synpunkter och
idéer inte tas till vara upp i organisationen. Detta har medfört att förslag på
möjligheter i de olika länderna inte alltid framförs till de personer i
ledningen som skulle kunna utveckla SWOT-analysen. Om en sådan analys
genomfördes skulle flera förslag komma fram vilket eventuellt kan leda till
att problem löses.

Balanced Scorecards sätt att se på organisationen utifrån olika perspektiv är
ett sätt att skapa en balans mellan olika aspekter för att styrningen ska bli så
lättbegriplig och engagerande som möjligt. I Svedala finns idag en
fokusering på finansiella mått. Risken med en för kraftig fokusering på det
finansiella är att förbättringar inte genomförs eftersom det finansiella
resultatet på kort sikt kan minska. Följden av ett kortsiktigt resultatmätande
kan även drabba andra aspekter tex forskning och utveckling, då
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investeringsmöjligheter bromsas upp av ett överliggande finansiellt krav.
Svedalas situation är dock inte helt jämförbar med Kaplan & Nortons teori.
Trots att det enligt konceptet skulle kunna föreligga kortsiktighet när
fokusering på finansiella styrmått är det såvitt vi har förstått inte fallet med
Svedala. De har utvecklat ett nytt produktsortiment för slurry pumpar och
deras forskning och utveckling är en prioriterad del i verksamheten, vilket
kan tolkas som att ett långsiktigt tänkande finns. Dock finns det brister i att
uteslutande använda sig av finansiella mått såsom Svedala gör.

I framtagningen av nyckeltal har vi använt oss av den iterativa metod som
förespråkas i konceptet av bla Holmström (1998). Genom att kunna gå
tillbaka till tidigare intervjuobjekt och utvärdera nya förslag på
styrnyckeltal som har framkommit kan hela tiden nya idéer fångas in. Om
Svedala skulle välja att införa en BSC-styrning anser vi att denna iterativa
metod skulle vara lämplig att använda för att kunna fånga in alla förslag
som finns i koncernen.

BSC inspirerade mått kan göra det mer tydligt att kommunikationen mellan
olika skikt måste förbättras, framför allt mellan divisionen och Svedala
Husen. Genom att bryta ner det övergripande målet till mått som är
praktiskt genomförbara inom hela divisionen uppnås den tydlighet som är
nödvändig. Samtidigt är det viktigt att hänsyn tas till mått som redan
används i organisationen, men som inte tidigare har kommit ledningen till
handa. Våra grundläggande mått kommer förhoppningsvis att leda till en
diskussion inom koncernen om vilka mått som ytterliggare behövs eller om
redan befintliga mått kan förbättras.

Figur 22 Nedbrytning av mått (Olve, 1997)
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I framtagandeprocessen av ett BSC tas de mest relevanta måtten fram,
vilket skulle möjliggöra en effektiv styrning även om Svedalas
marknadsbolags organisationsform skulle skilja sig åt i respektive land.
Genom att använda kompletterande mått skulle exempelvis uppföljning
kunna underlättas då det lättare syns var i organisationen resultaten
kommer ifrån, vilket skulle skapa en ökad överblick. Olve (1997) menar
vidare att en viktig aspekt vid måttframtagningen är att finna kopplingarna
mellan de olika perspektiven och därefter skapa en balans dem emellan.
Med den fokusering som idag sker inom Svedalakoncernen på finansiella
nyckeltal kan det, som vi tidigare nämnt, vara svårt att motivera
förändringar som inte snabbt ger ett klart förbättrat finansiellt resultat.

Ett mått som används inom kundperspektivet är lönsamhet för olika
kundsegment. I vår undersökning kan en variant göras av detta då Svedala
är intresserade att undersöka After Market Products då detta är den mest
lönsamma biten. Detta mått skulle kunna hamna under det finansiella
perspektivet, men det är upp till beslutsfattarna att avgöra var det bäst
passar in.

7.3 Supply Chain Management

Supply Chain Management fokuserar på integration mellan processer och
avsikten är att det ska skapa en ökad effektivitet för det eller de företag som
är delaktiga i de värdeskapande processerna. Rent teoretiskt låter Supply
Chain Management inte alltför komplicerat att införa. Genom en
integration mellan olika värdeskapande processer som genom interaktioner
kan en förbättring skapas för alla inblandade parter från leverantör till
kund. I praktiken anser vi att det är något mer komplicerat, speciellt då en
värdekedja går genom olika kulturer och affärsklimat. Många olika
aspekter måste tas i beräkning då tex kundkrav varierar från marknad till
marknad. Om man tar den franska marknaden som exempel kan man där
urskilja att en snabb leveranstid är ett kundkrav, detta grundar sig i att
kunden själv inte håller sig med lager. Aspekter som dessa är något som
måste tas hänsyn till då de styrande utformar hur kedjan ska sammanlänkas
så att mätning och direktiv blir korrekta. Vi anser att en risk med SCM är
att sammanlänkningens utformning sker i en hierarkisk miljö där
ledningens åsikter är alenarådande om vad som bör styras och hur. Då
kraven varierar beroende på marknader, kan lokala aspekter och kunskap
således gå de styrande förbi.
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Produktionsprocesser kan med hjälp av en helhetssyn effektiviseras.
Onödigt stor produktion kan undvikas, prognoser kan förbättras och
kapitalbindningen minskas (Person&Virum, 1996). Svedala står inför en
implementering av ett nytt informationssystem kallat DynamITe.
Förhoppningarna på detta system är att materialplaneringen och
kommunikationen ska förbättras. Med DynamITe önskar Svedala kunna
skapa en värdekedja formad efter en kunddialog, dvs. att värdekedjan är
mycket lyhörd mot kundernas skiftande krav.

För att nå denna kundnöjdhet måste värdekedjan kunna anpassas efter
kundens och marknadens önskemål. Oskarsson (1998) menar att för att
kunna uppnå en kundanpassad värdekedja krävs ett ledarskap med god
marknads- och kundkännedom. En övergripande marknadskännedom är
något som existerar i Svedala, men intrycket är att den specifika kund- och
marknadskunskapen är något distanserad ifrån de som är styrnings- och
strategiansvariga. Svedala är själva ledaren av värdekedjan där en
fungerande materialkedja redan finns, och de har således en stor möjlighet
att utveckla informationsflödet till att bli så effektivt som möjligt.

Vad Svedala även bör tänka på är att gå ut med mycket och tydlig
information angående vad SCM betyder för organisationen, en risk kan
annars föreligga för organisatorisk förvirring som bromsar upp
implementeringen. Vi tror även att en följd av ett dåligt informerande kan
resultera i en flykt från företaget och att företaget på det sättet kan förlora
kompetens .Svedala har tidigare förlorat kompetens vid företagsuppköp och
borde således vara vaken på att detta kan ske på nytt.

Supply Chain Management är ett koncept, vars anhängare, i mångt och
mycket betraktar som den ”gyllene vägen” att vandra. Då konceptet är
mycket praktiskt utformat kan dess giltighet ganska omgående falsifieras
eller godtagas i praktiken, dvs. det syns nästan omgående om incitament för
implementering finns.

Dock finns det även brister i teorin eller konceptet, även i de miljöer där
SCM borde fungera ypperligt. Vi menar att de koncept som beskriver hur
SCM och styrning ska utformas förhåller sig i princip enbart till att betrakta
styrningskonceptet ur ett hierarkiskt synsätt. Detta är något som vi tolkar
utifrån resonemang av bla Cooper & Ellram (1993) och Cooper et al
(1997).
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Värdekedjans utformning bestäms enbart av den högre ledningen, eller av
det ledande företaget av de som ingår i en integrerad företagskedja.
Medarbetarnas kunskap och initiativförmåga är sällan en skapande faktor
då bla utformningen av kedjans styrmått ska utvecklas. Medarbetarna har
en specifik kunskap av sitt arbetsområde och det borde således vara
lämpligt att anpassa styrtal så att styrningen blir mer verksamhetsnära.

Supply Chain Management

medarbetare

ledning

Figur 23 Brister i värdekedjans utformning (egen)
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8 Kan BSC läggas på en
värdekedja?

I detta kapitel testas vår egen modell mot den insamlade empirin för att
undersöka relevansen av att värdekedjeanpassa Balanced Scorecard.
Kapitlet avslutas med förslag på vidareutveckling av modellen

Analysen av vår egen modell blir en hypotetisk diskussion om hur
modellen skulle kunna underlätta måttframtagning och eventuellt ligga som
grund för en vidare utveckling av en kombination av de båda koncepten.

Att använda sig av ett värdekedjeanpassat synsätt stödjer Olves (1997)
resonemang om att en av de stora utmaningarna vid nyckeltalsframtagning
är att finna tydliga länkar mellan olika perspektiv och skapa en balans dem
emellan. Länkar kan åskådliggöras i en värdekedja där alla beroende
enheter kopplas till varandra. I vår undersökning har detta blivit tydligt då
Svedala koncernen har för avsikt att själva stå för forskning/utveckling,
produktion och försäljning. Som vi tidigare hävdade krävs både en bra
överblick och inblick, annars kan målen för koncernen lätt bli en
skrivbordsprodukt som inte implementeras fullt ut.

Utgångspunkten i uppsatsen var att en tillfredställande mätning redan fanns
rörande det finansiella samt innovationsperspektivet. Vi har därför sett hur
förståelsen har varit för att mäta process-, medarbetar- och
kundperspektiven. Resultatet av empirin visar att merparten av de
intervjuade stödjer tankesättet.

8.1 Framtagning av värdekedjeanpassade BSC
nyckeltal

I vår modell vänder vi på framtagningen av styrnyckeltal i kedjan. Genom
att undersöka och intervjua personer i det yttersta ledet, försäljaren eller
Customer Man, kan specifika måttförslag erhållas. Dessa nyckeltal kan
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underlätta försäljarens kundrelation och förse enheter längre bak i kedjan
med god marknadsinformation. I våra intervjuer framkom önskemål om
styrnyckeltal, vilka kunde förbättra försäljarens möjligheter till ökat
förtroende hos kunder. Ett förslag på ett effektivitetsmått som framkom,
var hur lång den genomsnittliga svarstiden är hos säljsupportorten. Är den
bättre eller sämre än den utlovade? Vad kan förbättras? Måtten som skulle
kunna användas skulle vara situationsanpassade i sin karaktär, och kunde
tex utformas med hänsyn till marknad, kultur och tradition.

Genom att vi i vår modell startar längst ut i kedjan och går bakåt till
ledningen, kan en kunskap om marknaden som är au jour med det rådande
marknadsläget förmedlas vidare till producerande och styrande enheter.
Behovet av en flexibel och snabb mätmodell gjordes tydligt i empirin då
marknadsområden kontinuerligt förändras, där den franska marknaden är
ett exempel. De traditionella stora pumpmarknaderna inom gruv- och
sockerbetsindustri minskar i nuläget och affärsområden som exempelvis
sandindustrin tar vid. Genom att använda sig av en löpande
informationsinsamling som visas i figuren ovan kan den styrande ledningen
anpassa koncept och säljverktyg för den aktuella marknaden. På detta sätt
skapas den pendeleffekt vi tidigare presenterat. Den yttersta pendeln
innehåller aktuell marknadsinformation och förslag på styrnyckeltal som
kan underlätta utformningen av en effektiv värdekedja. Flera säljare ansåg
att koncepten ofta skapades över deras huvuden vilket, enligt dem,
försvårade och försämrade effektiviteten.

Den iterativa metoden, som vi förespråkar vid styrnyckeltalsframtagningen,
lämpar sig bra i kundanpassade värdekedjor då möjligheten att kunna gå
tillbaka och korrigera eller komplettera information innebär att mesta
möjliga information erhålles. Vi anser att med hjälp av styrnyckeltal som
successivt uppföljes kan eventuella brister i exempelvis säljstöd,

FörsäljningFörsäljningProduktionProduktionLedningLedning

Figur 24 Kommunikationsflöde vid måttframtagning ( egen)
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leveranstid och service lätt åskådliggöras. Försäljare, support, produktion
och ledning får med hjälp av måtten klara besked huruvida vad som
utlovats till kunden verkligen kan uppfyllas. Dessa mått kan även agera
mätsystem på att allting fungerar som det ska och var förbättringar kan ske.

8.2 Vilka fördelar kan uppnås med vår modell?

Vi har tidigare kritiserat Kaplan & Nortons hierarkiska
måttframtagningsprocess. Vi menar dock att styrkan med BSC är dess
måtts förmåga att överbrygga hierarkiska nivåer Risken är, med dagens
redovisningssystem, att de kulturella skillnader mellan länder och även
företag, som finns inom Svedalas organisation, kan leda till att förståelsen
för uppnådda resultat försvåras. Genom objektiva balanserade styrnyckeltal
kan viktig information komma fram som annars skulle löpa risken att
negligeras som åsikter eller mått färgade av de som presenterar dem.

Hierarki är mer vanligt än ovanligt, och vi tror att förbättringar blir ogjorda
just pga att idéer kommer ifrån fel led, alltså underifrån. Ett neutralt mått
skulle således kunna ”slinka förbi” de hierarkiska hindrena och visa svart
på vitt om komplikationer föreligger. Ett kompetensmått skulle eventuellt
kunna klargöra för ledningen på Svedala om Customer Man besitter
tillräcklig kunskap för pumpförsäljning. Med detta mått kan  ledningen
erhålla informationen direkt utan att det vinklas eller eventuellt negligeras
på tex lands- eller regionnivå.

Med ett värdekedjeanpassat BSC sammanförs och utökas
informationskedjan med både finansiella och icke-finansiella mått, vilket
ger ledningen möjligheten att identifiera orsak-effekt samband för
prestationer vilket leder till att företaget kan styras mer effektivt. Målen
som ledningen ställer upp blir också klarare då de hänvisar till, och är
grundade på styrnyckeltal som medarbetarna förstår och har varit med om
att framta.
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8.3 Tänkbara svårigheter med vår modell

Vad som kan komplicera implementeringen av vår modell är att en
organisation befinner sig i en alltför föränderlig marknad. Om marknaden
fluktuerar mycket eller om marknaden kännetecknas av att
produktlivscyklerna är korta, kan modellen vara svår att införa. Den
omvända ordningen vid måttframtagningen som vi förespråkar, kan vara
trög eftersom många led själva utvecklar idéer och förslag på nyckeltal
längs kedjan. Måttframtagningsprocessen kan bli tidskrävande, och det som
är tidskrävande blir lätt kostnadskrävande. Behöver ett företag ofta ändra
sina mått pga av stor marknadsfluktuering, kan kostnaderna skena iväg och
framgången utebli. Svedala, liksom många företag inom den tunga
industrin, befinner sig på en relativ stabil marknad och incitament för att
implementera vår modell föreligger.

Vi anser det viktigt att betona att beroende på hur pass integrerad
organisationen är, kan det vara olika svårt att införa nya mått. Supply Chain
tänkandet måste ha verkat under en tid och implementerats i
organisationen. Införs Supply Chain Management samtidigt som de
balanserade måtten, är det risk att de drastiska förändringar som detta kan
medföra skapar förvirring. För att framgångsrikt kunna införa vår modell
krävs det att flödet och en styrning är definierat, vilket sedan kan förbättras
med de nya måtten.

8.4 Vidareutveckling av den egna modellen

I uppsatsen har vi funnit stöd för vår presenterade värdekedjeanpassade
styrningsmodells relevans. Under uppsatsens gång har vi även försökt att
föreställa oss hur modellen skulle fungera om den implementerades i en
organisation. Då modellen, än så länge, endast är en teoretisk konstruktion
är det intressant att spekulera i hur den skulle påverkas i ”verkligheten”

Vid den praktiska användningen av vår modell kan de olika perspektivens
mått inte alltid komma fram i den ordning som vi tidigare har illustrerat.
Även om ett väl fungerande mätsystem implementeras i organisationen är
det möjligt att perspektiven tidsmässigt förskjuts i någon riktning. Vår
modell som vi tidigare har presenterat kan därför behöva modifieras något.
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Det är, exempelvis, inte säkert att det finansiella perspektivets styrnyckeltal
tidsmässigt framkommer samtidigt som de övriga. Detta bör dock inte
påverka användningen av styrningsmodellen eftersom den tydlighet som
Kaplan & Nortons BSC ger, inte förloras då styrnyckeltalen i inte förändras
bara för att de förskjuts tidsmässigt.

Vår presenterade modell bygger på att ett flödesorienterat synsätt används.
Detta synsätt måste genomsyra hela framtagningsprocessen av Balanced
Scorecard och dess styrnyckeltal. Om synsättet frångås någonstans under
arbetet är det risk för att suboptimering och organisatorisk förvirring
skapas. Det är viktigt att måtten utgår från slutet på värdekedjan,
exempelvis försäljaren, och sedan går bakåt. Måtten ska alltså stödja
varandra i hela vägen i kedjan.

Finansiellt

Innovation Kund

tid

Process

Medarbetar

Figur 25 Utvecklad egen modell
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8.5 Avslutande reflektioner

I den tidigare genomgången av BSC konceptet presenterades en figur där
Kaplan & Nortons perspektiv sattes in i en värdekedja, detta för att leda in
läsaren i ett värdekedjetänkande.

Vi menar att medarbetarna finns i nästan alla delar av värdekedjan och
således bör kanske medarbetarperspektivet gå längs med och i alla delar i
värdekedjan. Frågan inställer sig då om inte övriga perspektiv skulle kunna
kopplas mer till dess funktion i kedjan för att ett rättisande mått ska kunna
erhållas?

Vidare har vi i den litteratur som har gåtts igenom under uppsatsen funnit
att kritiska undersökningar rörande vad medarbetarna anser om
framtagning av nya styrsystem inte är utförda i någon större utsträckning.
Det mest förekommande är att personer i ledande ställning uttalar sig om
hur processen har gått till. Finns det då en risken att viktiga problem och
möjligheter inte beaktas?

Vi anser att en vidare forskning om de två ovan nämnda frågorna vore en
intressant vidareutveckling av denna uppsats.

FinansielltKundProcessInnovation

Medarbetarperspektiv

Figur 26 Medarbetarperspektivets sammanbindande roll (egen)
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Bilaga 1

STUDY OF SVEDALA SLURRY PUMPS
e are going to perform a study as a part of our Master Thesis in the
Business Programme at Linköping University, Sweden.

The aim of the study is to find out how to evaluate and measure
performance within the Svedala Pumps Division. We will be studying the
whole process and will try to find what information is needed for co-
operation between dependent units in the supply chain. We will also
together with the interviewed person evaluate what works and does not
work in the supply chain, all the way from the factory to the customer
including the Product Support. Another topic is if the Svedala Houses have
the information and sales tools, brochures etc, that are needed to be
successful and independent. We will also with the help of interviews try to
find differences between countries, what it is that makes each market
unique.

The result will be supplementary key figures to the already used Return On
Asset (ROA) where needed.

We would be most grateful if you would come up with ideas and
suggestions of measures and key figures that could be used within the
Svedala Pumps Division to improve the effectiveness and customer
satisfaction.

The interviews will be carried out within the coming week and we are
looking forward to many rewarding and constructive meetings.

Linköping University, Sweden
14th of April, 1999

Erik Bragg & Fredrik Skiöld
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Bilaga 2

TOPICS TO BE DISCUSSED DURING THE INTERVIEW

ORGANISATION

How is the logistic flow organised?

How is the performance in the logistic chain from the factory to the end customer?

Is there a critical link where improvements could/should be made?

Do you receive the support that you need?

COMMUNICATION WITHIN THE ORGANISATION

Does the communication work well today? Could it be improved?

Can information be received from the sought person?

CUSTOMER DEMANDS

Are any measures other than Return on Asset used in the organisation ?

Do you think the customers in your country have specific preferenses regarding
Svedala’s products and service?

What are the customers’ preferences regarding:

Product range

Service & support

What measures should in the best way show customer satisfaction?

Are the service agreements between Svedala House – customer  working satisfactory?


