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Sammanfattning  

Denna studie analyserar vad teknikinformatörerna, vars uppgift är att skriva tekniska 

publikationer, på Saab i Linköping tycker om sina processer, främst processen Develop 

Technical Publications (DTP), och sedan Saabs verksamhetsledningssystem, GMS. Studiens 

frågeställningar är (1) ”Hur är Saabs processer anpassade till teknikinformatörernas arbetssätt?” 

och (2) ”Hur kan processernas eller verksamhetsledningssystemets uppbyggnad förändras för 

att passa arbetssätten?”. Till studien rekryterades nio deltagare var av sex stycken deltog i en 

fokusgrupp och tre i intervjuer. Fokusgruppen genomfördes först för att få en djupare kunskap 

om området, datan som samlades in analyserades med tematisk analys och utifrån analysen 

skapades intervjufrågor till intervjuerna. Den insamlade datan från intervjuerna analyserades 

också med tematisk analys och resultaten från båda analyserna jämfördes i resultatdiskussionen 

för att kartlägga hur användandet av processerna ser ut och GMS. Från resultaten framkom att 

få använder DTP och att input och output saknas i GMS. En genomgång av GMS för samtliga 

teknikinformatörer behövs och uppdateringar i processerna en gång per år, samt att det behövs 

utbildning för nyanställda i hur de ska använda processerna och GMS. Förbättringsförslagen 

som anges är att ge GMS en trädstruktur samt visa tydligare input och output från processerna, 

tydligare inkludera de processer som skapats utifrån DTP, skapa en E-learning för GMS samt 

en E-learning för nyanställda för att de ska förstå sina processer.  

 

Nyckelord: Saab, processer, tematisk analys, fokusgrupp, användbarhet 
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 Inledning 

Saab är ett globalt företag med flera tusentals anställda i olika länder. Företaget eftersträvar att 

hålla en standard oavsett bakgrund, arbetsområde eller land den anställde befinner sig i vilket 

görs genom att företaget har riktlinjer för hur deras verksamhet ska skötas. Detta görs genom 

processer, beskrivet som tillvägagångssätt eller hållpunkter som uppfyller lagkrav. Det finns 

processer för olika sorters arbetsuppgifter, allt från att anställa en ex-jobbare till att styra 

företaget. Dessa processer går att finna i deras verksamhetsledningssystem som kallas för 

Global Management System (fortsättningsvis kallat GMS), som är en webbapplikation där man 

kan hierarkiskt se processerna och hitta den process som bäst lämpar sig för det arbete som ska 

utföras.  

Den här studien analyserar vad teknikinformatörer, vars uppgift är att skriva tekniska 

publikationer, på Saab tycker om GMS i dagsläget och processerna de använder sig utav, men 

specifikt den gemensamma processen för teknikinformatörer; Develop Technical Publications. 

Är processerna anpassad till teknikinformatörerna? Om inte, vad beror det på? Vilka 

förbättringar behövs hos processerna och i GMS, eller är det bra som det är?  

 Syfte 

Syftet med denna studie är att göra en användbarhetsanalys på utvecklingsprocesserna i Saabs 

verksamhetsledningssystem, GMS, detta eftersom företaget har svårt att värdera och mäta 

nyttjandet av processerna i nuläget.  

Uppgiften är att genom fokusgrupp, intervjuer och litteraturstudier inom ämnet genomföra en 

användbarhetsanalys, hitta områden som skulle kunna förändras för att göra informationen 

bättre tillgänglig/mottaglig för teknikinformatörerna som skall följa processerna. Samt att ta 

fram förslag på vad som praktiskt skulle behöva göras. 

 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ska studien besvara: 

- Hur är Saabs processer anpassade till teknikinformatörernas arbetssätt? 

- Hur kan processernas eller verksamhetsledningssystemets uppbyggnad förändras för att 

passa arbetssätten? 
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Den första frågan fokuserar på användbarheten hos Saabs processer och i det 

verksamhetsledningssystem, GMS, som de finns i. Den andra frågan ger sedan en bild på hur 

användbarheten kan förbättras hos processerna eller i systemet. Båda frågorna syftar till att 

besvara studiens syfte på två olika sätt och bidra till ökad förståelse för hur 

teknikinformatörerna ser på processernas och systemets utformning i dagsläget. Målet med 

denna studie sammanfattat är att ta reda på om det finns några anledningar till om och i så fall 

varför processerna inte används av de anställda på Saab.  

 Avgränsningar 

Främst avgränsar studien till att enbart fokusera på den gemensamma processen ”Develop 

Technical Publications” för teknikinformatörer, detta eftersom alla teknikinformatörer ska 

känna till och följa denna process. Om datan som samlats in berör andra processer på Saab 

generellt kan även detta att tas med i beaktning till eventuella förbättringsförslag.  
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 Bakgrund 

Följande kapitel kommer ge kort bakgrund till hur utvecklingsprocesserna hos Saab fungerar 

och förklarar de termer som kommer förekomma, samt beskriver den teoretiska bakgrunden till 

studien. 

 Processer 

Processer är arbetsflöden med riktlinjer som vägleder hur de anställda ska arbeta och visar vad 

som ska ske i vilken ordning när ett arbete utförs. Processerna är inte exakta 

metodbeskrivningar, men är utformade som metoddokument och följer de lagar som bör 

beaktas. 

Enligt Gulliksen & Göransson (2002) är processer inte bara flödesscheman hur någonting ska 

genomföras utan involverar; vilka aktiviteter som ska utföras, hur de hänger samman med 

varandra, vem som gör vad, vilka som är ansvariga, vilka resultat som ska uppnås och hur 

processen fungerar organisatoriskt.  

 Global management system 

Alla processer som de anställda på Saab ska följa finns tillgängliga i deras 

verksamhetsledningssystem ”Global management system” på företagets interna webbsida.  

Det är en webbapplikation som visar processerna visuellt i en hierarkisk struktur och där 

användaren kan navigera genom att klicka på grafiska objekt som representerar process 

steg/aktiviteter. Strukturen består av olika nivåer där användaren genom ett klick på ett objekt 

kan gå till en lägre nivå med mer information. På så vis kan användaren navigera till de som är 

bäst lämpar sig för det arbete som ska utföras. För varje process i GMS kan man i korta drag se 

hur den är uppbyggd i olika steg, vilka beslut som ska tas, vilka som ansvarar och äger 

processen, vilka förändringar som skett inom processen, kortare beskrivningar av de olika 

stegen samt länkar till olika dokument som relaterar till processen. Varje process har även en 

specifik nummerkod. 

 Develop Technical Publications 

Den processen som den här studien främst har fokus på är Develop Technical Publications 

(fortsättningsvis kallad DTP). Det är en process som gäller för att utveckla, producera och 
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leverera tekniska publikationer till olika system. Den fungerar både för att skapa nya 

publikationer samt för att uppdatera redan existerande publikationer. Det är den process som 

alla teknikinformatörer ska följa i sitt dagliga arbete.  

 

Figur 1: Bild över processen DTP taget från GMS. 

Figur 1 visar hur processen ser ut visuellt i GMS i form av pilar och instickningar. Det finns 

fem olika steg och den börjar med någon sorts input som sätter igång processen. Efter input tas 

ett beslut. TP1-TP6 visar när olika beslut ska tas under processens gång. När TP1, första beslutet 

är taget, så är processen igång och då följs de olika stegen i ordning och beslut tas efter vägen. 

När man nått TP6 så beslutas om projektet kan avslutas och ge vidare en output som exempelvis 

levereras till en kund.  

 Teoretisk bakgrund 

Nedan presenteras den teoretiska bakgrunden till studien, för att ge en djupare inblick i vad som 

även senare kommer användas i diskussionen. Först förklaras fenomenet professional vision 

(Goodwin, 1994) som ger förklaring till varför problem kan uppstå för användarna när ett 

system skapats, därefter diskuteras begreppet användbarhet och avslutningsvis tas några studier 

upp som visat på kostnadsfördelar med användbarhet. 

 Professional vision 

Professional vision är ett fenomen beskrivet av Goodwin (1994) som handlar om hur människor 

ser och förstår händelser och saker på olika sätt beroende på vilken social grupp de tillhör. 

Exempelvis är professional vision ett applicerbart begrepp när man pratar om hur utvecklarna 

av ett system förstår sig på sitt system men användarna gör inte det. Detta kan bero på att 

utvecklarna ser vissa saker som självklara, då de varit med och skapat systemet. Användarna 

som inte har den kunskap utvecklarna byggt upp (under tiden det skapats) kan därför inte förstå 

hur det fungerar. 
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 Användbarhet 

Det finns olika anledningar till varför en användare väljer att inte använda ett visst system eller 

en viss produkt, exempelvis kan det bero på att användbarheten inte stämmer överens med vad 

användarna förväntar sig. I ISO 9241-11 definieras användbarhet som "Den grad i vilken 

specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang." 

(International Organization for Standardization, 1998) 

Gulliksen & Göransson (2002) diskuterar användbarhet och ställer frågan om inte alla som 

utvecklar system arbetar för att göra dessa användbara, men så är inte fallet. Oftast görs 

systemutveckling med teknikfokus snarare än användarfokus, vilket medför att man inte tagit 

hänsyn till de som i slutändan ska använda systemet. Vidare menar Gulliksen & Göransson att 

om ett system inte har användbarhet kan användarnas arbetsuppgifter försvåras vilket kan 

exempelvis medföra stora kostnader för företag. Gulliksen & Göransson nämner hur Nielsen 

(1993) beskriver användbarhet som ett begrepp med flera attribut; lätt att lära ut, effektivt att 

arbeta med, lätt att minnas, få fel och tilltalande.  

Både Nielsen och International Organization for Standardization (1998) beskriver användbarhet 

på liknande sätt där användaren effektivt, utan kognitiv belastning ska kunna använda 

exempelvis ett system på ett tillfredställande sätt.  

 Kostnadsfördelar med användbarhet 

Många företag är inte medvetna om vilka kostnadsfördelar som finns om de satsar på att lägga 

pengar på användbarheten när de utvecklar något. I en studie av Yousefi & Yousefi (2011) 

undersöks kostnadsfördelarna med användbarhet på ett stort företag. De fann att anledningen 

varför företag inte satsar på användbarhet som en självklarhet när de utvecklar något är för att 

det inte finns någon tydlig indikation på vilka ekonomiska fördelar som finns och därför 

bortprioriteras det. 

En annan intressant fallstudie som undersökte ekonomiska fördelar med att lägga fokus på 

användbarhet i ett projekt är av Karat (1989) som fann att för varje 1 dollar som läggs på 

användbarhet så får man tillbaka 2 dollar i vinst. Efter att gjort en utförligare analys på samma 

projekt som undersöktes i studien nämner Karat (1997) att hon fann att varje investerad dollar 

i användbarhet ges en vinst i förhållandet på mellan 1:2 till 1:100. Med detta menas att om ett 

företag lägger 5 dollar i ett projekt på användbarheten kommer man få mellan 10-500 dollar i 



14 

 

ekonomisk vinst. Vidare nämner Karat (1997) att kostnaderna för satsa på användbarheten är 

låga i början av projektet och medan projektet görs, det är först efteråt som kostnaderna för 

bortprioriterad användbarhet påvisas. Kostnader som kunde undvikits och dessutom enbart 

blivit inkomst om användbarheten prioriterats från början.   

  



15 

 

 Metod 

För att få kunskap om hur DTP och GMS används i dagsläget och vad teknikinformatörernas 

åsikter om dessa är valdes en kvalitativ ansats för studien eftersom det enbart är åsikter som ska 

samlas in och analyseras. Datainsamlingen utförs först genom en fokusgrupp och sedan 

enskilda intervjuer, där fokusgruppen är till för att bredda kunskapen och få en överblick om 

områdena och sedan används intervjuerna för att få djupare kunskap om det som framkommit 

från fokusgruppen. Totala antalet deltagare i studien var 9 teknikinformatörer vid Saab. 

 Fokusgrupp 

En summerad definition av fokusgrupp är organiserad diskussion, kollektiv aktivitet, socialt 

event eller interaktion (Gibbs, 1997). Fokusgrupp är en kvalitativ metod som fungerar likt en 

gruppintervju, där det finns 6-10 deltagare och en moderator som håller i själva diskussionen 

(Howitt, 2013). Fokusgrupper används av olika anledningar där en av dessa är att samla in 

information om ett visst ämne för att sedan kunna gå vidare in på djupet med den information 

man kommer fram till från analysen (Calder, 1977).  

Det finns inget fastställt sätt hur en fokusgrupp ska vara, men vanligtvis brukar man utföra tre 

fokusgrupper för varje ämne som ska studeras och varje möte är mellan 1–2 timmar. Har man 

ont om tid kan färre genomföras och finns mycket tid kan fler genomföras, dock är det viktigt 

att när det inte går att få fram någon ny information från sina fokusgrupper är det dags att gå 

till analys. Analysen kan ske på olika sätt beroende på vilken sorts data som ska uppnås. 

Deltagarna bör vara en varierad men samtidigt homogen grupp, exempelvis kan man ta 

skribenter från olika avdelningar. Deltagare bör inte tas som har olika positioner inom ett 

företag som exempelvis chefer och nyanställda, detta eftersom de nyanställda antagligen inte 

kommer våga säga allt den tycker och tänker utan att få konsekvenser.  

Utöver deltagarna finns det en moderator, den som håller i studien (Howitt, 2013). Den som 

agerar moderator strukturerar upp diskussionen och ställer frågor men deltar själv inte i någon 

diskussion eller utrycker sina egna tankar (Gibbs, 1997). Frågorna som moderatorn ställer bör 

börja lätt och sedan succesivt gå mot de frågor som studien vill få svar på (Krueger & Casey, 

2000). 



16 

 

 Deltagare 

Deltagarna är personer med titeln teknikinformatör vid Saab Linköping och som har några eller 

flera års erfarenhet av yrket. Urvalet skedde med bekvämlighetsurval från uppdragsgivarens 

håll som gav namnen på de personer som skulle vara intressanta att intervjua. Det är personer i 

åldrarna 26-61 år med filosofisk och/eller teknisk bakgrund där alla hade minst 

kandidatutbildning eller högst masterutbildning från något universitet. Urvalsgruppen är 

homogen i den bemärkelsen att alla har som arbetsuppgift att använda sig utav Saabs process 

DTP.  

 Utförande 

I förberedelserna för fokusgruppen skapades diskussionsfrågor. Dessa utformades efter 

frågeställningarna i enlighet med Krueger & Casey (2000). Diskussionsfrågorna utformades på 

så vis att de enklare frågorna ställdes i början, sedan gick det vidare in mot processerna, därefter 

in på djupet och avslutades med en övrig fråga för att täcka upp eventuella missade ämnen som 

kunde vara intressanta att ta upp. När frågorna var färdigstrukturerade (se appendix 1) skickades 

en inbjudan till föreslagna teknikinformatörer via. Antalet deltagare blev sex stycken. 

Mötet började med ett välkomnande, en kort presentation av vad arbetet handlade om följt av 

varför de kontaktats. Deltagarna blev ombedda att de inte bör prata samtidigt som någon annan 

pratar, eftersom det blir svårt att höra något på inspelningen sen. Därefter fick alla läsa igenom 

och skriva under det informerade samtycket. Sedan startades inspelningen på en diktafon. 

Deltagarna fick svara på frågorna men uppmuntrades även att diskutera fritt. Mötets längd var 

satt till en timme. Efter fokusgruppen var klar transkriberades inspelningen och datan 

analyserades.  

 Intervjuer 

Följande kapitel beskriver urvalsgruppen och hur intervjuerna genomfördes. Intervjuer valdes 

för att få djupare förståelse för de teman som framkommit från analysen av datamaterialet från 

fokusgruppen.  

 Deltagare 

Deltagarna är personer med titeln teknikinformatör vid Saab Linköping och som har några eller 

flera års erfarenhet av yrket. Urvalet skedde som bekvämlighetsurval från uppdragsgivarens 

håll som gav namnen på de tre personer som skulle vara intressanta att intervjua. Åldersspannet 
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på deltagarna var mellan 31-61 år där de hade filosofisk och/eller teknisk bakgrund och alla 

hade minst kandidatutbildning eller högst masterutbildning från något universitet. 

Urvalsgruppen är en homogen grupp där alla har som arbetsuppgift att använda sig utav Saabs 

process DTP.   

 Utförande 

Utifrån resultatet från fokusgruppen användes de teman som hittats för att skapa intervjufrågor. 

Intervjufrågorna strukturerades likt hur frågorna till fokusgruppen skapades i enighet med 

Krueger & Casey (2000). Frågorna som ställdes finns i Appendix 2: Frågor – intervjuer.  Alla 

deltagarna kontaktades via mail. Totalt blev deltagarantalet tre stycken teknikinformatörer.  

Intervjuerna började med ett välkomnande, en kort presentation av vad arbetet handlade om, 

följt av varför de kontaktats. Därefter fick deltagaren läsa igenom och skriva under det 

informerade samtycket. Sedan startades inspelningen på diktafonen. Efter intervjun 

transkriberades inspelningen och datan analyserades. 

 Etiska överväganden 

Samtliga deltagare i studien blev informerade att det inte fanns något krav från företagets sida 

att de måste ställa upp och att alla kunde välja att avbryta deltagandet när som helst under 

studiens gång. Alla garanterades anonymitet och att den inspelning som gjorts raderas efter att 

uppsatsen är klar. Förutom att denna information angavs muntligt fick alla deltagare läsa 

igenom ett informerat samtycke där detta också var tydligt utskrivet. Deltagarna gav sitt 

medgivande och skrev under samtycket. 

I och med att uppdragsgivaren valde deltagare till studien kopplades inga alias till citaten i 

resultatet. Detta för att garantera varje deltagares anonymitet. 
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 Analys 

För att analysera data insamlad från fokusgrupp och intervjuer användes tematisk analys för att 

skapa teman som kan beskriva vad teknikinformatörerna anser som viktigt. Analysmetoden 

valdes då den enligt Howitt (2013) fungerar väl ihop med datamaterial insamlat från fokusgrupp 

och intervjuer och inte är bunden till någon teori. Howitt (2013) beskriver tematisk analys som 

den analysmetod som lägger mest vikt på vad som sagts snarare än hur det sagts på för sätt. 

Tematisk analys kan göras på redan insamlad data, så som lättare transkribering, artiklar eller 

tidningsurklipp, där man läser igenom och skapar teman som försöker beskriver datan på ett 

rättvist sätt. Vanligtvis räcker det med att hitta fem till sex stycken olika teman. Howitt (2013) 

nämner att tematisk analys inte är lika krävande som exempelvis analysmetoden Grundad teori 

och är inte heller bunden till en viss sorts teori från början men däremot har tematisk analys 

haft problem att etablera sig som en stark metod eftersom det saknas detaljerad beskrivning om 

hur den ska utföras.  

Enligt Howitt & Cramer (2011) finns det tre centrala processer i tematisk analys; få tag på 

textdata/transkribera, analysera och identifiera teman. Dessa kan ses som en överlappande 

process, se Figur 2, där man kan behöva gå fram och tillbaka mellan de olika stegen för att hitta 

och forma teman som ger en rättvis bild av datan. Analysen innefattar att bekanta sig med datan, 

detaljerad kodning, gå igenom analysen flera gånger, lösa eventuella problem och slutligen 

jämföra datan med analysen. Efter analysen identifieras teman och eventuella underteman (eng. 

sub-themes). 

  

Figur 2: Processkarta över tematisk analys enligt Howitt & Cramer (2011) 

Utöver Howitt & Cramer (2011) har Braun & Clarke (2006) gjort en mer detaljerad systematisk 

kartläggning hur tematisk analys ska gå och vad de anser är de viktigaste delarna. Deras modell 

är i sex steg och ska också ses som att varje steg överlappar de andra som en iterativ process 

där man kan behöva gå fram och tillbaka mellan stegen.  

Steg 1: Bekanta sig med datan. Kan göras medan transkriptionen eller datainsamlingen sker, 

eller om man redan har data så läses datan igenom flertalet gånger. Transkriptionen görs likt en 

Få tag på 
textdata/transkribera

Analysera Identifiera teman
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sekreterares anteckningar och behöver inte vara detaljerad utan det är viktigare vad som sagts 

snarare är hur det sagts på för sätt.  

Steg 2: Initial kodning. Skriv ett ord per rad i datan som summerar vad raden handlar om. Det 

är inte teman som skrivs upp utan snarare etiketter som beskriver vad som är intressant med 

just den raden. 

Steg 3: Leta efter teman baserat på den initiala kodningen. Läs igenom texten noggrant, 

koda meningar eller delar av texten och skapa teman. Den initiala kodningen från steg 2 används 

för att se om det finns några mönster eller upprepningar som kan kopplas till kodningen från 

detta steg. Teman, och eventuella underteman, tas fram genom att analysera kodningarna där 

man förklarar datan. Själva kodningen och temaskapandet är inte skilda faser utan det kan hända 

att när man kodar hittar ett tema direkt. Det viktigaste är att de teman som framkommer ur datan 

representerar datan rättvist.  

Steg 4: Granska teman. För att se om de teman som valts representerar datan behöver man 

leta efter meningar eller yttranden som stämmer överens med de teman som hittats. Detta kan 

göras genom att använda sig utav exempelvis pappersbitar där ett tema skrivs upp och sedan 

läggs olika citat från datan som representerar det under och skapar högar. Om ett tema får en 

liten hög jämförelse med de andra kanske det beror på att det inte är ett tillräckligt bra tema och 

bör bytas ut.  

Steg 5: Definiera teman. När alla teman är granskade mot datan är det dags att formulera de 

teman som valts så att de är väl definierade och går att förstå.  

Steg 6: Skriv rapport. I sista steget skrivs hur den tematiska analysen skett. Här ska det finnas 

en förklaring av de teman som hittats tillsammans med citat som stärker varje tema, samt belysa 

eventuella svårigheter i analysen. 

 Utförande 

När datainsamlingen var klar från fokusgruppen och intervjuerna påbörjades tematisk analys i 

enighet med den metodstruktur som Braun & Clarke (2006) utvecklat. Deras metod valdes 

eftersom den hade en mer detaljerad beskrivning av utförandet än det presenterat av Howitt & 

Cramer (2011).  
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Steg 1: Inspelningen avlyssnades och transkriberades likt en sekreterare på ett möte. När den 

första transkriberingen var klar så avlyssnades inspelningen igen samtidigt som transkriptionen 

lästes för att se om datan skrivits ner korrekt.  

Steg 2: Transkriberingen lästes noggrant igenom och varje rad av datan kodades med ett ord 

som beskrev det mest intressanta från raden. När kodningen var klar lästes transkriptionen och 

koderna igenom för att se om koderna rättfärdigade datan. 

Steg 3: Varje stycke kodades och utifrån koderna och den initiala kodningen skapades teman 

genom att leta efter liknelser och gruppera koderna. Koderna grupperades för att hitta mönster, 

detta gjordes genom att skriva in alla koderna i ett Excel-ark och sedan flytta rund koderna till 

högar. 

Steg 4: När fyra teman hade hittats lästes transkriptionen igenom igen för att se om de teman 

som hittats matchade med datan.  

Steg 5: Varje tema gavs en definition som matchade datan. 
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 Resultat 

Detta kapitel presenterar vilka teman som hittades från först analysen av insamlade 

datamaterialet av fokusgruppen och därefter från intervjuerna. 

 Teman – fokusgrupp 

Nedan beskrivs resultatet av den tematiska analysen på datan från fokusgruppen. Analysen från 

fokusgruppen resulterade i följande fyra teman: 

1. Processen “Develop technical publications” följs inte eftersom den anses vara för 

generell eller för att man inte vet om att den finns. 

2. Det saknas utbildning om hur processerna ska användas 

3. Det är svårt att hitta i verksamhetsledningssystemet, GMS 

4. Det saknas information om vart saker kommer in i processen och vad som kommer ut. 

Varje tema kommer nu presenters mer genomgående och styrkas tillsammans med citat uttagna 

från datan. 

1. Processen “Develop technical publications” följs inte eftersom den anses vara för 

generell eller för att man inte vet om att den finns. 

DTP följs inte antingen för att teknikinformatörerna saknade vetskapen om att den fanns eller 

för att den beskrivs som så pass generell att den tillämpar sig inte på det arbetssätt som de 

använder sig av. 

”Jag har vart teknikinformatör väldigt länge men just den här kände inte 

jag att jag... jag var tvungen att titta.” 

”Den här HOW processen har jag inte sett förut faktiskt” 

”Den var väldigt ytlig, så den har jag ju ingen större glädje av” 

”Develop tech pub är ju väldigt generell känner jag” 

”Den är ju som sagt jättegenerell och man har ju inte stöd liksom i det 

vardagliga arbetet av den” 

2. Det saknas utbildning om hur processerna ska användas 

När nyanställda teknikinformatörer börjat på Saab har de inte fått en genomgång om hur 

processerna fungerar eller hur man använder dessa enligt de som anställts nyligen utan istället 

får de länkar skickade till sig.  
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”Jag fick ju alla sånna snabblänkar från min handledare […] sen har jag 

klickat mig igenom och kollat” 

”Jag fick också en bunt med länkar tror jag i början” 

”Jag förstod inte vikten dom hade” 

”Jag har något minne av att jag suttit på en utbildning och blivit lite drillad 

på processer” 

”Finns inget utbildningspaket som så, så det är ju inte kvalitetssäkrat” 

”Att bara få lite länkar skickade till sig är ju lite sådär, så… ” 

”Det måste finnas någon checklista av något slag som chefen håller i så att 

det blir gjort” 

”Det behövs ju vara någon halvdag om året eller något där man går över 

processerna och pratar om vad som är nytt och vad som fortfarande gäller 

för att vi ska vara på samma nivå” 

”Man måste introducera processerna”  

3. Det är svårt att hitta i verksamhetsledningssystemet, GMS 

Det är svårt att hitta den information som söks efter i GMS om man inte har nummerkoderna 

för processerna i huvudet. Att hitta den information som man letar efter och hitta ner till sina 

egna processer de använder dagligen är svårt. 

”Jag var inne och klickade och försökte hitta det du säger och det gick ju 

inte” 

”Jag trodde någon stans att jag skulle kunna hitta ner till det matnyttiga” 

”Efter de gjorde om så hittar man inte ner. Man kan hitta dit ändå, men inte 

via den vägen” 

”Det ska ju vara en sån där som kan massa nummer i huvudet” 

”Problemet som jag ser det är ju att man har gjort fem olika uppsättningar 

med GMS. […] men sen man började med det så har det inte hänt 

någonting. Man är fortfarande i öar och jobbar med sina egna olika så det 

har inte blivit den här uppsamlingen som att man skulle börja uppifrån och 

göra det generellt […] och sen ju längre ner man kommer skulle det bli mer 

specifikt. Men vi är kvar i att det är fem öar. 
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4. Det saknas information om vart saker kommer in i processen och vad som kommer 

ut. 

Input och output från föregående och efterföljande processer finns inte synliga i GMS eller i 

alla processerna vilket medför att man har svårt att veta vad och vart saker kommer in i sin egen 

process och vad och vart saker tar vägen efter sin process. 

”Generellt i GMS så finns det input output och resurser, men det är ju inte 

länkat.” 

”Det kan stå input och så står det text massa input men det är inte tydligt 

att dom här entiteterna att den är en input och den är en input och vart de 

kommer ifrån” 

”Output står väldigt ordigt beskrivet, inte utpekat vart det tar vidare sen” 

”Man vet inte vart saker tar vägen” 

”Hur de hänger ihop med input och output grejerna, då kan också jag se 

som skribent vad de ska leverera till mig och det vet inte jag faktiskt hur jag 

ska hitta nu och hur jag ska förhålla mig till vad jag ska få för input för att 

fortsätta mitt arbete” 

”varför de ska hänga ihop och varför man ska göra vissa saker” 
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 Teman - intervjuer 

Nedan beskrivs resultatet av den tematiska analysen på datan från intervjuerna. Analysen 

resulterade i fyra teman som uppkom från intervjuerna: 

1. Förståelse för hur processerna fungerar. 

2. DTP stödjer inte alla teknikinformatörernas dagliga arbetssätt och därför skapas egna 

processer. 

3. Bara vissa teknikinformatörer känner till DTP 

4. Det är svårt att förstå och hitta i GMS. 

Varje tema kommer nu presenters mer genomgående och styrkas tillsammans med citat uttagna 

från datan. 

1. Förståelse för hur processerna fungerar. 

Som nyanställd saknas det en genomgång av processerna och hur de fungerar. Nyanställda får 

själva leta för att hitta information om processerna och fått förståelse om deras funktion. Även 

erfarna teknikinformatörer vill få utbildning om det sker en förändring i DTP. 

”Det är viktigt att de är lättanvända för nyanställda tror jag för att avlasta 

och förståeliga liksom, för det avlastar ju de som är här och ska lära upp 

nyanställda” 

”Jag fick gräva ganska mycket själv, jag tyckte det var svårt” 

”Det tog ett par år innan jag insåg att jo det finns processer”  

”Man skulle kunna sätta ihop en E-learning som man kör igenom själv, men 

lärarledd skulle bli för dyrt.” 

”Vi har ju hela tiden den här ”Support & Services” processen och den är vi 

inte så medvetna om så att där skulle det ju definitivt vara bra att veta 

händer det någonting med den här processen och påverkar det oss på något 

vis bör vi anpassa vår process efter det eller kan vi till och med börja 

använda den andra” 

2. DTP stödjer inte alla teknikinformatörernas dagliga arbetssätt och därför skapas 

egna processer. 

DTP är inte anpassad till teknikinformatörernas arbetssätt så då skapar de egna mer detaljerade 

och anpassade processer som är bättre lämpade för sina arbetsuppgifter. 

”Inte dagligen på det sättet, men jag är ju också med lite gran och har lagt 

in saker i den processen” 
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”Den är inte anpassad till vår verksamhet” 

”Den stödjer inte riktigt vårt arbetssätt, vi jobbar i korta iterationer” 

”Vi har tagit fram en egen process, den ligger länkad från den processen”  

”Vi har detaljerat ner den för att passa vår nivå” 

”Vi gjorde vår egen för vi kände inte att det fanns någon som passade 

riktigt” 

3. Bara vissa teknikinformatörer känner till DTP 

Det finns teknikinformatörer som inte känner till DTP. 

”Nej det gör jag inte och det förvånar mig lite att jag inte gör det med tanke 

på att jag har jobbat här i […]  år och inte hört talas om den.” 

”Om det finns en Saab-gemensam process som handlar om tech pubs och vi 

sitter i en sektion på 20 pers som aldrig ens har hört talas om den så tycker 

ju jag att man har misslyckats ganska grovt” 

”Ingen av oss känner till den” 

4. Det är svårt att förstå och hitta i GMS. 

Alla teknikinformatörer känner inte till GMS och de som gör det anser att det är svårt att hitta 

i systemet.  

”Aldrig, inte hört talas om den” 

”Det kan jag inte säga att jag gör” 

”Allt är inte överfört till GMS” 

”Det är nästan lite överarbetat man känner att här har de ju administrerat 

sönder verksamheten. Vad är det vi egentligen gör, vi bygger flygplan. […] 

Det blir väldigt akademiskt” 

”Det är ganska snårigt” 

”Om man bara går in och tittar så är det ganska snårigt, det är ju bra om 

man kommer ihåg några siffror […] annars är det svårt att hitta” 

”Terminologin är inte glasklar för alla, det är ju det för den som hittat på 

det” 

”De har säkert haft en filosofi bakom det här, men om man inte känner till 

den så är det svårt” 
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 Diskussion 

I följande kapitel kommer diskussionen behandlas. Först diskuteras resultatet från både 

fokusgruppen och intervjuerna tillsammans samt de teorier som presenterats i tidigare kapitel. 

Avslutningsvis diskuteras studiens metod. 

 Resultatdiskussion 

Studiens första frågeställning ”Hur är Saabs processer anpassade till teknikinformatörernas 

arbetssätt?”, som syftar på användbarheten hos Saabs processer och i GMS, besvaras genom 

att säga att DTP är inte anpassad till teknikinformatörernas arbetssätt. 

Från både fokusgruppen och intervjuerna framgick det att DTP inte är anpassad till 

teknikinformatörernas arbetssätt eftersom den är för generell och därför inte ger det stöd som 

de förväntar sig få i sitt dagliga arbete. På det övergripande planet följs DTP, men alla sektioner 

verkar ha utvecklat en egen version av den som är anpassad till deras verksamhet. Generell var 

ett ord som användes upprepade gånger för att beskriva DTP. Förslagsvis behövs inte DTP 

göras om, utan snarare behöver de egna processer som är skapade från DTP länkas tydligare i 

GMS. Fokusgruppen påpekade att den är trots allt bra att ha även om den inte används i den 

utsträckningen som var tänkt. 

Båda resultaten från fokusgruppen och intervjuerna visade att inte alla teknikinformatörer 

känner till att processen DTP finns. Om en Saabgemensam process för teknikinformatörer finns 

bör alla veta om det, förslagsvis togs det upp att det bör vara chef eller processansvariges ansvar 

att se till att alla vet om processens existens och förmedla hur den fungerar. I fokusgruppen 

gavs förslaget på att det borde genomföras en genomgång av uppdateringar i processerna samt 

GMS och hur de fungerar en gång per år, men från intervjuerna påpekades det att det skulle 

vara bättre att använda sig utav en E-learning snarare än en lärarledd genomgång.  

Förutom förslaget på att en genomgång för teknikinformatörerna påpekades även vikten av att 

alla nyanställda ska få en riktig genomgång av processerna och GMS. Det verkar inte finnas 

någon rutin för hur informationen ska ges och att det snarare blir upp till den nyanställde att 

själv leta upp information och skaffa sig kunskapen. Deltagarna i både fokusgruppen och 

intervjuerna påpekade att detta varit ett problem länge. Förslagsvis skulle det kunna lösas 

genom en E-learning där alla kan i lugn och ro göra utbildningen på sin egen dator. I 

utbildningen bör GMS introduceras och visa hur man navigerar runt, förklarar terminologin och 
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visar hur den informationen som är intressant för sig själv kan hittas. Det är också fördelaktigt 

om utbildningen förklarar kort varför processerna är viktiga för Saab samt visar de processer 

som är viktiga för det dagliga arbetet. Om detta skulle genomföras kommer både arbetet för den 

nyanställde, och den som lär upp, att underlättas, då det gör att man kommer snabbare in i det 

arbetssätt som finns på Saab. Detta diskuterades i fokusgruppen främst men togs även upp i 

intervjuerna kort. 

Att GMS är svårt att använda kom upp i både fokusgruppen och intervjuerna. Detta beror 

troligtvis på att de som skapat systemet är de som har förståelsen för hur det fungerar, men inte 

fört vidare kunskapen till användarna av systemet, bland annat teknikinformatörerna. Detta kan 

förklaras med professional vision (Goodwin, 1994). För att undvika att användarna inte förstår 

systemet behöver man utforma systemet efter användarna och se till att användbarheten i 

systemet inte bara förstås utav de som skapat det. Gulliksen & Göransson (2002) poängterar att 

användbarheten i ett system är så pass viktigt att följderna av dålig anpassning till användarna 

riskerar stora kostnader för företaget eftersom, i Saabs fall, om en del i processen faller bort 

påverkas nästkommande process.  

Studiens andra frågeställning ”Hur kan processernas uppbyggnad förändras för att passa 

arbetssätten?” syftade på vilka förbättringar som behövs för processerna eller GMS. Som 

nämndes tidigare i diskussionen behöver DTP inte göras om, men de egna processer som är 

skapade från DTP bör länkas tydligare i GMS. Förslagsvis behöver GMS struktureras upp som 

ett träd där man kan gå till olika grenar och sedan ner i löv, där trädet är Saab och grenarna och 

löven är olika sorters processer. I fokusgruppen liknades GMS som fem öar utan 

sammankoppling och att man inte kan ta sig från en process till en annan utan att ha koll på 

vilken som kommer efteråt, det finns alltså inte en direkt länk vidare på process sidan till nästa 

process. I intervjuerna gavs inget svar på frågan om det behövs input och output från 

processerna eftersom ingen riktigt använder sig utav GMS då det är svår att använda sig utav. 

Som Nielsen (1993) och International Organization for Standardization (1998) beskriver bör 

användbarheten vara utan kognitiv belastning där användaren ska kunna använda exempelvis 

GMS på ett tillfredställande sätt utan att uppleva att det är krångligt att navigera i och hitta den 

information man söker.  

Användbarhet är viktigt och att det eventuellt bortprioriteras förklarade Yousefi & Yousefi 

(2011) som att företagen inte vet om de ekonomiska fördelarna som användbarhet. Om Saab 

satsar på användbarhet i GMS kommer avlöningen enbart bli till det positiva rent ekonomiskt 
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oavsett summan som läggs in, något som Karat (1989; 1997) fann i sina studier om 

kostnadsfördelar med användbarhet. Exempelvis skulle en förbättrad användbarhet i GMS leda 

till att fler använder sig av systemet än idag och även eventuellt medför att processerna används 

i större utsträckning.  

 Metoddiskussion 

Eftersom utformningen av studien är kvalitativ och urvalet av deltagare till studien gjordes 

genom bekvämlighetsurval från uppdragsgivaren kan resultatet sett annorlunda ut i både 

fokusgruppen och intervjuerna om andra deltagare valts. Detta medför att även om de resultat 

som framkommit från studien är applicerbara på deltagarna kan resultatet inte generaliseras på 

alla teknikinformatörer hos Saab. 

De kvalitativa metoderna; fokusgrupp, intervju och tematisk analys fungerade bra tillsammans, 

då resultaten från fokusgruppen och intervjuerna stämde överens flertalet gånger. Dock 

utformades intervjufrågorna fel då flera av frågorna visade sig ge ja eller nej svar vilket bör 

undvikas när man utformar frågor. Jag anser dock att datan som kom in från intervjuerna var 

godtycklig att analysera då övriga frågor gav utförligare svar.   

På grund utav att deltagarantalet i studien som helhet var nio personer gjordes bedömningen att 

inte skriva ut alias för personerna i resultatdelen på vilket citat som tillhör vem, detta eftersom 

man eventuellt skulle kunna spåra vilken person som sagt vad under fokusgruppen eller 

intervjuerna. Detta gjordes också med tanken på att uppdragsgivaren inte ska kunna spåra vilken 

anställd som sagt vad. 
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 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att analysera vad teknikinformatörerna på Saab tycker om 

främst processen Develop Technical Publications, DTP, och verksamhetsledningssystemet, 

GMS i dagsläget samt att ta fram förbättringsförslag till processerna eller GMS. Från 

fokusgruppen och intervjuerna framkom det att majoriteten av teknikinformatörerna antingen 

inte känner till den processen eller så använder de sig inte av den eftersom den är för generell 

och ger inget stöd i deras arbete. Resultatet visade att teknikinformatörerna upplever att det är 

svårt att använda sig av GMS och hitta den information de letar efter. Ett förslag är göra GMS 

som ett träd och att alla processer har tydligare input och output. 

Det föreslogs också att GMS behöver inkludera de processer som skapats utifrån DTP, något 

som inte görs tydligt i dagsläget. Något som också resultatet visade var att teknikinformatörerna 

önskar få en genomgång av GMS och om hur de processer de arbetar med ser ut. Detta skulle 

kunna göras antingen som en halvdag varje år eller som en E-learning där varje person kan 

genomföra utbildningen själv i lugn och ro. Sist påpekades hur nyanställda inte får någon 

genomgång om processerna och GMS när de börjar på jobbet. Utifrån intervjuerna och 

fokusgruppen saknas det tydliga riktlinjer för hur den informationen ska ges. Förslagsvis skulle 

även detta lösas med en E-learning. 

Som förslag på vidare studier inom ämnet föreslås att göra en mer omfattande studie, med fler 

fokusgrupper och intervjuer för att se om resultatet blir detsamma. En annan intressant 

forskningsfråga hade varit att undersöka skillnaden mellan hur teknikinformatörerna från olika 

sektioner upplever samma problem eller att göra en användbarhetsanalys på enbart GMS. 
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Appendix 

Appendix 1: Frågor – fokusgruppen 

Följande frågor fick fokusgruppen besvara: 

 Vad fick er att ställa upp i denna diskussion?  

 När ni kom i kontakt med processerna första gången 

 Vad är er generella attityd till processerna? 

 Hur ofta använder ni er av GMS processkartan?  

 Brukar den information du letar efter finnas tillgänglig på processkartan i så fall? 

 Anser ni att processen "Develop Technical Publications" är anpassad till ert arbetssätt?  

 Om ni frångår processerna, varför gör ni det då? 

 Finns det något ni skulle vilja förändra med processernas utformning? 

 Vad skulle ni säga är det största problemet med processerna idag? (om det finns något) 

 Finns det något övrigt du skulle vilja diskutera angående processerna, dess utformning 

eller tillgänglighet? 
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Appendix 2: Frågor – intervjuer 

Följande frågor fick intervjudeltagarna besvara: 

 Om jag säger ordet process, vad tänker du på då? 

 När du började på Saab, hur kom du i kontakt med processerna första gången?  

 Känner du till processen HOW-0148 "Develop Technical Publications"? 

 Använder du dig av den processen? 

 Vad tycker du om processen över lag?  

 Om du av någon anledning frångår en process, hur dokumenteras detta? (Exempelvis 

att man hoppar över ett visst steg då det inte passar för just det projektet) 

 Om det sker en förändring i den process du vanligtvis använder dig av, hur får du reda 

på detta då? 

 Upplever du att det finns ett behov att minst en gång per år ha en utbildning där man 

går igenom eventuella förändringar i processerna, få dessa förklarade och fräscha upp 

minnet? Förklara gärna varför detta skulle behöva eller inte behövas. 

 Hur ofta använder du dig av GMS processkartan i ditt arbete? 

 Om du är inne i GMS och letar efter en viss process, hur upplever du svårighetsgraden 

i att hitta den information du söker? 

 Finns det något som du saknar i GMS? 

 Upplever du att det saknas ett sätt att se vilken sorts input och output en process har? 

Exempelvis att man i GMS inte kan se vilken process som kommer innan den process 

du använder dig av.  

 Vad skulle du vilja förändra med processerna eller GMS över lag? Om det finns något. 

 Har du något övrigt du skulle vilja ta upp om vad du tycker om Saabs processer? 

 


