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Sammanfattning 

I en tid då en organisation förändras samtidigt som företaget går en stormig framtid till 
mötes är det lätt hänt att oklarheter uppstår. Denna studie har genomförts på 
Saab Aerosystems i Linköping, i syfte att tydliggöra hur verksamheten fungerar efter 
den omfattande omorganisation som har genomförts i företaget. 

Studien omfattar fyra avdelningar som alla är inblandade tidigt i utvecklingsarbetet; 
Affärsutveckling och Marknad, Programledningar, Produktledning samt 
Systemutveckling. Information och åsikter har samlats in genom halvstrukturerade 
intervjuer med personal från de olika avdelningarna och varierande hierarkinivåer. 
Framför allt har personalens uppfattning om de organisatoriska förändringarna samt 
deras upplevelser av roll- och ansvarsfördelning mellan avdelningarna studerats. För 
att kunna relatera denna information till hur den nya organisationen är tänkt att fungera 
har intervjuer även genomförts med merparten av medarbetarna i företagets ledning.  

Enligt resultatet av denna studie förefaller strukturen i den nya organisationen på en 
övergripande nivå vara väl ordnad och anpassad efter företagets situation. Resultatet 
visar dock att informationen till medarbetarna i Saab Aerosystems angående 
förändringen har varit otillräcklig. De anställda har bristande vetskap om syftet med 
omorganisationen och hur den nya organisationen är tänkt att fungera. 

Medarbetare i en avdelning anses därutöver ha otillräcklig kännedom om vad andra 
avdelningar har för ansvar och därmed vetskap om hur de ska förhålla sig gentemot 
varandra. Mellan de fyra studerade avdelningarna har tre gränssnitt stora behov av att 
ombesörjas. Det största glappet till följd av informationsbrist anses föreligga mellan 
avdelningarna Affärsutveckling och Marknad och Systemutveckling. Mest akut att 
åtgärda är gränssnittet mellan Produktledningen och Systemutvecklingen, då 
komplikationer här stör den dagliga verksamheten. Problem mellan dessa avdelningar 
beror främst på kommunikationssvårigheter och bristande vetskap om rollfördelningen 
dem emellan. Det gränssnitt som anses vara mest diffust och i behov av förtydligande 
ligger mellan Affärsutveckling och Marknad och Programledningarna. 

För att samarbete mellan olika avdelningar i organisationen ska vara effektivt behövs 
en gemensam helhetsbild, som idag inte anses finnas. Förståelse för det egna bidraget 
till helheten kan skapas med genom information, både i form av riktlinjer och 
återkoppling. Ett tankesätt att alla medarbetare bidrar till företagets fortsatta framtid 
måste skapas. 





 

Abstract 

In a time when an organization changes, and the company at the same time is facing an 
uncertain future, matters can easily seem diffuse and unclear. This Master Thesis has 
been performed within Saab Aerosystems in Linköping, in the purpose of revealing 
how the business functions after the extensive reorganization recently completed in the 
company. 

The study comprises four departments, which all are involved early in the 
development process; Business Development  and Marketing, Program Management, 
Product Engineering and Systems Development. Information and opinions have been 
collected through semistructured interviews with staff within the different departments 
and at various levels in the hierarchy. Primarily, opinions and apprehensions among 
the staff regarding the organizational changes and their experience concerning 
allotment of roles and responibilities between the departments have been studied. To 
enable relating of this information to how the new organization is intended to function, 
interviews have also been carried out with a majority of the company management. 

The overall structure of the new organization appears, according to the result of this 
study to be well arranged and adjusted to the company’s situation. The result shows, 
however, that information to the coworkers at Saab Aerosystems regarding the 
transformation has been insufficient. The employees have deficient knowledge of the 
purpose of the reorganization and how the new organization is intended to function. 

Furthermore, coworkers in one department are considered lackning satisfactory 
knowledge of responsibilities in the other departments and thus understanding of how 
they shall relate to one another. Between the four studied departments there are three 
interfaces that are in great need of sorting out. The weakest link as a result of lack of 
information is found between the departments Business Development and Marketing 
and Systems Development. Most urgent to attend to is the interface between 
Product Engineering and Systems Development, scince complications here upset the 
everyday activities. Problems between these two departments mainly arises from 
communication difficulties and lacking knowledge of the role partition between them. 
The interface regarded as most diffuse and in need of clarification lies between 
Business Development and Marketing and Program Management. 

In order for collaboration between different departments to be effective there is a need 
for a common overall picture, whick today is regarded as non-existing. 
Comprehension of the indiviual contribution to the entirety can be formed through 
information, both in the form of guidelines and feedback. A way of thinking must be 
elicited, that all employees contribute to the future of the company. 





 

Förord 
 

Organiserandets historia sträcker sig ända tillbaka till mänsklighetens begynnelse. 
Hela tiden dyker nya experter på organisation upp för att framföra ”sanningar” som 
många redan har insett. Vi påstår inte att vi heller har hittat någonting 
revolutionerande, men hoppas att vi kan bidra till att öka förståelsen för ämnet och 
medverka till att vardagen blir lite enklare för medarbetarna på fallföretaget. 

Denna studie, som är ett examensarbete inom Civilingenjörsutbildningen Industriell 
Ekonomi vid Linköpings universitet, har utförts på Saab Aerosystems i Linköping. 
Arbetet riktar sig framförallt till fallföretaget, men även till andra personer som är 
intresserade av ämnesområdet. 

Som studenter på Industriell ekonomi vid Linköpings universitet är det med stor glädje 
som vi nu redovisar vårt examensarbete. Vi, Carolina Dryselius och Therese Hallberg, 
har studerat Industriell ekonomi. Carolina har läst maskinteknik med inriktning mot 
produktutveckling och Therese har läst datainriktning. Som ekonomisk profil har vi 
båda läst industriell organisation, det ämnesområde inom vilket examensarbetet är 
utfört. 

Vi vill rikta vårt tack till Predrag Pucar, områdeschef för taktiska system på 
Saab Aerosystems, som har varit vår handledare. Tack också till Lars Sjöberg, 
idéskapare till examensarbetet, som alltid har tagit sig tid när frågor har uppkommit. 
Vi riktar även ett stort tack till alla de respondenter som har ställt upp och medverkat i 
vår studie. Utan er samarbetsvilja hade studien inte kunnat bedrivas på det sätt som var 
avsett.  

Tack också till Jonas Söderlund, universitetslektor vid Linköpings universitet, samt 
våra opponenter Daniel Ellison och Milosz Gruszka, för det stöd och de idéer de har 
bidragit med under arbetets gång.  

Slutligen vill vi även tacka våra familjer, som har varit mycket förstående och har varit 
tvungna att ha överseende med många långa dagar och sena kvällar.  

 

Carolina Dryselius & Therese Hallberg 

 





 

Utveckling 
 

”Det var som det var 
tills det blev som det blev. 

Det blir som det blir 
när det är som det är. 

Det är som det är 
tills det blir som det blir. 

Faran är att det blir som det var.” 
 

av Alf Henriksson 
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1 Inledning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta kapitel kommer först en 
företagsbeskrivning att ges av fallföretaget. 
Sedan följer en beskrivning av bakgrunden 
till problemet följt av en diskussion vilket 
leder till studiens syfte och ett antal 
frågeställningar. Avslutningsvis presenteras 
de avgränsningar som har gjorts samt 
läsanvisningar.  

Inledning 
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1.1 Företagsbeskrivning/presentation 
Saab AB är ett att världens ledande högteknologiska företag, med fokus på försvar, 
civilflyg och rymd. Saab har omkring 14 000 anställda och omsätter cirka 17 000 Mkr. 
Huvuddelen av Saabs utveckling och tillverkning sker i Sverige men företaget har hela 
världen som marknad. 

En av koncernens tidigare affärsenheter, Saab Aerospace, delades i september år 2003 
upp i två nya affärsenheter, Saab Aerosystems och Saab Aerostructures. 
Saab Aerosystems fokuserar mot försvarsmarknaden. Företagets huvudprodukt är 
sedan många år JAS 39 Gripen, även kallat flygplan 39. Utifrån de kompetenser som 
har genererats under produktens tid skapas nya produktområden.  

Till företagets verksamhet hör idag även delsystemansvar för avancerade obemannade 
flygfordon i internationellt samarbete, taktiska system, pilotutbildning, simulatorer och 
nätverksbaserat försvar. Saab Aerosystems erbjuder luftsystem och annan service till 
Svenska Försvaret samt för export. Den bransch som Saab Aerosystems befinner sig i 
kännetecknas av att tekniken alltid ligger på gränsen till vad som är möjligt. 
Saab Aerostructures fokuserar på utveckling och tillverkning av flygplansstruktur.  

Tanken är att de två nya enheterna ska fokusera på att skapa nya affärer, öka vinsten 
och stärka effektiviteten. De ska även i större utsträckning än tidigare fokusera på 
kunden och samtidigt försöka påverka sina kostnader.  

Inom forna Saab Aerospace fanns tre affärsenheter; Gripen, Future Products och 
Commercial Programs, med inriktning mot tre olika typer av affärer. Gripen var en 
militär del av organisationen, där all verksamhet riktades mot flygplan 39. 
Future Products hörde också till den militära sidan och här fanns, som namnet 
indikerar, arbete med nya produkter och förstudier till eventuella sådana. Enheten hade 
även hand om äldre program och äldre flygplan, som då var inne i en ren 
eftermarknadsfas. Enheten Commercial Programs stod för den civila delen av 
verksamheten. (www.saab.se) 

1.2 Bakgrund 
Klimatet i vilket företag gör affärer är i ständig förändring. Detta är inget nytt 
fenomen, men förändringstakten har ökat. Kunder har allt högre förväntningar 
samtidigt som företagens hela omvärld blir mer komplex. Höga krav ställs på 
flexibilitet, ett aktivt affärsliv med snabba analyser, snabbt agerande samt snabbt 
lärande. (Bengtsson, 2001) 
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Affärsverksamheten har, på det som idag utgör Saab Aerosystems, tidigare dominerats 
av en kund, försvarets materielverk, FMV. Kunden har hela tiden funnits nära 
produktionen och varit mycket involverad i utvecklingsprojekten. De beställningar 
som funnits har många gånger varit otydliga och opreciserade, något som har kunnat 
hanteras i och med att kunden hela tiden funnits tillgänglig för konsultation. 
Tidsgränser har kunnat tänjas och förhandlingar har kunnat föras gällande pris och 
funktioner. Under de senaste sex åren har företagets verksamhet till stor del bestått av 
ett enda utvecklingsprogram, flygplan 39, och arbetet har i princip organiserats utifrån 
detta projekt.  

Framtiden ser helt annorlunda ut än det som har varit. Den statiska marknadens dagar 
är förbi och företaget står inför radikala förändringar. Kundkretsen breddas och nya 
kunder har andra krav. De är exempelvis inte villiga att finansiera en lika stor del av 
utvecklingen som den FMV alltid har gjort och har högre krav på leveranser. Fungerar 
inte systemen till 100 % så accepteras inte detta, varpå betalning uteblir. De nya 
kunderna känner inte företaget sedan tidigare och ifrågasätter kompetensen, till 
exempel när leveranser försenas. 

Även FMV ställer idag allt högre krav på affärsmässighet. Förut var det FMV som höll 
ihop produkten och lade ut arbetet på olika delar av företaget men idag har de en ny, 
mindre organisation. De förväntar sig numera att Saab ska hantera helheten. De 
förändringar som sker på marknaden ger upphov till ett stort behov hos 
Saab Aerosystems att skapa nya affärer. Dessutom närmar sig det stora 
utvecklingsprogrammet, flygplan 39, slutet och företaget har därmed ett behov av att 
utveckla nya produkter. 

När ett företags huvudaffär, det vill säga bärare av företagets kultur, dominerande 
idéer och huvudsakliga intäkter, är tillbakagående och prognoserna inför framtiden är 
tveksamma finns ett behov för att utveckla nya affärer. Att investera i ny 
affärsverksamhet är nödvändigt och ska ses som någonting positivt. Dels skapar nya 
affärer möjligheter till teknologiöverföring, tillämpning av kunskaper inom andra 
områden än det ursprungliga, dels kan det vara ett sätt att investera positivt kassaflöde. 
Därutöver är utvecklandet av ny affärsverksamhet ett sätt att ta tillvara på kreativiteten 
hos de entreprenörer som finns inom företaget. (Bengtsson, 2001) 

För att kunna möta kunders ökande krav och förväntningar och vara konkurrenskraftig 
gäller det att ständigt utveckla arbetsprocesser, tillämpa innovativa teknologier samt 
att anpassa sig till förändringarna. (Bengtsson, 2001) 

Saab Aerosystems måste i framtiden kunna hantera en bredare projektflora, projekten 
kommer att vara av olika karaktär. I takt med att det stora utvecklingsprojektet avslutas 
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och fler, mindre projekt kommer in måste Saab Aerosystems kunna anpassas efter de 
nya förutsättningarna för att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag. 
Verksamheten måste enligt företagsledningen kunna skötas på ett mer affärsmässigt 
sätt, uppdrag måste kunna utföras utan möjlighet att förlänga tidsfrister eller ge avkall 
på kvalitet.  

För att öka flexibiliteten i företaget har en omfattande omorganisation genomförts. 
Istället för att, som tidigare, organisera arbetet utifrån enskilda projekt är 
Saab Aerosystems nu organiserat efter funktioner, det vill säga att företaget är 
organiserat efter de kunskaper som finns och inte efter olika projekt. 

Framgent kommer en större förändringsbenägenhet att behövas inom organisationen. 
Det nya sättet att tänka innebär en stor omställning på Saab, som förr agerat i ett för 
företaget mycket gynnsamt klimat. Istället för att kunna få betalt för det som företagets 
anställda vill utveckla, måste mer styrande krav från affärsinriktade, mindre 
medgörliga kunder kunna tillfredsställas. Förändringen är påbörjad och kommer att 
kräva en medvetenhet och ett annorlunda tankemönster hos medarbetarna. 

1.3 Diskussion 
Till följd av den stora förändring som sker inom Saab Aerosystems och företagets 
omvärld kommer nya krav att ställas på organisationen och dess medarbetare. 
Framtidsvisioner och relationer till kunder blir annorlunda och en förutsättning för 
framgång kan vara att arbetet drivs med gemensamma insatser i större utsträckning än 
tidigare. Det är viktigt att det arbetet fungerar internt. Bråk inom organisationen skapar 
inga nya affärer och genererar inga intäkter (Högström, 1999). Därmed är det viktigt 
att ha ett gott samspel, det vill säga en god samverkan, mellan olika avdelningar inom 
affärsenheten. Med samverkan menas här samarbete och kommunikation mellan 
människor, som i huvudsak befinner sig i olika delar av organisationsstrukturen. 

Den här studien är genomförd i fyra av företagets avdelningar, som alla anses vara 
inblandade i ett tidigt skede i utvecklingen. De fyra avdelningarna är Affärsutveckling 
och Marknad, Programledningar, Produktledning och Systemutveckling. I ett försök 
att tydliggöra anses det vara intressant att utreda hur samverkan mellan de aktuella 
avdelningarna fungerar idag. 

Saab Aerosystems organisation kan sägas bestå av tre ansvarsstrukturer. Dels finns en 
organisationsstruktur, där verksamheten är uppdelad i olika avdelningar med resurs 
och kompetensansvar. För att säkra luftvärdighet och säkerställa en viss nivå på 
innovationerna finns en teknisk ansvarsstruktur. En projektstruktur tvärs genom 
organisationsstrukturen ansvarar för att det operativa arbetet drivs, att verksamheten 
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flyter. Då intentionen är att göra en analys av samspelet och samverkan mellan de fyra 
avdelningarna görs en undersökning av hur roll- och ansvarsfördelning uppfattas 
mellan dem. Tonvikten läggs på organisationsstrukturen, men då tät koppling finns till 
övriga ansvarsstrukturer berörs även dessa. 

För att gemensamma insatser ska vara möjliga inom organisationen krävs att 
medarbetarna har en helhetssyn och samma bild av vad som ska åstadkommas och hur 
detta mål ska nås. För att skapa denna bild är det viktigt att kommunikationen mellan 
olika områden och avdelningar fungerar på ett effektivt sätt. Kommunikation gör det 
möjligt för människor att samordna sina ansträngningar för att åstadkomma produkter 
eller service som skulle vara omöjliga att genomföra om de agerade helt och hållet på 
egen hand (Macheridis, 2001).  

När en förändring sker ifrågasätts ofta invanda roller, kompetenser och arbetsrutiner av 
personalen. Förändringen innebär en påfrestning för både individ och grupp. Alla 
parter berörs på ett eller annat sätt och framtiden känns oviss och otrygg. Om 
kommunikationen brister vid förändringar uppstår därmed otydligheter, som kan göra 
att förändringen ifrågasätts. (Laius, 1996) En önskan från uppdragsgivarens sida var 
att denna studie även skulle inkludera en analys av huruvida den organisation som 
nyligen har bildats stämmer överens med den fas som produkterna befinner sig i, vilket 
kan ses som ett ifrågasättande av den nya strukturen. 

Den omorganisation som har skett på Saab Aerosystems innebär en stor omställning i 
grundstrukturen. Affärsenheter har slagits ihop och delats upp på ett annat sätt än 
tidigare. Istället för att enheter och avdelningar indelas efter projekt ska nu personer 
grupperas efter teknikområden. Nya avdelningar har skapats och befintliga avdelningar 
har organiserats om. Detta medför att medarbetarnas förr så trygga vardag kastas om. 
Nya roller skapas och ansvar omfördelas.  Nya gränssnitt uppstår som måste redas ut, 
för att samarbetet ska blir bra. I en sådan situation är det av särskild betydelse att 
information är tydlig och når individerna. Förståelse för roll- och ansvarsfördelningen i 
verksamheten är en grundförutsättning för skapandet av den helhetsbild som i 
framtiden är nödvändig.  

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera fyra avdelningar inom Saab Aerosystems; 
Affärsutveckling och Marknad, Programledningar, Produktledning samt 
Systemutveckling, för att tydliggöra hur verksamheten fungerar idag, finna eventuella 
brister samt ta fram förbättringsförslag för identifierade problemområden. 
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1.4.1 Frågeställningar 
För att kunna uppfylla syftet att tydliggöra hur verksamheten fungerar idag behöver en 
diskussion föras kring ett antal för studien centrala frågeställningar.  

o Anses företagets nya organisation vara anpassad efter den situation företaget 
befinner sig i? 

o Hur uppfattas de organisatoriska förändringar som har skett i företaget? 

o Hur upplevs rollfördelningen mellan de studerade avdelningarna? 

o Hur upplevs ansvarsfördelningen mellan de studerade avdelningarna? 

o Hur fungerar samverkan mellan de studerade avdelningarna? 

Utifrån dessa frågeställningar kommer förbättringsmöjligheter att identifieras och 
förslag till förbättring att ges. 

1.5 Avgränsningar 
Studien är utförd på en övergripande nivå och specifika problem beskrivs därmed inte 
i detalj. Två examensarbetare har ingen möjlighet att på 20 veckor sätta sig in i alla 
ärenden i detalj, så för att studien istället ska vara heltäckande görs inga sådana 
djupdykningar. Dessutom skiljer de studerade avdelningarna sig åt till den grad att 
fördjupande beskrivningar vilka är intressanta för en part kan förefalla helt 
ointressanta för en annan. 

1.6 Läsanvisningar 
För att ge läsaren en översikt över rapportens olika kapitel och innehåll beskrivs 
dispositionen här. 

1. Inledning  
I det inledande kapitlet återfinns en presentation av fallföretaget, bakgrund till 
examensarbetet och problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar ut i rapportens 
syfte, vilket bryts ner i specifika frågeställningar. Inledningskapitlet avslutas med en 
beskrivning av de avgränsningar som har gjorts samt rapportens disposition. 

2. Teoretisk referensram 
Kapitlet utgör studiens referensram, skapad utifrån redan existerande teoretiskt 
material. Här presenteras även en egenhändigt konstruerad analysmodell, för att 
läsaren ska få en förståelse för hur vi anser att de olika teorierna hänger samman. 
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3. Metod och genomförande 
Här återfinns en redogörelse för valt tillvägagångssätt i undersökningen. Den 
övergripande arbetsprocessen beskrivs och informations ges om hur empiriskt material 
har inhämtats och analyserats. En kortfattad beskrivning finns även över hur olika 
faktorer kan ha påverkat studien. Syftet med metodkapitlet är att för läsaren rimliggöra 
och stödja trovärdigheten i studiens resultat.  

4 - 5. Empiri: Verksamheten och De fyra avdelningarna 
I empirikapitlen redovisas den information och de data som har samlats in från såväl 
primär- som sekundärkällor. Empirin är uppdelad i två delar, Verksamheten och De 
fyra avdelningarna. Kapitel fyra utgör en beskrivning av verksamheten och en 
presentation av de åsikter som finns hos medarbetarna kring denna. I kapitel fem 
presenteras de fyra avdelningarna närmre, varpå gränssnittsfrågor tas upp. 

6. Analys 
Det empiriska underlaget från de föregående två kapitlen analyseras här med hjälp och 
stöd av den referensram som har skapats. 

7. Slutsatser 
Här presenteras resultatet av undersökningen och de slutsatser som har dragits utifrån 
genomförd analys. 
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2  Teoretisk referensram 
 

 

 

 

 

 

För att skapa en grundläggande förståelse 
för ämnesområdet, har en teoretisk 
referensram skapats utifrån tidigare 
forskning och annan relevant litteratur. En 
analysmodell har gestaltats i syfte att 
tydliggöra kopplingar mellan valda teorier. 
I det här kapitlet beskrivs modellen och de 
olika teorierna. 
  

Teoretisk referensram 
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2.1 Analysmodell 
Produktutvecklande företag experimenterar oupphörligen med och utvecklar ideligen 
nya sätt att organisera sig, i en strävan att nå den ideala organisationen. Ännu har 
ingen lyckats definiera en organisation som passar alla verksamheter i alla situationer. 
På frågan om vilken organisation som passar ett specifikt företag bäst finns därmed 
inte ett entydigt svar. 

För att bibehålla, kanske till och med öka, sin effektivitet och därmed lönsamheten 
måste ett företag anpassa organisationen efter sin omvärld. Enligt Michael Porter 
forskare och professor vid Harvard Business School, består denna omvärld av kunder 
och potentiella kunder, konkurrensintensitet i branschen och befintliga konkurrenter, 
leverantörer samt eventuella substitut. (Bengtsson, 2001) Hur omvärlden påverkar 
organisationen analyseras dock inte närmre i den här studien. 

Förutom omvärlden finns många andra faktorer, inre förhållanden, som inverkar på en 
organisations struktur, kulturen i företaget och det resultat som kommer ur 
verksamheten, se figur 2.1. För att skapa en förståelse för hur en verksamhet fungerar 
är det därför viktigt att en diskussion förs kring dessa faktorer, vilka illustreras som 
pusselbitar i figuren. Viktigt att poängtera är även att ingen av dessa faktorer har 
någon effekt isolerad från de andra. Det är en kombination av flera faktorer som 
möjliggör en effektiv organisation. 

Genom kontinuerliga förändringar, för att anpassa organisationen efter yttre och inre 
förhållanden, tryggas företagets långsiktiga överlevnad. För att vara konkurrenskraftig 
måste en organisation kunna vara effektiv och kombinera förmågan att ta till sig ny 
teknik samt att vara innovativa med att utveckla produkterna på kort tid. 
Innovationsförmågan hos medarbetarna i organisationen påverkas av flera faktorer, till 
exempel deras helhetsbild av verksamhetens uppbyggnad och av omvärlden.  

Oavsett hur organisationsstrukturen ser ut, hur rutorna är ritade och verksamheten är 
uppdelad i olika områden, är samarbetet mellan olika avdelningar väsentlig för 
verkningsgraden. Personalen måste förstå hur organisationen är uppbyggd och 
acceptera den för att den ska fungera effektivt. 

Den turbulens som en organisation utsätts för skapar ett behov av systematik, struktur, 
samsyn och gemensam terminologi hos medarbetarna. Dessa behov är särskilt 
angelägna i stora organisationer. Gemensamma arbetsmetoder främjar helheten och 
säkerställer att arbetet blir lyckat utifrån hela företagets målbild. 
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I takt med att omgivningen blir mer komplex och framtiden blir svårare att förutse blir 
kommunikationen med omvärlden och inom organisationen allt mer betydelsefull. 
Kommunikation kan ses som ett viktigt lednings- och styrningsverktyg, för att 
förmedla information till de anställda.   

Att personalen får tillräcklig och tydlig information underlättar deras förmåga att se 
helheten och därmed fatta rätt beslut, utifrån organisationens bästa. Är inte 
informationen tillräckligt tydlig kan individer göra olika tolkningar och utifrån detta 
dra olika slutsatser. Vid förändringsprocesser är det särskilt angeläget att personalen 
har samma målbild. När de anställda är samspelta och ansvar och roller är tydliggjorda 
blir samarbetet starkt och arbetet effektivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Analysmodell som illustrerar kopplingar mellan valda teorier. 

2.2 Innovation 
Marknadens ökande krav medför att ett företag måste kunna kombinera 
förmågan att ta till sig ny teknik och att vara innovativa med att utveckla 
produkter på kort tid. Denna dubbla utmaning innebär att produktutveckling 

idag får en alltmer strategisk betydelse för industriella företag. 
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Ett företag med högt utvecklingstempo har klara konkurrensfördelar jämfört med 
andra företag i samma bransch. Många projekt är tidsfokuserade och utgår från idéer 
om tidsbaserad styrning. Företagen måste försöka komprimera sina förlopp och stärka 
sina processer samt göra projekten självständiga från individen.  

I projekt med stor teknikhöjd ökar beroendet av egensinniga tekniker och innovatörer. 
För att eliminera alla typer av väntetid och oväntade hopp i processen blir ofta 
slutsatsen att ledningen försöker styra projekten hårt och bevaka att endast beprövade 
lösningar används. Det är viktigt att ett företag försöker behålla sin innovativa förmåga 
och tänker på att samtidigt som snabba konvergenta projekt drivs också se till att 
utrymme finns för individuell divergens. (Berggren, 2001) 

En lukrativ verksamhet måste kunna tillfredställa kundernas behov. Det är marknaden 
som tillhandahåller stimuli för de flesta kommersiellt lyckade innovationerna. 
(Utterback, 1994) 

Innovation kan beskrivas som en process mellan två flöden av aktiviteter, utveckling 
av teknisk kompetens och marknadens behov. Enligt Thomas Allen, vid Massachusetts 
Institute of Technology i USA, involverar den 
grundläggande  innovationsprocessen 
matchning av information från de två flödena, 
se figur 2.2. Kunskap om både teknologi och 
marknad måste finnas. Kundbehov som inte 
kan lösas genererar inga pengar samtidigt som 
det inte är lönsamt och kan vara frustrerande 
att försöka hitta behov till lösningar som 
utvecklats i förväg. (Allen, 2001)  

Nya produkter kan upplevas som hot till befintliga produkter, särskilt om de 
konkurrerar om samma resurser. För att förverkliga nya produkter kan strukturer 
skapas som tar hand om de nya idéerna så att inte gamla revirförsvar kan hindra den 
nya utvecklingen. (Forskningsperspektivet, 1999) 

2.3 Vision 
Det finns en tydlig koppling mellan människan, tekniken och 
organisationen. Förändringar inom ett av dessa områden påverkar de andra 
två. En industri eller organisation utsätts konstant för förändringar. Den 

initiala förändringsfaktorn finns oftast i utveckling av affärer eller någon av de tre, 
teknisk utveckling, människors attityder och upplevelser samt obalans i 
organisationen.  

Innovation

Teknologi

Marknad

Innovation

Teknologi

Marknad
Figur 2.2: Enkel modell av 

Innovationsprocessen. (Allen, 2001)
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Många företag förvandlas idag från att vara starkt teknikorienterade till att mer likna 
tjänsteproducerande företag. Istället för att företag själva ska stå för en väsentlig 
specialistkompetens förlitar de sig mer och mer på teknikleverantörer. Marknad, 
kundorientering och ekonomi måste prioriteras i högre grad, för att säkerställa en 
långsiktig överlevnad i en alltmer turbulent omgivning. Detta påverkar naturligtvis 
hela företagets kultur. (Forskningsperspektivet, 1999) 

Mike Danilovic (1998), reservofficer, civilekonom och forskare inom 
produktutveckling, menar att en stark teknikorientering även har positiva aspekter, 
som bör lyftas fram. Den ger utrymme för förverkligande av nya tekniska lösningar 
och bidrar därmed till ett företags konkurrenskraft genom tekniskt kunnande. 

Att en gemensam målbild skapas är viktigt samt att en kontinuerlig dialog förs, om 
vilken riktning företaget är på väg i och varför. På så sätt underlättas arbetet med att 
enas om färdvägen och metoderna som leder dit. Då varje organisation är beroende av 
sin omvärld och sin förmåga att kunna agera på rätt sätt är kännedom om omgivningen 
nödvändig även för den enskilda individen. (Eriksson, 2002) 

2.3.1 Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna som ett företag bör anpassa sig till har förändrats under åren. 
Idag anses faktorer för att lyckas vara snabbhet, flexibilitet, integrering samt 
innovation. Med Snabbhet menas att ett företag måste kunna tillmötesgå sina kunder 
utan förseningar, införa nya produkter samt ha ändra sina strategier snabbare än 
någonsin. Trots att en betydande storlek inte utesluter snabbhet är stora företag ofta 
som tankfartyg, de tar lång tid att vända. Utmaningen är att kunna agera som ett litet 
företag och samtidigt utnyttja de breda resurser som ett stort företag har tillgång till.  

Företag som agerar snabbt är ofta flexibla. Ett flexibelt företag präglas av ett 
mångsidigt handlingssätt där tillfälliga arbetslag skapas, vilka modifieras allteftersom 
uppgifterna ändras. Istället för att dela upp arbetsuppgifter i olika delar och sedan utse 
specialister som ska utföra dessa uppgifter, skapar ett flexibelt företag en process som 
vid behov för samman olika kunskaper. Om personalen låser sig till särskilda roller 
och åtaganden blir de mindre villiga att med kort varsel rycka in för att utföra något 
annat arbete. Specialister behövs fortfarande, men förmågan att kunna samarbeta med 
andra för att skapa en integrerad helhet är nyckeln till framgång.  

Företag som lyckas i en omvärld i ständig förändring är de där innovation anses vara 
mycket viktigt. Så kallade gränslösa företag söker alltid efter det som är nytt, 
annorlunda och otänkbart. Kontrollinriktade företag, å andra sidan, kväver ofta 
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kreativiteten med att ha kontroller och beslutsprocesser, då den innovativa förmågan är 
ett hot mot det standardiserade tillvägagångssättet. (Ashkenas, 1997) 

2.4 Helhet  
I dagens företag är det nödvändigt för alla medarbetare att ha en 
helhetsbild och att de förstår hur det egna bidraget påverkar slutresultatet. 
Då de anställda i ett företag kan ses som ambassadörer för verksamheten 
är helhetsbilden av särskild betydelse. Vet inte medarbetarna vad företaget 

står för är det inte troligt att någon utanför vet det heller.  

2.4.1 Vågräta gränser 
En organisation har alltid haft och kommer alltid att ha gränser. Det grundläggande 
syftet med att ha gränser är att dela upp individer, produkter och processer på ett 
sådant sätt att det är passande och nödvändigt. Om inga gränser fanns skulle 
arbetsuppgifter och samverkan mellan resurser och yrkeskunskaper försvinna och 
organisationen skulle upphöra att existera.  

För att ha en positiv effekt behöver dock gränser vara genomträngliga och en stor 
rörelsefrihet bör finnas inom hela organisationen, så att varje del av verksamheten kan 
ge stöd åt övriga delar. På så sätt passerar information, resurser, idéer och energi 
snabbt och enkelt mellan de olika avdelningarna så att organisationen som helhet 
fungerar på bästa sätt.  

Ett tecken på att en organisation har osunda vågräta gränser är att olika funktioner 
tävlar eller kommer i konflikt med varandra. Ett vanligt exempel är att funktioner 
maximerar sina egna mål, utan att tänka på företagets målsättning. Den tekniska 
avdelningen vill skapa mer innovativa produkter och söker nya tekniska idéer. 
Marknadsavdelningen vill ha större variation och fler specialtillverkade varor. 
Produktionsavdelningen vill ha ett begränsat utbud för att skapa ett jämt flöde och en 
effektiv produktion. (Ashkenas, 1997) 

2.4.2 Modeller 
De flesta företag följer idag olika sorters arbetsmodeller. Framför allt beror detta på att 
struktur och ordning behövs i arbetet. En gemensam helhetsbild är viktig för att 
väsentliga delar av arbetet inte ska glömmas bort och kvaliteten ska säkras. För stora 
organisationer är det särskilt angeläget med ordning och reda, för kontroll av det som 
görs. En arbetsmodell underlättar många gånger koordinering av arbetet. (Ulrich, 
Eppinger, 2000) 
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En modell är en bild efter vilket något ska göras, mönster, förebild. Det är viktigt att 
en modell är tydlig och flexibel. Modellen måste bygga på en enkel och praktisk 
metodik. Med metodik menas ett planmässigt förfarande eller förfarningssätt, 
tillvägagångssätt, system, princip. Modellen bör även passa den kultur som finns i 
organisationen, för att den ska vara användbar. En modell behöver inte vara 
komplicerad, enkelhet är ofta det bästa. När försök att göra en modell heltäckande och 
med för många regler blir den oftast byråkratisk. Modellen blir då otillgänglig och svår 
att förstå samt tillämpa. 

Många modeller nyttjas aldrig som de avsetts att göra. Orsakerna till detta är 
exempelvis att modellen blir överbyråkratisk men vanligast är nog att 
implementeringen av modellen i organisationen är dålig. Ett införande av en modell 
innebär för vissa av medarbetare endast en effektivisering av något som redan finns, 
för andra innebär det nytänkande och en spännande utveckling. Genom att införa en 
arbetsmodell ökar samspelet mellan medarbetarna. Personalen blir beroende av fler 
partners inom organisationen. (Wenell, 2001) 

2.5 Struktur 
I försök att nå den ideala organisationen pågår ett konstant letande efter 
nya sätt att gruppera aktiviteter på för ökad effektivitet. I denna process 
har chefer alltid varit kreativa, de designar alla möjliga relationer mellan 

grupper och individer, drar linjer i flera olika färger för att få klarhet i hur relationer 
ser ut. (Allen, 2001) 

Den utvecklingsfas ett företag eller dess produkter befinner sig i bör avspeglas i 
organisationen. I ett tidigt skede är det till exempel viktigt att nya idéer och synpunkter 
kan komma fram. Allteftersom arbetet övergår från utveckling av en produkt till 
utveckling av stödprocesser till produkten skiftar organisationsstrukturen från att vara 
entreprenörsinfluerad, platt och decentraliserad, till en mer strikt och hierarkisk. I den 
sistnämnda uppmuntras inte innovation på samma sätt utan arbetet handlar i stor 
utsträckning om förbättringar av produkten. (Utterback, 1994) 

Många organisationer är strukturerade genom gruppering av medarbetarna efter 
uppdrag och specialitet, med en av de två i en mer dominant position än den andra. 
(Allen, 2001) 

2.5.1 Linjeorganisation 
Ett vanligt sätt att organisera företag är enligt den traditionella linjeorganisationen. Här 
skapas funktioner och roller, vilka tilldelas ansvar och befogenheter. I en 
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linjeorganisation delas ett företag in i olika delområden och en hierarki skapas för att 
strukturera och underlätta styrningen uppifrån och ner samt rapporteringen nerifrån 
och upp. Hierarki är dock, som namnet antyder1, en fiende till kreativitet. Många 
fokuserar på att klättra i hierarkistegen istället för att komma med nya idéer. 
(Steinkeller, 2002)  

En linjeorganisation är ofta indelad efter olika tekniska områden. Detta skapar en 
möjlighet för medarbetarna att kommunicera med kollegor inom ämnet på andra 
företag, och än viktigare att hålla varandra uppdaterade. Det har visat sig att ingenjörer 
oftast får sin tekniska information genom kontakt med kollegor. Journaler och 
dokument är även viktiga för spridningen av teknisk kunskap, men denna kunskap 
förmedlas enklast genom möte mellan personer. 

En organisation som är strukturerad efter teknikområden har visat sig ha svårigheter att 
relatera sig till marknaden, då denna inte är organiserad på samma sätt som teknologin. 
Marknadens behov är definierade efter produkter och service, vilket inte nödvändigtvis 
går sida vid sida med olika tekniska områden. Därmed är tvärvetenskapligt arbete en 
norm inom industrin, produkter baseras sällan på endast ett teknikområde. 

Att integrera kunskap från olika teknikområden för att utveckla en ny produkt kräver 
koordinering. Organisering efter en linjestruktur försvårar samarbetet mellan tekniker, 
då teknikerna rapporterar till olika chefer, som ofta är fysisk separerade från varandra. 
Det största problemet ligger därmed i gränssnitten mellan olika tekniska områden. Ett 
vanligt fel är att ändringar görs inom ett område, under ett felaktigt antagande att det 
inte påverkar någon annan del av organisationen. Bristen i kommunikation och 
koordinering ligger inte i trångsynthet eller elakhet hos medarbetarna utan i att 
medarbetarna inte träffas regelbundet och därför inte förstår varandra och vad de andra 
gör. (Allen, 2001) 

2.5.2 Projektorganisation 
En projektorganisation är, till skillnad från linjeorganisationen, tillfällig. Ett projekt är 
per definition en avgränsad aktivitet (Berggren, 2001). Ett projekt beställs av en 
sponsor, finansiär, som beställer ett resultat av en projektledare som leder en grupp. 
Projektet kan bestå av fler olika delprojekt. Den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt 
är att effektmålen uppnås, nyttan med projektet. Projektmålen, det som ska utföras, är 
ett medel för att nå effektmålet. Förmår organisationen uppnå effektmålen spelar det 
ingen roll huruvida samtliga projektmål verkligen uppfylls. 

                                                 
1 Hierarki är grekiska och betyder heligt styre. 
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Torbjörn Wenell, projektexpert vid Linköpings universitet och grundare av 
Wenell Management, menar att en projektledare oftast är ansvarig för projektmålen, 
medan sponsorn är ansvarig för projektets effektmål. Därmed är det endast 
projektmålen som projektledaren och gruppen har möjlighet att påverka. Dessa måste 
dock hela tiden vara medvetna om och ha effektmålen i tankarna, för att dessa ska 
kunna uppnås. (Steinkeller, 2002; Wenell, 2001) 

Organisering efter projekt blir allt vanligare, då projektorganisationen underlättar den 
viktiga koordineringen av olika discipliner. Den är därmed lämpad för att styra 
verksamheten mot de uppsatta målen. Projektorganisationen är oftast starkt 
tidsfokuserad. Det är viktigt att ta till vara på den kunskap som finns i en 
projektorganisation. Kunskaper återanvänds sällan och det är vanligt att samma 
misstag görs på nytt i nya projekt, vilket är slöseri med resurser. (Hansson, 2003; 
Allen, 2001) 

För att underlätta koordineringen flyttas ofta tekniker temporärt från sina respektive 
avdelningar för att tillhöra ett projektteam. Ett problem är då att teknikerna inom ett 
kunskapsområde blir separerade från varandra. En nackdel är att svårigheter uppstår i 
att bibehålla den spetskompetens företaget har inom olika områden, den samlade 
kunskapen kan gå förlorad (Wenell, 2001). Om projektteam får leda den tekniska 
utvecklingen kommer därmed en gradvis avvittring att ske av teknologin. (Thomas 
Allen, 2001)  

2.5.3 Linje + Projekt = Matris 
Snabba förändringar på marknaden talar för en starkt projektorienterad organisation 
medan ett snabbt utvecklande av det tekniska kunskapsområdet bör medföra en mer 
funktionell struktur. En alltför tät projektorganisation bör undvikas i långa projekt, för 
att undvika avskiljande från övriga organisationen. (Allen, 2001) 

Ytterligheterna, att projekt drivs i en funktionell basorganisation eller att hela 
verksamheten organiseras i projektform, behöver enligt Harry Steinkeller, ledande 
expert inom områdena projektplanering och projektledning, kombineras i en matris. 
Företag har ett behov av att både kunna driva projekt framåt och ta ansvar för det 
långsiktiga arbetet. Matrisen anses vara den mest effektiva organisationen, det bästa i 
både projektorganisationen och linjen utnyttjas (Atkinson, 2003). I en matris-
organisation kan projektgrupper och avdelningar, åtminstone i teorin, interagera på ett 
sätt så att den nödvändiga koordineringen uppnås, samtidigt som aktuell kunskap inom 
teknikområdena kan upprätthållas (Allen, 2001). Det är dock inte många företag 
utanför Skandinavien som är organiserade på detta sätt, då det utmanar gamla invanda 
hierarkiska mönster.  
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Projektorganisationen ”läggs” ovanpå linjeorganisationen och de flesta projekten drivs 
tvärfunktionellt, det vill säga att flera kunskapsområden i organisationen är 
inblandade. Det finns flera olika sorters matrisorganisationer och de fungerar på olika 
sätt.  

Balansen mellan linje och projekt kan variera kraftigt. I en del verksamheter dominerar 
linjen, där har linjecheferna stor påverkan på vad som sker i organisationen. 
Arbetsprocesser i en sådan organisation är ofta skapade i linjen och linjechefen är ofta 
processägare. Projektledarens roll är då svagare och många beslut, även rörande 
projekten, tas av linjechefen. En sådan organisation kallas funktionell matris, då den 
ligger nära den rena funktionsorganisationen.  

I de fall projekten dominerar är inte linjecheferna lika starka i sin roll. Projektledarna 
har stor påverkningsgrad i organisationen och arbetsprocesser är skrivna tvärs genom 
linjegränserna. Beslut fattas mestadels inom projektorganisationen. Denna typ av 
organisation kallas projektmatris. En tredje form av matrisorganisationen är en så 
kallad balanserad matris, där linjen och projekten är lika starka.  

Att hitta en lämplig balans i matrisorganisationen, mellan projekt och funktion, är 
enligt Allen (2001) inte alltid helt trivialt. Många anser att den sistnämnda 
matrisorganisationen är fullkomlig, en genomsnittlig matris. Steinkeller anser dock att 
det är upp till ledningen att bestämma sig för en typ av matrisorganisation och 
kommunicera ut det till den övriga organisationen. Det är svårt att försöka få en 
balanserad matrisorganisation att fungera, det är enklare att antingen linjen eller 
projekten dominerar (Wenell, 2001). Vilken typ av matris som väljs är inte avgörande 
utan det är att alla känner till spelreglerna och följer dessa. Det sämsta för 
organisationen är om ledningen inte tar ställning i frågan. Inbördes relationer och 
styrka ställs då mot varandra för att avgöra vem som dominerar. När de anställda inte 
vet vilka regler de förväntas följa kan de känna oro, och arbetet påverkas negativt. 
(Steinkeller, 2002) 

Konflikter är ett naturligt inslag i matrisen. Matrisorganisationer är komplexa 
modeller, byggda på horisontella relationer genom organisationen som är lika viktiga 
som de traditionella rapporteringsvägarna i den funktionella organisationen. (Philip 
Atkinson, 2003)  

Steinkeller (2002) anser att organisationen måste hanteras på rätt sätt för att inbyggda 
motsättningar inte ska leda till allvarliga konflikter. Nödvändigt är att alla involverade 
förstår vad komplexiteten innebär, vilket agerande som krävs av dem samt att de lever 
efter detta. För att en matrisorganisation ska fungera menar Wenell (2001) är det 
viktigt att alla har ansvar för samarbetet. Några ”Vi och dem”-känslor bör inte finnas. 
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Det är, enligt Wenell, av betydelse att alla utbildas i projekttänkande och 
projektarbete.  

2.5.4 Informell/formell 
Många stora organisationer har ett organisationsdiagram som visar indelningen av 
olika avdelningar samt de vikigaste ledningsfunktionerna. De enskilda avdelningarna 
brukar sedan ha egna organisationsdiagram som visar hur den interna arbets-
fördelningen och huvuddragen i arbetsflödet. Den uppsättning av huvudregler som ska 
gälla i en organisation för att arbetsprocesserna ska kunna styras kallas formell 
struktur. 

Utifrån empirisk forskning har begreppet informell struktur utvecklats, genom 
observationer av olika typer av arbetsgrupper. Människor har olika sociala behov som 
den formella strukturen inte tillgodoser, exempelvis kontakter och erkännanden. När 
dessa behov inte tillgodoses söker medarbetarna istället denna kontakt hos varandra. 
På så sätt uppstår olika grupper och sociala nätverk.  

Det finns olika uppfattningar om vilken betydelse det informella systemet har för 
organisationen. Oskrivna regler och sociala nätverk utgör en viktig förutsättning för att 
arbetet ska fungera. Däremot kan olika intentioner i det formella systemet anpassas till 
de anställdas intressen, vilket kan leda till en förvrängning av det formella systemet. 
Vissa forskare anser att informella strukturer, särskilt i stora organisationer, utgör 
grogrund för utveckling av en fientlig inställning till organisationen och ledningen. 
Detta kan vara sant, exempelvis om oklarheter finns. Det är vanligt att anställda pratar 
om sina arbetsuppgifter, chefer och organisationen när vid en sammankomst med 
kollegor (Howell, Costley, 2001). 

Det är viktigt att  den formella strukturen tolkas och kompletteras efter medarbetarnas 
behov i olika arbetssituationer. Om personalen inte förstår hur organisationen är 
uppbyggd och accepterar den kommer strukturen i slutändan endast vara en 
papperskonstruktion. (Bakka, 1999) 

2.5.5 Lodräta gränser 
Lodräta gränser representerar de hierarkinivåer som finns i en organisation. Gränserna 
upprätthåller nivåskillnader inom områden som befogenheter, status och makt. I en 
hierarkisk organisation har alla personer distinka roller och makten koncentreras till 
organisationens övre del. Många kritiker menar att denna form av organisation är 
omodern, farlig och ineffektiv. Ron Ashkenas (1997), en ledande konsult för 
organisatorisk förändring, menar dock att de hierarkiska organisationerna är 
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nödvändiga, oundvikliga och ett önskat inslag i det organisatoriska livet. Så länge 
verksamheten har begränsade resurser och präglas av olika åsikter kommer ett behov 
finnas av personer som leder och fattar beslut åt andra.  

I en traditionell hierarki förs information uppåt, vilket endast ger personer i toppen 
möjlighet att analysera, jämföra och tolka den sammanlagda information som finns. 
Att en informationsprocess är hårt hållen blir ännu tydligare när informationen 
behandlar hemliga eller känsliga ärenden. Det kan även vara när en förändring ska ske 
bland personalen eller i organisationen, då ett kontrollerat informationsutbyte behövs 
för att undvika spekulationer som kan skada företaget. 

I hierarkier med mer genomträngliga gränser finns ett friare utbyte av både idéer och 
information. När alla får ta del av den information som finns kan medarbetarna förstå 
företagets målsättning och att de gemensamt uppfyller en meningsfull funktion. 
Genom detta blir personalen mer följaktig och villig att följa organisationens direktiv. 
En myt är dock att friare informationsutbyte skapar sunda hierarkier, att ge anställda 
större tillgång till information utan att ge dem möjlighet att använda sig av den gör att 
informationen kommer att uppfattas som negativ och inte som en tillgång.   

Ofta finns kunskapen som krävs för att bygga upp ett konkurrenskraftigt företag i 
toppen av hierarkin. Längre ner i organisationen finns en mer tekniskt specialiserad 
kunskap som används för att producera varor och tjänster. I en hierarki med stor 
öppenhet är olika kunskaper jämt fördelade inom hela organisationen. De utbildningar 
som ges möjlighet till är ofta uppdelade så att på lägre nivåer inriktas det på att 
förbättra yrkeskunskaper, medan ledningen erbjuds mer strategiska utbildningar.  

I ett gränslöst företag erbjuds däremot strategisk utbildning till alla anställda, då alla 
medarbetare behöver utveckla en gemensam uppfattning om vad som krävs för att ett 
företag ska vara framgångsrikt.  En myt är dock att utbildning skapar sunda hierarkier. 
Att ett företag satsar enorma summor på utbildning till sina anställda resulterar i att 
kunskapsnivån ökar, men om kunskapen inte får utnyttjas ger det ingen sundare 
organisation.  (Ashkenas, 1997) 

2.6 Samarbete 
I en effektiv organisation finns ett väl fungerande samarbete mellan olika 
delar i strukturen. Det är viktigt att de anställda ser organisationen som ett 
lag och sig själva som lagspelare, att de sätter organisationens mål före sina 
egna. För att förbättra och främja samarbete måste ett synsätt premieras, 

där samverkan och utbyte är ledord istället för konkurrens och individualism. 
(Hansson, 2003) 
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Samarbete handlar även om möjligheterna och viljan att överföra kunskap mellan 
individer och grupper. Om motiven för att dela med sig av sin kunskap är svaga är det 
få som tar initiativ till att överföra sina erfarenheter, då det kan innebära förlorad status 
inom organisationen. Det kan även finnas svårigheter med att ta till sig eller absorbera 
kunskap, på grund av tidspress eller brist på förståelse för vilken kunskap som saknas. 
(Berggren, 2001) 

När individer ska arbeta tillsammans, exempelvis i projekt, är det viktigt att en 
gemensam referensram, kultur och kunskap byggs upp. I situationer med tidspress 
hinner dock djupare relationer sällan att skapas. Sker inte en analys från börja av vilka 
resurser och kompetenser som behövs för ett uppdrag leder det ofta till att problem får 
lösas i efterhand. (Berggren, 2001) 

Det naturligt att missförstånd och problem uppstår ibland. En konflikt behöver inte 
vara negativ, det kan också vara en möjlighet för en grupp att komma vidare i sin 
utveckling. För att generera någonting positivt måste dock gruppens medlemmar 
tillsammans bearbeta de konflikter som uppkommer och inte sopa dem under mattan 
eller värna om egen prestige.  

Ett första steg i problemlösning är identifiering av problemen. Många missförstånd 
handlar om att information saknas om vad den andra parten kan eller får göra. Det kan 
även vara så att de anställda gör olika tolkningar. Trots att de arbetar mot samma mål 
kan missförstånd uppstå genom att målen tolkats olika. 

Förvirring och otydlighet uppstår lätt i en grupp om riktlinjer för hur arbetet ska drivas 
är oklara eller om medlemmarna inte vet vem som bestämmer. Saknas en tydlig 
formell ledare formas ofta en eller flera informella ledare, vilket kan bidra till att olika 
åsikter och värderingar breder ut sig och ett maktkrig kan utlösas.  

Alla inom en organisation är beroende av varandra, på ett eller annat sätt. Om det är 
svårt för individer att identifiera sig och när konflikter uppstår krävs energi och 
koncentrationen avviker från själva arbetsuppgiften. Den sociala strukturen i en 
organisation består av olika slags roller. Förväntningar finns, inte bara från ledning 
utan även från medarbetarna, för hur dessa roller ska fungera (Bakka 1999). Är de 
anställda däremot samspelta och ansvar och roller är tydliggjorda, blir samarbetet 
starkt och arbetet effektivt. (Laius 1996) 

2.7 Människa 
Människan i en organisation analyserades under många år som en ren 
muskelmaskin. Organisationsteoretiker har dock genom åren blivit 



Teoretisk referensram Organisationen i centrum 
 

 22 

tvungna att inse att människan är mer än en trög spelare i systemet. Människan har en 
överlägsen förmåga att vara kreativ och mångsidig, framför allt i oväntade situationer 
(Forskningsperspektiven, 1999). I och med att företagen måste anpassa sig till en 
miljö, i vilken komplexiteten konstant ökar blir de allt mer beroende av medarbetarnas 
problemlösningsförmåga. (Dessler, 1992) 

Alla organisationer är beroende av medarbetarnas engagemang, kompetens och 
kreativitet, personlig utveckling samt förmåga till förändring. Dessa faktorer påverkar 
företagets framgång och de anställdas energi får därför inte slösas bort på 
revirtänkande och bevakning av hur resurser fördelas. Personalens styrka bör istället 
användas till att förverkliga organisationens visioner och mål. (Svensson, 1993) En bra 
förståelse för människans möjligheter att hantera den alltmer komplexa industriella 
världen borde medföra en strävan efter större mänsklig delaktighet och därmed en 
förstärkning av människans roll. (Forskningsperspektivet, 1999) 

Förundrande är att organisationer ibland avstår från den viktigaste resursen företaget 
har, tankeförmågan hos alla medarbetare. För att råda bot på detta behöver först och 
främst en medvetenhet finnas om problemet. Hierarkiska system kan vara en 
anledning, då det många gånger har medfört att ”tänkande” i högre grad bara ska ske 
på vissa nivåer inom företaget. De anställda på högre nivåer har ibland en tendens att 
inte ta till sig idéer om kommer från lägre nivå, då de kan uppfattas som 
ifrågasättanden. (Albinsson, 1998) 

Att de anställda skulle vara ifrågasättande är dock inget som är taget ur luften. För att 
en människa ska anta en uppgift måste den falla inom ramen för hennes acceptans. 
Vidden av denna ram kan påverkas till viss del, exempelvis genom att erbjuda motiv 
och skapa en förståelse för målet med uppgiften. (Dessler, 1996) Mål ska ge mening åt 
arbetet, ge en riktning. Målen bör vidare sporra och vara utmanande för att de anställda 
ska känna att deras personliga kompetens utvecklas. (Svensson, 1993) 

En människa presterar bäst då hon mår bra och visas uppskattning. Enligt Human 
Relations teorin bidrar bland annat aktiviteter för att motivera samt delegering av 
ansvar och befogenheter till ökad förändringsbenägenhet och skapande av nya kreativa 
lösningar. (Högström et al, 1999) En person eller grupp av personer som upplever 
konflikter med andra har behov av stöd och förståelse för den egna situationen 
(Howell, Costley, 2001). 

2.8 Kommunikation 
Den senaste tidens stora omvärldsförändringar har inneburit en omställning 
för många företag. I och med att omgivningen blir mer komplex ökar 
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betydelsen av kommunikation med omvärlden och inom organisationen. (Högström et 
al, 1999) Med kommunikation menas överföring av information, idéer, känslor och 
attityder mellan individer, grupper eller organisationer. (Macheridis, 2001) 

När ett företag vill nå snabba förändringar för att kunna anpassas behövs väl 
fungerande kommunikation inom organisationen. En effektiv dialog är nödvändig för 
att engagera och motivera personalen. Att kvalitetssäkra och styra kommunikations-
systemet är lika viktigt som företagets behandling av exempelvis ekonomi och 
produktion. Det har framkommit genom analyser att de främsta orsakerna till 
misslyckanden i förändringsarbete ligger i en bristande kommunikation. (Högström et 
al, 1999) Det finns kulturella skillnader mellan ledning, marknadsavdelningen och 
utvecklingsavdelningen i ett företag. De pratar inte alltid samma språk. Det är till 
exempel vanligt att ledningen inte förstår teknikerna, men har svårt att erkänna detta. 

Kommunikation kan ses som ett viktigt lednings- och styrningsverktyg (Macheridis, 
2001). Bra internkommunikation, kommunikation inom en organisation, medför att 
alla anställda skapar en gemensam referensram. Därmed kan bra internkommunikation 
även bidra till att motsättningar minskar. Motsättningar beror ofta på misstänksamhet 
mellan olika grupper, på grund av saknad förståelse för varandras handlingar och 
åtgärder.  

Då alla anställda i ett företag kan ses som ambassadörer för verksamheten leder god 
internkommunikation till att omgivningen får en korrekt bild av företaget än om de 
anställda förmedlar olika budskap. God internkommunikation stärker även ”Vi-
andan”, att personalen ser företaget som en sammanhållen organisation där de 
tillsammans arbetar för att vara bättre än konkurrenter. Sammanhållningen förbättras, 
då relationer är goda mellan olika grupper och de har förståelse för varandras uppgifter 
och situationer. 

Om internkommunikationen fungerar dåligt däremot, ökar ryktesspridning. Bristfällig 
internkommunikation kan till exempel vara besked som inte kommer alls, kommer för 
sent eller kan tolkas på flera sätt. Rykten är farliga, då de kan bidra till att viktiga 
beslut fattas på felaktig grund. Dålig internkommunikation kan även ge en negativ bild 
av ledningens kompetens. Det är lätt hänt att personalen tolkar oklarheter, dålig timing 
eller sådant som inte fungerar som inkompetens hos ledningen. (Larsson, 1995) 

En organisations värden och mål måste förklaras och de förankras genom god 
internkommunikation (Larsson, 1995). Ledningen måste definiera vilka spelregler som 
gäller samt tillse att de efterföljs. Ansvar och befogenheter måste kommuniceras ut till 
alla medarbetare och de måste accepteras och efterlevas. (Steinkeller, 2002) 
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Värdeinformation, den information som syftar till att påverka attityder till företaget, 
utgör en stor del av internkommunikationen (Larsson, 1995). En faktor som påverkar 
kommunikationens villkor är synen på människan. Det är viktigt att människans fulla 
kapacitet tillgodoses i en organisation. (Högström et al, 1999) 

2.8.1 Teknisk kommunikation 
En del av kommunikationen i en organisation rör tekniska aspekter. Allen (1997) 
menar att sådan kommunikation kan delas in i tre olika typer, se tabell 1. I och med att 
olika organisationer påverkar olika typer av teknisk kommunikation på olika sätt, 
måste hänsyn tas till behovet av teknisk kommunikation när strukturen designas. 

Den första typen handlar om att koordinera arbete och återfinns i de flesta 
organisationer. Kommunikation måste finnas mellan människor som arbetar med olika 
delsystem för att systemen i slutändan ska passa ihop. 

 

 

 

 

 

Kommunikation som handlar om vidmakthållning och utveckling av personalens 
kunskap och spetskompetens är enligt Allen typ nummer två. När den kunskap som 
finns i organisationen är dynamisk är denna typ av kommunikation nödvändig. När 
kunskapen kontinuerligt förändras behöver medarbetarna hållas informerade om nya 
rön inom sitt kunskapsområde. Den sista typen av kommunikation är den mest 
oförutsägbara av de tre typerna. Denna kommunikation handlar om att främja 
kreativitet.  

Personer som sitter nära varandra lär känna och skapar en förståelse för varandras 
uppgifter, vilket underlättar koordinering av arbete mellan dessa personer. Normalt är 
därför att personer som arbetar tillsammans även placeras i närheten av varandra. 
Därmed sker kommunikation betydligt oftare mellan de personer som arbetar 
tillsammans än mellan anställda utan någon direkt arbetsrelation. 

Kommunikation för koordinering är däremot den som är minst känslig mot fysisk 
separation. Att koordinera arbete är nödvändigt, vilket medför att denna typ av 
kommunikation sker naturligt även då personer inte är placerade nära varandra. 

Kommunikation för att främja kreativitetTyp 3

Kommunikation för att vidarehålla personalens 
kunskap av ny utveckling inom områdena för dess 

specialitet
Typ 2

Kommunikation för att koordinera arbeteTyp 1

Kommunikation för att främja kreativitetTyp 3

Kommunikation för att vidarehålla personalens 
kunskap av ny utveckling inom områdena för dess 

specialitet
Typ 2

Kommunikation för att koordinera arbeteTyp 1

Tabell 1: Tre typer av teknisk kommunikation (Allen, 1997) 
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Den kommunikation som främjar kreativitet påverkas mest av att personalen är 
utspridd. När kreativitet ska prioriteras är det därmed viktigt att inblandade personer 
lokaliseras nära varandra. (Allen, 1997) 

Wenell (2001) menar att kommunikation mellan olika delar i en verksamhet är oerhört 
viktigt, det kan vara en förutsättning för framgång. De som behöver vara informerade 
om arbetet är inte bara de i den inre kretsen. Det är även viktigt att tänka på är att 
förmedla information till dem som inte arbetar i närhet av ett projekt och därmed har 
svårare att kunna följa utvecklingen. 

2.9 Information 
De senaste tio åren har informationsflödet i samhället ökat kraftigt. I ett tidigt 
skede sågs denna ökning som någonting positivt, men för många har 
informationsflödet nu blivit en belastning. Endast en mindre del av 

informationen är relevant för mottagaren och det är upp till varje person att sortera och 
avgöra vad som är väsentligt. Vid hantering av informationsflödet i en organisation är 
det därför av stor vikt att fokus läggs på överföring av betydelsefull information. 
(Högström et al, 1999) 

En medarbetare som har tillgång till information ökar sin kunskap och sin kompetens 
att fatta bra beslut. Ofta finns en väl fungerande dialog mellan ledningen centralt och 
ledningen/medarbetarna på närmsta nivå. När sedan fler personer involveras i dialogen 
uppstår ofta olika tolkningar av budskapen. Det kan vara dessa tolkningar som sedan 
når kunder och marknad. Det är viktigt att skapa informationssystem för kontakt 
mellan olika avdelningar och dess medarbetare. När organisationer och företag arbetar 
i nätverk, projekt och processer ökar betydelsen av effektiv information mellan 
medarbetarna. (Eriksson, 2002) 

Att informera är en sak och att veta att mottagaren har fått och förstått budskapet så 
som det var tänkt är en helt annan sak. Därför är det viktigt att informationen anpassas 
efter mottagaren. Dels gäller det vilka informationskanaler som används och på vilket 
sätt, dels handlar det om innehållet i informationen. Beroende på vilka förkunskaper 
mottagaren besitter kommer informationen att tolkas på olika sätt. Är glappet mellan 
förkunskaperna och informationen för stort kommer budskapet troligtvis inte att tolkas 
alls, utan bara passera förbi. 

För att undersöka om information nått fram på rätt sätt är det viktigt att ta sig tid till 
uppföljning. Det kan vara lättare att följa upp muntlig information än skriftlig, då det 
är svårt att kontrollera huruvida dokument verkligen läses. Därmed är uppföljning än 
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viktigare i det senare fallet. Ett bra förslag är därför att göra en muntlig uppföljning på 
skriftlig information. (Laius, 1996) 

2.10 Förändring 
Organisationsförändring är en av de vanligaste förändringarna inom ett 
företag.  När en förändring sker uppkommer många olika spekulationer runt 
om i organisationen och det är inte ovanligt att stillestånd uppstår bland 
personalen. I en förändringsprocess är det därför viktigt med tidig och 

kontinuerlig information. Ledningen i företaget bör tänka på att klarlägga 
sammanhang, helheter och konsekvenser, så att medarbetarna inte behöver gissa och 
dra egna slutsatser. (Erikson, 2002) 

Förändring upplevs olika från person till person, det gemensamma är att tryggheten 
som fanns har byts ut mot någonting nytt (Eriksson, 2002). Paradoxalt nog är behovet 
av trygghet är extra stort i en förändringsprocess. Det är därför viktigt att understryka 
varför en förändring sker och hur. För att en ny organisation ska fungera på önskat sätt 
är det viktigt att alla medarbetare förstår vad den nya organisationen innebär. 
(Steinkeller, 2002) 

Ett problem som ledningen i ett företag har är att de ofta ligger ett eller flera steg förre 
övriga medarbetare i förändringen. Det resulterar i att ledningen har ett högre 
förändringstempo än vad övrig personal klarar av, och organisationen kommer i otakt.  

När medarbetarna väl nås av information om förändring har de i ledningen sedan länge 
diskuterat saken, är i princip klara och anser sig veta tydligt hur framtiden ska gestalta 
sig. Medarbetarna däremot har ofta i detta läge inte ens förstått att det var något fel 
med den gamla organisationen. Här finns en stor risk till att personerna talar förbi 
varandra. Därför är det oerhört viktigt att ledningen informerar och klargör för de 
förändringar som sker och varför. (Laius, 1996) 

Det är viktigt att inte bara kommunicera generellt utan för var och ens situation. 
Ledningens övergripande budskap kan ibland vara svåra för en medarbetare att ta till 
sig, ibland även kännas irrelevanta för den enskilde medarbetaren. (Bakka, 1999) 
Förväntningar finns från flera håll och därför är det viktigt att en tydlighet skapas i vad 
som förväntas och vilka ansvar som tillhör olika roller. Delegering av ansvar och 
befogenheter kräver en styrning från dem som bestämmer genom klarlagda mål för 
olika avdelningarna istället för styrning genom detaljregler. (Svensson, 1993)  
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En undersökning gjord år 2003, baserad på 400 ledande befattningshavare, visar sju 
fallgropar som kan förekomma när det gäller förändringsarbete, faktorer som kan 
påverka förändringsarbetet negativt: 

1. Kommunikationen glöms ofta bort. Ett misslyckat förändringsarbete beror till 
80 % på att kommunikationen brister. Det är viktigt att ha en kommunikations-
plan för hela förändringsprocessen och att använda enkel och rak information. 
För att generera engagemang kan små diskussioner skapas i smågrupper.  

2. Den högsta ledningen måste ta ett aktivt och synligt ansvar i förändringen. Det 
är viktigt att det finns förtroende för ledningen och att dessa personer är goda 
kommunikatörer.  

3. Medarbetarna kanske saknar insikt i vilken situation företaget står inför och 
varför en förändring sker. Det är viktigt att tydliggöra syftet med 
omorganisationen, annars kan många medarbetare tycka att förändringen 
medför försämring.  

4. Företaget måste ha en gemensam framtidsbild, målen med förändringen måste 
klargöras samt vara attraktiva och realistiska. Målen bör vara konkreta och den 
tänkta vägen dit måste tydliggöras. Om förändringen innebär nedskärning är det 
särskilt viktigt att måla upp en positiv och trovärdig framtidsbild.  

5. De mellanchefer som finns i organisationen får inte glömmas bort. De har stor 
påverkan på resten av strukturen och är de rädda att förlora sina positioner kan 
de påverka förändringen i negativ riktning. Därför bör extra krut läggas på att 
hålla mellanchefer informerade samt engagera dem i arbete.  

6. Att informera om framsteg som görs medför att en positiv känsla ingjuter sig i 
organisationen.  

7. Viktigt i förändringar är att tidigt sätta upp mål och bestämma hur dessa mål 
ska mätas. Varje del i organisationen ska ha nedbrutna mål och aktiva 
uppföljningar. (Torsell, Westholm, 2003) 
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I detta kapitel ges en beskrivning av de val av 
metod som har gjorts för genomförande av 
denna studie, samt en diskussion kring hur 
studien kan ha påverkats av detta.  
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3.1 Studiens ansats 
Den här rapporten är resultatet av en fallstudie som har genomförts på 
Saab Aerosystems i Linköping. Med fallstudie menas att ett specifikt fall har legat till 
grund för hela arbetet och har undersökts på djupet. Även om endast det specifika 
fallet beskrivs och analyseras kan läsaren få en uppfattning om den problematik som 
tas upp, vilken inte är unik för fallföretaget. En medvetenhet bör dock finnas hos 
läsaren om att slutsatser från det enskilda fallet inte nödvändigtvis är allmängiltiga. 
(Lekvall, Wahlbin, 2001; Ejvegård, 1996).  

Hur ett problem angrips beror på en forskares värderingar, synsätt samt erfarenheter. 
Detta innebär att en forskares arbetsmetod inte behöver vara den andres lik. (Patel, 
1987) I det här fallet bestod inte problemet av en specifik fråga, bakom initiativet till 
studien fanns ett flertal frågeställningar och funderingar. Detta medförde att en del av 
uppgiften bestod i att specificera vad som skulle undersökas och varför. Därför valdes 
en iterativ arbetsprocess, se figur 2.3.  

Figur 3.1: Arbetsprocessen illustrerad som ett cirkulärt skeende (modifierad efter Patel & Tebelius, 1987) 

När problemområdet hade definierats av uppdragsgivaren, initierades arbetet med 
läsning av diverse skrivna dokument, tillgängliga på företaget, och genomförande av 
ett antal inledande intervjuer. Efter att en inblick hade fåtts i företagets verksamhet och 
primär kunskap erhållits om fallföretaget gjordes ett första försök till precisering av 
uppgiften. State of the Art, vad som redan gjorts på området, undersöktes och befintlig 
teori studerades för att problemet skulle kunna angripas på ett lämpligt sätt. 
Litteraturgenomgång, informationsinsamlig och bearbetning av information har skett 
kontinuerligt under hela arbetets gång.  

Det kan i vissa fall vara så att ett steg i processen efterföljer ett annat (Patel, 1987). I 
denna studie har, allt eftersom ny information erhållits som har ansetts vara relevant 
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för analysarbetet, ett steg tillbaka tagits i processen eller en ny iteration påbörjats. 
Därefter har modifieringar gjorts i de föregående stegen. Figuren ovan visar att 
rapportering sker kontinuerligt. Skrivandet av denna rapport har skett fortlöpande 
under arbetets gång. Nytt empiriskt material har konstant inkommit, varpå delar av 
rapporten ständigt har uppdaterats. 

Information om hur en verksamhet fungerar bygger på medarbetarnas subjektiva 
bedömningar. Den ansats som valts har därmed en kvalitativ karaktär. Kvalitativ data 
är den data som inte kan uttryckas meningsfullt i sifferform (Lekvall, Wahlbin, 2001).  

Hur en uppgift genomförs beror även på hur många personer som deltar i arbetet och i 
skrivandet av rapporten. Att flera personer hjälps åt kan bidra till att genom diskussion 
eliminera missförstånd, och därmed påverka slutproduktens kvalitet i en positiv 
riktning. (Ejvegård, 1996) 

Att två personer har arbetat med den här studien har inneburit en stor fördel vid 
informationsinsamlingen och analysarbetet. Idéer och tankar har kunnat dryftas och 
diskuteras, framför allt för att ge slutresultatet en högre kvalitet. 

3.2 Studiens inriktning 
En studie kan ha olika inriktningar, den här studien avser ha en explorativ samt en 
beskrivande inriktning. En explorativ inriktning syftar till att skapa en grundläggande 
kunskap och förståelse av ett problemområde (Lekvall, Wahlbin, 2001).  

Kunskap i området finns redan på Saab Aerosystems men anställda på företaget anser 
att problemområdet behöver tydliggöras. Därmed är det även betydelsefullt för 
uppfyllandet av studiens syfte att vissa punkter belyses och att frågan kommer upp till 
diskussion i alla delar av organisationen.  

En beskrivande undersökning är till för att beskriva ”hur det ser ut” utan att försöka 
förklara varför. Studien kan även anses ha en förklarande inriktning, där det gäller att 
klara ut orsakssamband inom ett område. (Lekvall, Wahlbin, 2001)   

3.3 Arbetsgång 
I insamling av material har såväl primär data som sekundär data använts. Primär data 
är grunddata som undersökaren själv har samlat in och sekundär data är uppgifter som 
redan är insamlade sedan tidigare (Lekvall, Wahlbin, 2001). 

Specificering av studiens syfte har skett utifrån ett underlag från fallföretaget och 
inledande diskussioner med handledare samt studiens initiativtagare. Med 
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utgångspunkt i ovan nämnt underlag och olika avdelningars organisations-
beskrivningar, dokument som beskriver avdelningarnas respektive ansvar och 
befogenheter, började examensarbetet struktureras. I detta skede studerades även 
rollbeskrivningar för ett antal befattningar, för att skapa en bättre förståelse för 
organisationens uppbyggnad och den tänkta ansvarsfördelningen. 

Den teori som har studerats i strävan att hitta ett angreppssätt till problemet har främst 
hämtats från områden som behandlar organisationsstrukturer, förändringsarbete samt 
informations- och kommunikationsteori. 

Det problemområde som definierats och det underlag som tillhandahölls spände över 
ett brett område. Ambitionen att till fullo tillfredsställa uppdragsgivaren medförde 
svårigheter i att avgränsa uppgiften. Med opponenters och examinators hjälp 
begränsades dock åtagandet till en hanterbar dimension.  

Problemet var svårt att precisera utan en grund att stå på, av information och studier av 
relevant teori. Därför har åtskilliga ansträngningar gjorts, framför allt under 
arbetsperiodens första hälft, för att genom analys av situationen och ändring av syftet 
göra problemformuleringen så tydlig som möjligt.  

3.4 Intervjuer och möten 
Det lättaste sättet att få information om hur personer uppfattar eller känner inför en 
företeelse är genom att ställa frågor (Lantz, 1993). I och med uppgiftens utformning 
och att intresse fanns för subjektiv information gällande samverkan mellan avdelningar 
valdes intervju som huvudsakligt medel för insamling av information.  

3.4.1 Intervju som datainsamlingsmetod 
För att respondentens svar ska kunna utgöra tillförlitliga data och att en intervju ska ha 
ett värde som datainsamlingsmetod måste vissa krav ställas på intervjun. Bland annat 
krävs att insamlingen granskas kritiskt för att besvara frågorna: har rätt frågor ställts? 
Speglar det som sagts i intervjun personens uppfattning? (Lantz, 1993) 

De intervjuer som genomfördes var av halvstrukturerad karaktär. Ytterligheterna är 
öppna respektive strukturerade intervjuer. I en öppen intervju beskriver intervju-
personen sin bild av verkligheten och företeelsen medan respondenten får besvara 
specifika frågor i en fastställd ordning i en strukturerad intervju. (Lantz, 1993) 

I det här fallet formulerades frågor, men då respondenternas bild av verksamheten 
eftersöktes och för att minska risken att svaren skulle färgas av vetande från tidigare 
intervjuer hade öppna intervjuer varit att föredra. Problemet med öppna intervjuer är 



Organisationen i centrum Metod och genomförande 
 

 33

att de försvårar jämförelser mellan individer. (Lantz, 1993) För studiens utveckling 
fanns ändå ett intresse av möjligheten att till viss del kunna jämföra svaren, varför 
halvstrukturerade intervjuer ansågs lämpliga. Ett halvstrukturerat upplägg innebär att 
frågeområden definierats i en bestämd följd, med följdfrågor inom dessa. Insamlade 
data blir en kombination av öppna och fasta svar. Respondenten ger sin bild av de 
ämnen som intervjuaren finner meningsfulla. Flera intervjuer med samma tema visar 
sig oftast vara jämförbara. (Lantz, 1993) 

Den omfattande omorganisation som förra året genomfördes på Saab Aerosystems 
ägde rum endast en månad före examensarbetets start. De förhållanden som har 
undersökts är därmed dynamiska och mycket har hänt på företaget sedan studiens 
början. För att minska risken att använt material skulle vara inaktuellt vid studiens 
avslut har intervjuperioden medvetet spridits ut över tiden. Den information som har 
nått ut till olika delar i organisationen under senare delen av examensarbetet kan ha 
påverkat de svar som givits i intervjuerna och bidragit till eventuella skillnader mot 
tidiga svar. Några sådana fall har noterats och hänsyn har i analysen tagits till detta.  

När en intervjuperiod sprids ut över tiden kan det tänkas att intervjupersoner påverkas 
av varandra, och därmed även de svar som återges (Wenell, 2003). De negativa 
aspekterna av att sprida ut en intervjuperiod har dock inte ansetts vara något problem i 
det här fallet. Dels arbetar intervjupersonerna i olika delar av organisationen och dels 
är många områden tillträdesskyddade, vilket ytterligare försvårar kommunikationen 
mellan intervjupersonerna.  

Risken för sådan påverkan anses vara störst i ledningen, då dessa personer träffar 
varandra i sitt dagliga arbete, samt inom respektive avdelning. Därför genomfördes 
intervjuer med anställda i ledningen under en komprimerad period. För att ytterligare 
minska medarbetarnas möjlighet att påverka varandra genomfördes intervjuerna i 
möjligaste mån med en avdelning i taget. Därutöver skickades medvetet ingen 
information ut till intervjupersonerna mer än en vecka i förväg. 

3.4.2 Val av intervjupersoner 
Då uppdragsgivaren fanns i den avdelning som kallas Systemutveckling föll det sig 
naturligt att börja arbetet där. Systemutvecklingen är den till numerären största 
avdelningen, där utveckling sker av företagets produkter. Syftet med de inledande 
intervjuerna var dels att skapa en grundläggande förståelse för verksamheten och 
företaget, dels att få en uppfattning om intervjupersonernas syn på sina respektive 
roller och den samverkan som skulle studeras.  
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Med handledarens hjälp valdes en handfull medarbetare ut för de inledande 
intervjuerna. För att få en bred bas att stå på, en verklig bild över arbetsprocesser, 
projektverksamhet samt relationer till övriga avdelningar, valdes personer med olika 
roller; projektledare, systemutvecklare, mjukvaruutvecklare och materielgrupps- 
ansvariga. Dessa personer befann sig även på olika nivåer i organisationen, hade 
mycket varierande anställningstid i företaget samt arbetade med olika projekt. Vidare 
representerade de båda de tidigare affärsenheter som slagits samman. 

När några intervjuer hade genomförts med anställda i avdelningen Systemutveckling 
inleddes även intervjuer med personer inom avdelningen Produktledning. Det ansågs 
vara den avdelning med vilken Systemutvecklingen hade mest kontakt och därmed 
mest vetskap om. Produktledningen är en avdelning med helhetsansvar för företagets 
produkter och övergripande tekniskt ansvar. 

Även här valdes intervjupersoner med handledarens hjälp, inom olika områden i 
avdelningen. Under tiden då personer från Systemutvecklingen och Produktledningen 
intervjuades erbjöds även tillfälle till deltagande på en genomgång som hölls av 
områdeschefen för Affärsutveckling. Detta var den, och som det föreföll flera 
medarbetares, första kontakt med avdelningen Affärsutveckling och Marknad, en 
stödfunktion i företaget. Senare genomfördes även intervjuer med några personer från 
denna avdelning. 

För att minska risken att alla intervjupersoner skulle falla inom ramen för ett informellt 
kontaktnät togs efterhand egna initiativ till att kontakta personer för intervju. Alla 
antydningar om personer som skulle kunna vara intressanta att intervjuas följdes upp. 
Dock genomfördes inte intervjuer med alla dessa personer, då närmre 50 namn 
föreslogs vid olika tillfällen. 

Efter intervjuer inom avdelningen Affärsutveckling och Marknad förflyttades fokus till 
Programledningarna, som är ansvariga gentemot kunder gällande skrivna kontrakt. 
Intervjupersoner valdes ur alla tre Programledningarna, för att fånga upp eventuella 
likheter och skillnader dem emellan. 

Till sist intervjuades avdelningscheferna för de aktuella avdelningarna samt personer i 
företagets ledning. Detta ansågs vara värdefullt då de besitter en mer övergripande 
helhetsbild av företaget och verksamheten. 

Totalt genomfördes 26 intervjuer, fördelade på de fyra avdelningarna och företagets 
ledning. Då Systemutvecklingen till numerären är mycket större än de andra 
genomfördes flest intervjuer, närmre hälften, här. I övrigt fördelades antalet relativt 
jämnt på de olika avdelningarna och ledningen. 
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För att ytterligare öka det insamlade materialets tillförlitlighet kunde ett antal 
avslutande intervjuer ha genomförts inom Systemutvecklingen, då flera månader 
passerat sedan de första genomfördes. Då tiden inte tillät detta, gjordes istället några 
kortare samtal med personer inom avdelningen. I och med att avdelningscheferna 
intervjuades nära slutet gavs även möjlighet till komplettering med aktuell 
information. 

3.4.3 Möten 
Under hösten hölls inom varje sektion möten då mål och visioner för kommande år 
skulle diskuteras. Möjlighet gavs till deltagande på tre sådana möten, vilket resulterade 
i att kontakt skapades med många personer inom avdelningen Systemutveckling. 
Tillfälle fanns då att höra medarbetarnas diskussioner kring ämnen som att ha rätt 
inställning, rätt kostym, rätt produkt samt rätt arbetssätt. Genom att delta på dessa 
aktiviteter inhämtades information om hur fler personer tyckte och kände inför ämnen 
som senare skulle komma att beröras i examensarbetet. 

Möjlighet erbjöds även att följa ett ärende genom möten för beslut om åtagande och 
resurssäkring, för att genom observation få en inblick i uppdragsflödet samt i hur 
prioritering mellan projekt sker i praktiken. 

Att delta på dessa möten, i rollen som åhörare, ansågs vara positivt då detta medförde 
tillgång till information som kanske inte kommer fram i intervjuer med en person i 
taget. Deltagande på mål- och visionsmötena gav även möjligheter att i större 
utsträckning upptäcka eventuella skillnader i nuvarande problem och framtida mål 
mellan olika sektioner. 

3.5 Reflektioner 
En studie av det här slaget påverkas av många faktorer i den närmaste omgivningen. 
Här görs ett försök till att förklara vad som kan ha påverkat den här studien och på 
vilket sätt, samt hur tankar har förts kring vissa val. 

3.5.1 Betoning på problem 
I och med att intervjupersonerna i stor utsträckning har fått berätta fritt om sin 
uppfattning av verksamheten blir studien problemorienterad. Problem är uppenbara 
frågor för samtal för intervjupersonerna medan det som fungerar bra flyter på utan 
diskussion. Därmed kommer mer information om problem till kännedom än sådant 
som är positivt. Troligtvis finns många positiva aspekter i arbetet på Saab Aerosystems 
som inte har framkommit i denna studie, vilket är någonting som läsaren bör ha i 
tankarna. 
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3.5.2 Misstolkning av information 
Vissa medarbetare lever och arbetar efter gamla regler och normer, vilket kan ha 
bidragit till något missvisande information angående hur det är tänkt att arbete ska 
genomföras och hur arbetsgången ska vara.  

3.5.3 Kontinuerliga förändringar 
Som tidigare nämnts finns en medvetenhet om att mycket har hänt sedan 
examensarbetets början. Delar av det som analyseras i det här arbetet kan därmed 
tänkas vara på gång att åtgärdas i skrivandets stund. I och med de intervjuer som har 
gjorts kan information om vissa samband, eller avsaknaden därav, ha nått personer 
som inte tidigare var medvetna dessa. De kan ha influerats av denna studie och 
därigenom finns en möjlighet att flera personer ägnar sig åt samma tankeverksamhet 
och drar liknande slutsatser som studien innefattar. 

Detta anses vara positivt för företaget. Syftet med examensarbetet är att hjälpa 
företaget med tydliggörande av hur verksamheten fungerar. Detta syfte ska uppfyllas 
genom resultatet av denna studie, som beskrivs i rapporten. Att studien även kan ha 
resulterat i att en diskussion har tagit fart och att personer i företaget aktivt tar tag i 
problemet, redan innan rapporten är klar, anses vara en fördel för företagets 
möjligheter till förbättring.  

3.5.4 Stort antal intervjuer 
Att så många personer har intervjuats har gjort resultatet bättre och mer tillförlitligt. 
Det har tagit mycket lång tid att bearbeta och sammanställa all information, men 
arbetet anses bli bättre och förhoppningsvis mer användbart.  

Det stora antalet intervjuer har även bidragit med åsikter och information om många 
olika oklarheter och funderingar. I en strävan att göra en så stor insats som möjligt för 
företaget har därför arbetet med att begränsa den mängd information som används inte 
varit helt trivialt. 

3.5.5 Insamlade data som en del av bidraget 
Ett stort bidrag med den här studien anses ligga i att företaget får ta del av den 
information som har samlats in och sammanställts. Därför har empirikapitlet valts att 
göras mycket beskrivande. Uppgifter som tydliggör samband framkommer delvis 
genom den omfattande empirin.  
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3.5.6 Ytterligare information 
Under intervjuer och under tiden med medarbetarna i företaget har ytterligare 
information fångats upp, som inte på ett enkelt sätt kan beskrivas i empirin. 
Exempelvis kan det röra sig om uttryck av frustration, ansiktsuttryck och åsikter som 
har kommit till kännedom vid sidan av intervjuer och aktivt insamlande av data. Sådan 
information kan speglas i eller påverka tankar i analysen. Detta anses dock inte vara ett 
problem, då även denna information måste bedömas vara relevant för studien. 

3.5.7 Endast delar av företaget 
I och med att endast några avdelningar i företaget är föremål för studiens 
undersökning, kan vissa aspekter av samverkan avdelningar emellan ha missats. En 
undersökning som inkluderar övriga avdelningar ger enligt några personer i företaget 
samma bild, eller som de uttryckte sig: ”more of the same”. De meddelar att 
förutsättningarna, människorna och arbetsuppgifterna skiljer sig, men tror inte att 
resultatet av den här studien hade påverkats i någon större grad genom att titta på 
samtliga avdelningar. 

Andra menar att andra avdelningar är mycket annorlunda uppbyggda och har helt 
andra arbetssätt. Därmed fungerar även verksamheten på ett annat sätt, om dessa 
avdelningar blandas in, och resultatet av denna studie skulle ha blivit ett annat om hela 
företaget hade studerats. Delade meningar råder därmed i detta avseende, varför inga 
försök görs till att dra egna slutsatser om andra avdelningars eventuella påverkan på 
studiens resultat. 

3.5.8 Anställda i en av de fyra avdelningarna 
I och med tillhörigheten till ett område inom Systemutvecklingen fanns en risk för 
minskad distans till uppgiften, något som kan ha påverkat objektiviteten i studien. 
Denna risk förstärktes genom att alla inledande intervjuer genomfördes inom 
avdelningen och den första bilden av organisationen blev troligtvis färgad av åsikter 
inom Systemutvecklingen. 

Tack vare den naturliga blandning av intervjuer som sedan följde, på grund av de 
tillfrågades få luckor i sina scheman, lyckades ändå distansen bibehållas. För att 
motverka risken att färga arbetet av den ursprungliga bilden har intervjuerna, som 
tidigare nämnts, delvis varit av öppen karaktär. De anställda har i stor utsträckning fått 
berätta, med ledning in på relevant ämnesområde. 



Metod och genomförande Organisationen i centrum 
 

 38 

Troligt är även att slumpen bidragit till minskad risk för subjektivitet. I och med 
placeringen på en annan våning än den som många andra inom området befann sig på, 
har problemet med att hålla distans till avdelningen troligtvis underlättats. 

Tillhörigheten till Systemutvecklingen kan även ge ett positivt bidrag till studiens 
resultat. Det är lätt hänt att en studie av det här slaget blir allt för övergripande och 
strategisk. Därför är det viktigt att konstant ha uppdragsgivarens synvinkel i tankarna, 
då det stora problemet inte anses vara att arbetet inte fungerar utan att förståelse saknas 
för hur det är tänkt att fungera. 
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4 Verksamheten 
 

 

 

 

 

 

 

I detta och påföljande kapitel redovisas det 
empiriska material som samlats in genom 
intervjuer, deltagande på möten och från 
skrivna dokument. Organisationsstrukturen 
på Saab Aerosystems introduceras i det här 
kapitlet, och en övergripande genomgång av 
verksamheten görs, varpå medarbetarnas 
åsikter om helhet, tydlighet och oklarheter i 
verksamheten följer. 
  

Verksamheten 
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4.1 Saab Aerosystems organisation 
Det affärsområde inom Saab AB som förr hette Aerospace har, som tidigare nämnts, 
delats upp på två nya affärsområden; Aerosystems och Aerostructures. De tre 
affärsenheterna inom Aerospace har slagits samman och istället delats upp på de två 
nya affärsområdena. 

Efter att Saab fick en beställning på vidareutveckling av Gripenflygplanet 1997 har det 
varit högt fokus på att leverera detta flygplan. Det var en omfattande beställning och 
det har därför varit möjligt att ha en hel organisation som enbart arbetade med detta, 
samtidigt som en annan organisation hade till uppgift att se framåt. Nu, när flygplan 39 
i princip är färdigutvecklad och verksamheten minskar till volymen, finns inte längre 
medel att hålla med dubbla organisationer. Företaget måste istället skapa en balans 
mellan flera, nya affärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Organisationsbeskrivning för Saab Aerosystems (Regelverket, Saab Aerosystems, 2004) 
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Saab Aerosystems nya organisation är strukturerad som en matris, se figur 4.1. I en 
riktning ligger de som kallas Programledningar, som ansvarar för att kontrakt 
effektueras i tid enligt rätt kostnad och att företaget svarar mot de åtaganden som 
gjorts. I andra riktningen finns det som kallas linjen, en utförande instans som ska 
leverera det resultat som Programledningarna beställer och ansvara för tekniken i 
produkterna.  

Utöver dessa avdelningar finns tre så kallade stödfunktioner, Affärsutveckling och 
Marknad, Försäljning och Strategiska Partnerskap, samt ett antal staber. Stöd-
funktionerna kan sägas utgöra expertorganisationer inom sina respektive områden och 
har därmed det övergripande ansvaret för aktiviteter rörande deras verksamhet. I 
jämförelse med linjen, den del av företaget i vilken flest människor arbetar, är 
stödfunktionerna mycket små avdelningar. Ansvar för övergripande beslut gällande 
samtliga program inom Saab Aerosystems ligger hos tre beslutsorgan som kallas 
Affärsledningar; Gripen, Nya Program och Eftermarknad. Enligt dess medlemmar 
koordineras exempelvis de olika Programledningarna här och prioritering sker mellan 
dessa. 

Matrisen är tänkt att fungera så att programledarna driver sina program tvärs genom 
linjen. De sätter upp projektorganisationer som ansvarar för det operativa arbetet och 
ser till att linjen levererar det resultat som efterfrågas. De tre Programledningarna 
konkurrerar om de resurser som finns till förfogande i linjen. 

4.1.1 Projektverksamhet 
Merparten av verksamheten på Saab Aerosystems drivs i projektform. För närvarande 
består projektfloran av två stora projekt, Gripen 04 och Gripen 06, samt ett antal 
mindre projekt, helikopter, obemannade farkoster med mera. Projektet Gripen 04 
sträcker sig, som namnet antyder, till slutet av år 2004 och tar fram till dess hand om i 
princip allt utvecklingsarbete som rör flygplan 39. Huvuddelen av utvecklingen är inne 
i sitt mest intensiva skede just nu, och ska avvecklas under första halvåret av år 2004. 
Efter det återstår godkännande från kund och leverans till förband.  

I den sista delen av projekten är inte lika många människor inblandade som i tidigare 
faser. Detta medför att anställda på olika avdelningar kan ha olika syn på när projekten 
tar slut. I exemplet med Gripen 04 slutar dock projektet med att flygplanet ska vara 
förbandsintroducerat, vilket enligt tidplanen ska ske i slutet av år 2004. Projektet 
Gripen 06 är idag i en uppstartsfas och ska ta vid när Gripen 04 avvecklas. Gripen 06 
kommer att vara mest utvecklingsintensivt under senare delen av år 2005, med 
leveranser vid årsskiftet 2005/2006. En tidplan för detta projekt håller på att skapas, 
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varför inte många ännu sett någon sådan. Gripen 06 är det första stora projekt som 
omfattar fler kunder än den svenska kunden FMV.  

För att ett projekt ska bli överskådligt skapas en projektstruktur enligt modellen WBS, 
Work Breakdown Structure, där produkten beskrivs med hjälp av så kallade 
arbetspaket. Inom varje del av strukturen görs ett visst arbete för att få fram nytt 
underlag för den slutliga deklarationen av produkten. Själva huvudarbetet görs i en 
liten del av denna struktur, men strukturen ger en överblickbar bild av allt som ska 
göras inom projektets ramar. I stora projekt finns en huvudprojektledare, som är 
ansvarig för hela projektet. För varje del inom strukturen finns sedan en 
delprojektledare som ansvarar för att just det delprojektet blir klart.   

Projekt som startas idag drivs på tvären genom linjen, medan projekt som pågår sedan 
tidigare följer linjens struktur. Syftet att vrida projektorganisationerna är att försöka 
separera projekten från linjen och skapa två fokus, både på helheten och på de 
ingående delarna. En projektledare väljs oftast från den del av linjen där mest 
verksamhet väntas ske under projektet. Programledningarna håller större projekt med 
projektledare, vilka då fungerar som programledningens förlängda arm.  

Utbildning och verktyg 
Inom företaget finns en projektmodell, ett verktyg för styrning av projekt, som kallas 
ProjekStyrningsMetoden, PSM. Modellen är utvecklad inom företaget och är avsedd 
att användas för alla typer av projekt, stora som små. Tanken med PSM är att hela 
företaget ska ha en enhetlig syn på projektarbete, något som även märks gentemot 
kunder. 

Långt ifrån alla medarbetare får utbildning i PSM. Det är heller inte alla projektledare 
som vet att det finns en gemensam metod för projektstyrning, inom företaget. En del 
programledare meddelar att de har börjat släppa PSM för att den är för formell. Vid 
stora projekt anser de att det är bra att anamma metoden fullt ut, medan det finns en 
svaghet i alla metodens formella beslut när det handlar om mindre projekt. De menar 
att en onödig hierarki skapas och styrgrupper blir onödigt stora. 

Ledningen i Aerosystems meddelar stolt att företaget ligger långt fram vad gäller 
ledarskapsutbildningar för chefer. Lite nedstämt fortsätter de att berätta om 
projektledarna. De menar att projektledare också är chefer, oerhört viktiga sådana. 
Även om projektledarna inte har något personalansvar så leder de pengaflödet. Det är i 
projekten som pengarna läggs och genom dem som produkterna utvecklas. En 
medvetenhet finns om att flera projektledare saknar formell kunskap och inte utbildas i 
tillräcklig utsträckning. 
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”Det har fallit på sådana här löjliga saker som att utbildningssidan har sagt att de inte har tillräckligt 
många anmälda för att kunna köra kursen. Det är ju helt sjukt, vi bollar med miljarder kronor, kör 

igång kursen omgående! Vi ska inte acceptera sådana saker.” 

Anställd, affärsledning 

Vidare menar personal i Affärsledningarna att företaget bör se till att utbilda 
projektledare kontinuerligt, även om de inte arbetar som projektledare idag, så att det 
finns medarbetare med den kompetensen när behov uppstår. 

Inom Systemutveckling är många missnöjda med hur projekt drivs. I en jämförelse 
mellan de två stora projekten finns dock ett visst förtroende för att det nya projektet, 
Gripen 06, kommer att fungera bättre än det som börjar ta slut, Gripen 04. Det största 
problemet anses vara brist på information. Många skilda åsikter finns till exempel vad 
gäller linjens inblandning i den operativa verksamheten.  

4.1.2 Linje och Projekt  
De senaste åren har projekten haft en relativt stark position, i och med att de har haft 
resultatansvar och köpt resurser av linjen. Innan omorganisationen var det projekten 
som såg till att arbetet blev utfört och linjen försåg projekten med resurser för att klara 
av uppgiften. I den nya organisationen är resultatansvaret för delprojekten överflyttat 
på linjen, och projekten köper istället resultat av linjen. Istället för att leverera resurser 
ska linjen nu se till att arbetet blir gjort och leverera resultatet till det aktuella 
projektet. 

Det här är någonting som många programledare uppfattar som positivt, eftersom det är 
i linjen och på sektionerna som kunskapen finns om hur arbetet ska utföras, 
kvalitetssäkras osv. De anser dock inte att alla i organisationen har förstått skillnaden 
än. Detta styrks av åsikter som finns bland personalen i Systemutvecklingen, att den 
nya organisationen är till för att stärka projekten gentemot linjen, som traditionellt haft 
mycket makt i företaget. I flera delar av linjen anser de sig fortfarande stå med resurser 
till förfogande för projekten, som ska driva arbetet. 

Att linjens makt ökar gentemot projekten i den nya organisationen är ändå relativt 
många överens om, men det skiljer sig huruvida de anställda tycker att det är positivt 
eller negativt. Projektet driver arbetet och linjen står för tekniken. Linjen ansvarar för 
tid, teknik och ekonomi – resultatansvar. Linjen kan ses som ett långsiktigt 
förvaltarskap under utveckling. Projekten driver arbetet, varför några anser att det 
egentligen inte behöver vara något motsatsförhållande. 
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Många av dem som tidigare arbetat inom affärsenheten Future Products, och därmed 
arbetar i de mindre projekten, tycker att linjen många gånger bromsar deras arbete. De 
upplever svårigheter i att ha en linje som arbetar med flera projekt av mycket 
varierande storlek där tidplanerna ser helt annorlunda ut och sträcker sig över olika 
perioder.  

4.1.3 Kundkontakter 
I och med att företaget många år har arbetat mycket integrerat med kunden har en stor 
kontaktyta skapats. Saabs organisation gentemot kund har de senaste åren varit 
uppbyggd på ett horisontellt plan, se figur 4.2.  

Många medarbetare, inom olika delar av 
organisationen, har kontakt med den svenska 
kundens anställda och produkternas slut-
användare, för att diskutera tekniska detaljer. Vid 
sådana diskussioner kan önskemål uppkomma, 
från kundens sida och vetskap förmedlas till 
företaget om kundens framtida behov. 

Affärsutvecklarna och marknadsförarna under-
söker vad potentiella kunder skulle kunna tänkas 
vilja köpa av företaget och letar på så sätt nya 

kunder. Programledningarna är de som förhandlar med kunderna och är ansvariga 
gentemot dessa, vad gäller de kontrakt som skrivits. Helst ser ledningen att även 
teknisk personal deltar vid förhandlingar, som har teknisk kunskap om vad som är 
möjligt och rimligt. Produktledarna träffar kunderna och diskuterar innebörden av 
deras krav och behov, när dessa ska brytas ner till tekniska krav. Systemutvecklarna 
träffar kunderna för att diskutera detaljer i den tekniska utformningen. Listan kan 
göras lång. 

Det integrerade arbetet med kunden ses, av nästan alla i Aerosystems, som en stor 
styrka i verksamheten. En återkommande åsikt är att de flygplan som hittills har 
utvecklats troligtvis inte hade blivit så bra som de blev om samarbetet med kunden inte 
hade varit så intimt. Samtidigt finns en insikt, framför allt hos anställda i ledningen 
och inom Affärsutveckling och Marknad, i att roller och gränssnitt blir otydliga i ett 
sådant förhållande. När kunden nu drar sig undan, samtidigt som företaget närmar sig 
fler kunder, krävs andra och tydligare rollspel på en övergripande nivå. Enligt 
ledningen kommer även kundkontakter därmed att behöva kanaliseras på ett bra sätt. 
För att underlätta detta arbete finns en kontaktstruktur, Samverkanstruktur39 (Sam39), 
i flera nivåer mellan den svenska kunden och personalen på Aerosystems. 
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Figur 4.2: Illustration av företagets 
kundgränssnitt fram tills idag. (Ritad 

efter beskrivning i intervju) 
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Ledningen menar att med de nya kunderna, från 
andra länder, är den intima kundrelation som 
företagets anställda är vana vid inte möjlig att 
uppnå. Kunderna kommer att förflytta sig från 
en horisontell position till en vertikal, se 
figur 4.3. De nya kunderna har andra krav och är 
inte intresserade av ett så nära samarbete med 
företaget. Delvis tror ledningen att situationen 
kommer att ”lösa sig självt”, med tanke på 
avstånd och språkbarriärer. 

4.2 Omorganisation 
Tanken med omorganisationen var, som tidigare nämnts, att samla kompetens efter 
funktions- och kunskapsområden istället för att vara organiserade efter enskilda 
projekt. Istället för att ha den militära verksamheten uppdelad och ha dubbla 
kompetenser skapas nu en matrisorganisation, där en gemensam linje möter flera olika 
program.  

4.2.1 Inriktning och fokus 
Skillnaden från tidigare är just insikten om att flygplan 39 inte är hela verksamheten, 
att företaget måste agera mer affärsmässigt i framtiden. Flygplanet utgör fortfarande 
den i särklass största delen av verksamheten, varför företagets totala volym minskar 
framgent. För långsiktig överlevnad måste nya affärer skapas, nya produkter utvecklas 
och nya marknader erövras. Detta medför ett behov av en organisation med korta 
ledtider och en snabb reaktionstid gentemot marknaden. Organisationens behov av 
större fokus på affärsverksamhet än tidigare föranleder en helt ny avdelning, 
Affärsutveckling och Marknad.  

Den stora frågan för Saab Aerosystems är, enligt företagsledningen, huruvida 
tillräckligt med nya affärer kan skapas utifrån de nya produkterna för att överleva i 
längden och om dessa kan fylla hålet efter flygplan 39. En följdfråga är då hur mycket 
arbetskraft som kommer att behövas jämfört med det antal som idag arbetar med 
Gripen samt vilken kompetens som kommer att behövas. Även om inget nytt flygplan 
utvecklas så handlar det fortfarande om flygande farkoster, så kompetensen kommer 
naturligtvis att behövas på något sätt. Kanske kommer företaget aldrig mer att leverera 
ett komplett system, utan agera som delsystemsleverantör. Någon ny ”Grip” kommer 
inte att dyka upp och omorganisationen som skett anses av affärsledningen vara sund 
och ett första steg i den förändring som kommer att bli nödvändig. 
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Figur 4.3: Illustration av företagets 
vision av framtida kundgränssnitt. 
(Ritad efter beskrivning i intervju) 
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Saab i Linköping har sedan många år varit ett tekniktungt företag, med högt fokus på 
utveckling och produktion. Nya flygplansaffärer har hela tiden rullat in och uppdragen 
har alltid avlöst varandra. Nu måste, enligt affärsledningen, en successiv övergång ske 
till en mer marknadsinriktad organisation, med större fokus på affärsverksamhet.  

Affärsledningen menar att Saab i Linköping har alldeles för många smalt inriktade 
anställda, något som har fungerat bra under alla år med affärer från den svenska 
kunden men som i den framtid som de går till möte inte är ekonomiskt försvarbart. I 
framtiden krävs en bredare och till antalet inte så stor arbetsstyrka som lättare kan 
anpassas till förändringar i beläggningen. 

För att försöka skapa fokus på nya områden samtidigt som flygplan 39 ska utvecklas 
färdigt skapades en matrisorganisation. I en riktning finns linjen, med kompetens och 
resurser, medan programmen och därmed projekten finns i en tvärriktning genom 
linjen. Att gå från ett enproduktsföretag till att ha en bredare projektflora ställer stora 
krav på organisationen vad gäller planering, samordning och struktur. Programledare 
menar att höga krav ställs på linjen, som nu måste kunna serva fler program och kunna 
hantera en mer komplex situation vad det gäller att hantera och styra resurser och 
leverera resultat till de projekt som finns. Inom företaget finns ingen vana i att arbeta i 
en matrisorganisation. 

Programledarna menar att det nya arbetssättet inte alls fungerar än. Det vore, enligt 
dem, orimligt att tro att en så stor organisation skulle kunna ställa om på så kort tid, 
sedan hösten 2003. Programledarna meddelar att de, för att kontrakt måste uppfyllas, 
fortfarande driver programmen på samma sätt som tidigare, med projektledare som 
tjatar på medarbetarna för att få uppdragen utförda. Det finns dock en medvetenhet om 
konsekvenserna av deras sätt att agera. 

”Om det inte stod en kund i andra änden och väntade på prylar vore det ju bättre att ge 
organisationen den tid den behöver och ägna sig åt att styra upp organisationen, det skulle bli mycket 
enklare för medarbetarna. Nu blir det dubbla budskap. Det gör ju att det tar ännu längre tid att nå 
slutmålet” 

Programledare, Aerosystems 

4.2.2 Förändringsarbetet 
Arbetet med att skapa en ny organisation börjar i affärsenhetens ledning. Där ritas 
organisationen och strukturen bestäms, vilket ansvar som ska ligga på vilka delar samt 
hur de olika avdelningarna ska fungera tillsammans. Detta arbete sker utifrån underlag 
från avdelningarna gällande väntad beläggning och vad denna information innebär för 
organisationen framgent. Organisationens uppbyggnad styrs delvis av regler från 
flygindustrin, den måste ha en viss utformning. Dels måste företaget ha godkända 
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processer och dels måste vissa befattningar och roller finnas. För att verksamheten ska 
erhålla nödvändiga certifikat måste organisationen bestämmas utifrån dessa regler. 

Företagsledningen började lägga pusslet flera månader innan omorganisationen. När 
den övergripande organisationsbilden var klar tillsattes chefspositionerna. Sedan följde 
gränssnittsdiskussioner på mer detaljerad nivå. Avdelningschefer och områdeschefer 
funderade i sin tur på hur deras respektive organisationer skulle drivas och hur 
bemanning av dessa skulle ske. Varje område skapar därefter sin egen organisations-
beskrivning, en schematisk bild över området med tillhörande deklaration av ansvar 
och befogenheter. 

På frågan hur koordinering av innehållet i olika organisationsbeskrivningar sker har 
hittills ingen kunnat svara ordentligt. Ett antal utkast publiceras på det interna 
datanätet Wingnet och distribueras till övriga chefer för synpunkter. Detta sker i en 
dynamisk period där organisationsbeskrivningar uppdateras i princip en gång per dygn 
och då är det inte alla som tar sig tid att läsa andras dokument. Inom avdelningen 
Produktledning menar de anställda dock att de har arbetat en hel del med detta och 
känner att de är överens om vad som ska stå i sina organisationsbeskrivningar. 
Programledarna inser att organisationsbeskrivningar inte har hunnits synkroniseras 
mot varandra, men anser att det får komma efter hand genom praktiskt arbete. 

Inom Produktledningen ifrågasätter de hur många som egentligen tittar på 
organisationsbeskrivningarna för att ta reda på vad andra gör. Dels ifrågasätts hur 
många som anser att de behöver veta vad andra avdelningar och områden gör och dels 
hur många som orkar läsa organisationsbeskrivningar för att få veta. Affärsutvecklare 
menar att det inte räcker att medarbetarna vet vad som görs inom den egna sektionen 
eller området, utan att samverkan även måste kunna ske mellan olika sektioner och 
områden: 

”Man behöver inte slåss bara för att det står ett ord på ett papper, ”jaså håller du på med koncept, 
det gör ju jag också” Då tar man fram kartan och reder ut det hela – här borta jobbar du och här 

jobbar jag. Vi kan ju göra det här, och det här tillsammans och hjälpas åt.” 
Affärsutvecklare, Aerosystems 

Den nya organisationen har inte riktigt tagit fart än, många är fortfarande kvar i det 
gamla. Vissa nybildade sektioner har hunnit flytta så att de är samlokaliserade, men 
många sitter fortfarande kvar med sina tidigare sektioner. De flesta fortsätter att arbeta 
i de projekt som de arbetade i tidigare. Allteftersom dessa projekt tar slut kommer 
grytan att röras om och personerna blir engagerade i nya projekt eller linjearbete. En 
viss turbulens har dock märkts av i projekten, då en del personer har valt att flytta till 
nya poster vid omorganisationen. Exempelvis har en del projektledare blivit 
linjechefer, vilket medför att deras roll som projektledare successivt avvecklas. 
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Flera personer, inom olika delar av företaget, upplever många frågetecken i och med 
omorganisationen. Det som tidigare kallades avdelning till exempel, är det samma sak 
som område eller avdelning i den nya organisationen? Vad innebär de nya titlarna? 
Hur har en persons auktoritet påverkats uppåt och åt sidan av att titeln förändrats? Hur 
uppfattar kunder personen, med den nya titeln på visitkortet? Det finns mycket stolthet 
hos de anställda och flera personer påpekar att det är viktigt att komma ihåg att det 
finns en människa bakom varje roll. 

I samband med omorganisationen sades ett stort antal tjänstemän upp, på grund av 
kommande minskning i arbetsbelastning. Än så länge finns dock arbete att göra, varför 
många upplever att de måste arbeta mycket övertid för att täcka upp för bortfallet i 
arbetskraft. De flesta känner att de har mycket i dagsläget och upplever frustration 
över att det är lika mycket att göra fast med färre anställda. En viss förståelse finns hos 
personalen för att anställda sades upp på ekonomiska grunder, men många är upprörda 
över hur uppsägningarna gick till och tidpunkten vid vilket det skedde.  

Den ekonomiska övertaligheten hade varit tvungen att åtgärdas även om 
omorganisationen inte skett, men i och med den strukturella förändringen 
synliggjordes företagets nedskärningsbehov på ett tydligare sätt. Anledningen till att 
uppsägningarna skedde i det här läget är enligt affärsledningen den långa reaktionstid 
som krävs för att anpassa organisationen. För att kunna prestera det resultat som krävs 
måste storleken på organisationen rättas efter den framgent minskande beläggningen. 

Inställningen hos personalen till att omorganisationen genomfördes varierar, oavsett 
vilken avdelning de tillhör. Medan en del är positiva till förändringen och tycker sig ha 
god förståelse för att företaget går in i ett nytt skede med nya förutsättningar, finns det 
andra som är av en annan åsikt. Några anser exempelvis att företaget blir starkare, 
genom att kompetenser samlas, och att detta förbättrar positionen inför framtida 
affärer. De ser stor potential i den nya organisationen, förutsatt att den nyttjas på rätt 
sätt och att man samverkar på det sätt som är tänkt.  

Andra har svårt att se vad som skiljer sig från tidigare omorganisationer och hur det 
nya ska bli bättre än det som var förut. De säger att den här organisationsformen har 
provats tidigare utan att fungera på ett bra sätt och förstår inte hur det skulle vara 
annorlunda idag. Några tycker att deras roller blivit tydligare och att arbetet så 
småningom kommer att underlättas av det nya. Andra, framför allt inom 
Systemutvecklingen, menar att linjen har fått en konstlad indelning och att de måste 
hitta arbetsformer så att de kan jobba trots organisationen.  

I företagsledningen inser de att omorganisationen varit en smärtsam process, i och med 
nedskärningen av resurser. Att avskeda närmre 300 personer och samtidigt få nästan 
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2000 personer att känna att någonting nytt är i uppstart och tillsammans vilja arbeta för 
framtiden är ingen enkel uppgift. Det är svårt att i ett sådant läge få hela 
personalstyrkan att känna att de har samma kartbild och en vilja att gå framåt mot ett 
gemensamt mål. I ledningen menar de att detta problem troligtvis har upplevts på alla 
nivåer i företaget. Chefer är utpumpade, medarbetare oroliga för vad som kommer 
framöver och många positioner har fått nya ansikten. Samtidigt ska alla känna att 
någonting nytt har bildats, något nytt som ska bli bättre än det som var tidigare. 
Ledningen upplever att organisationen under hösten tappade tempo, men att 
verksamheten återigen börjar ta fart så sakteliga. 

De flesta är överens om att en ny organisation behöver tid för att sätta sig och att 
omorganisationen på kort sikt inte medför något positivt. Rapportvägar förändras och 
resurser flyttar på sig. Initialt medför detta merarbete, som inte hjälper till att driva 
pågående projekt framåt. Det kan i början vara svårt att veta vem eller vilket forum 
som ska besluta om vad. Alla försöker hitta sin plats i den nya organisationen, ett sätt 
att arbeta på som fungerar för dem. 

”Det som är med sådana här omorganisationer är att när en ny organisation väl har börjat sätta sig 
och man har hittat sina kontakter och på lokal nivå börjar kunna rätta till sådana saker – då kommer 
det någon ny VD, eller chef eller någonting. Inom några månader eller ett halvår ska ju den personen 
sätta sin prägel på organisationen. Jag tycker det är i princip samma argument man använder för att 

motivera en ny omorganisation.” 
Anställd på Saab Aerosystems 

Flera personer meddelar dock att det har varit mer framåtanda än motsträvighet. De 
menar att det bara tar lite tid innan allt fungerar. Till följd av detta anser många att en 
ny organisation måste få verka ett tag så att vinsterna med omorganisationen kan 
kammas hem. Hur långt ”ett tag” är råder delade meningar om. Medan vissa anser att 
ett par år är tillräckligt för att kunna dra några slutsatser anser andra att de borde vänta 
minst fem år innan de gör några nya förändringar. 

Många, framför allt inom Systemutvecklingen, saknar vetskap om syftet med 
omorganisationen, varför den genomfördes, vad tanken var och hur det är tänkt att det 
ska fungera nu. De anser att de endast har fått mycket kortfattad, om ens någon, 
information angående förändringen.  

I Programledningarna anser däremot de flesta att tillräcklig information nått dem, vad 
gäller anledningen till och tanken med omorganisationen. Några programledare 
upplever att det finns bra kunskap i hur information ska spridas angående 
organisationsförändringar. De menar att klara direktiv gavs i samband med 
omorganisationen.  



Verksamheten Organisationen i centrum 
 

 50 

Andra programledare menar att roller i den nya organisationen inte tydliggjorts 
ordentligt, framförallt vad gäller fördelningen mellan olika avdelningar. Ett stort 
problem anses därmed vara att medarbetare inte är medvetna om vad som förväntas av 
dem. 

Företagsledningen är inte lika övertygad om att informationen varit tillräcklig. De 
inser att det finns ett större informationsbehov bland företagets anställda än vad som 
har blivit tillgodosett. Enligt dem är det mycket viktigt att de anställda förstår varför en 
förändring sker. Av störst vikt är att uppgifterna berör den enskilde, att individen 
förstår vad hennes eller hans arbete betyder utifrån ett helhetsperspektiv. För att de 
anställda ska ha en möjlighet att kunna förstå krävs att dokumentation, målbilder med 
mera är tydliga.  

Ledningen trycker även på vikten av så kallad missionering, att gå runt på 
avdelningarna och upplysa och svara på frågor, för att så många som möjligt ska få 
information direkt från källan. När chefer får information och förväntas informera sina 
undersåtar, som i sin tur förväntas informera de anställda i nästa led, är det ofta så att 
informationen inte når fram till alla i ursprungligt skick. Varje individ har sin egen 
världsbild, och tolkar information utifrån denna. Därmed kan många få en annan bild 
av verksamheten, än den som avsågs.  

Bland avdelnings- och områdeschefer är det flera som anser att en organisation måste 
få tid att ”sätta sig” och att alla måste ha tålamod med att allting inte fungerar den 
första tiden. De menar att anställda måste hitta sin plats i den nya organisationen och 
få tid att hämta andan. 

Anställda inom Affärsutveckling och Marknad trycker på vikten av att skapa nya 
affärer och pekar på företagets akuta behov av detta. De är därför ivriga att få den nya 
organisationen att fungera och menar att det är riskfullt att vänta på att organisationen 
ska ”sätta sig”. När en organisation formas utan tillräcklig information eller ledning 
blir många kopplingar personrelaterade och strukturen faller, varpå avdelningarna 
tappar kontroll över verksamheten. De anser att ”vänta” sedan länge finns i 
mentaliteten i ledningsstrukturen på Saab och att en förändring måste ske även där.  

Förväntningarna på den nya organisationen bland de välinformerade är stora. De ser 
fram emot att avdelningar i större utsträckning än tidigare ska kunna låna kompetens 
av varandra. De menar vidare att den totala kompetensen ökar inom varje område, i 
och med att personer med kunskap inom samma ämne är organiserade tillsammans och 
kan lära av varandra. Genom att ta tillvara på erfarenheter från andra projekt skapas 
snabbare loopar, kortare ledtider, och därmed blir de inom företaget mer 
kostnadseffektiva. I ledningen menar de att Aerosystems måste kunna anpassa sig till 
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förändringarna i omvärlden.  Företaget skulle t ex behöva ta till sig av de processer och 
framgångsfaktorer som finns på den civila sidan: 

”De har inte råd att guldplättera inom det civila. Det måste fungera, men det behöver inte vara 
skitsnyggt. Vi kan ju lägga dagar, kanske uppåt en vecka på att det ska bli snyggt, editionsmässigt. Det 

är ju en tradition inom den militära flygvärlden att det är så.” 

Anställd, Affärsledning 

En förändring som ledningen vill införa i den nya organisationen är att alla 
medarbetare bör ha en så kallad andreman, någon som är insatt i arbetet och kan hjälpa 
till när tidsbrist uppstår, ta över vid sjukdom och så vidare. Detta är ett hett ämne för 
diskussion på alla nivåer inom företaget. Diskussionen tar sig dock helt olika uttryck 
beroende på var i organisationen den befinner sig. Anställda på högre positioner anser 
att fördelarna med att ha en andreman är många, medan medarbetare på lägre nivåer 
uppfattar det hela som någon sorts ”halveringsteknik”, att det vid nya uppsägningar 
skulle vara lättare att göra sig av med personal.  

4.2.3 Från olika kulturer 
Det finns många synsätt på hur den nya organisationen ska fungera. Att de tidigare 
affärsenheterna skiljde sig mycket från varandra i både storlek och arbetssätt har stor 
betydelse för uppfattningen av det nya. Den större av dessa två, Gripen, har varit mer 
hierarkisk och har arbetat mot snäva tidplaner, medan den mindre, Future Products, 
har arbetat med fler små program och kan anses ha haft en mer organisk struktur. 
Många upplever att tyngdpunkten i den nya organisationen ligger i arbetssättet från 
gamla Gripenorganisationen, G, i och med att de flesta kommer därifrån.  

Flera av dem som tidigare arbetade i G tycker att det mesta fortfarande är ”som 
vanligt”. Inom Programledning Gripen anser de sig till exempel inte ha påverkats 
nämnvärt av omorganisationen: 

”Vår ruta, programledning Gripen, var relativt intakt genom hela omorganisationen. Jag hade inte 
mycket kläm på vad det var som hände under de här månaderna, maj fram till augusti förra året. 

Internt hos oss hade det ganska tidigt tydligt framförts att vi skulle gå ganska oberörda, som 
avdelning, genom det här.” 

Anställd, Programledning Gripen 

Inom Systemutvecklingen tycker flera från forna G att de arbetar som tidigare, men att 
strukturen ser annorlunda ut och att de har fått påfyllning med personal från det som 
tidigare utgjorde Future Products, F. 

Av dem som tidigare tillhörde F anser istället många att den nya organisationen 
medför stora förändringar. De känner att de har bättre grepp om helheten i sina projekt 
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än vad de har som arbetar i G, som är mer specialiserade. Personer från F upplever att 
mycket tid läggs på diskussion i Gripenprojektet och att de själva i sin organisation var 
bättre på att få saker gjorda. I F arbetade de nära varandra, något som bidrog till att 
organisationen inte var särskilt byråkratisk utan mer flexibel. Där hade medlemmarna i 
projekten en känsla av helhetsansvar och att de kunde påverka sin situation. Många 
beslut kunde tas utan linjens inblandning, vilket medförde snabbare beslut. 

”Största skillnaden med den nya organisationen mot den gamla är att det helt plötsligt finns en linje 
som vill ta tag i saker, ha insyn och kontroll. Så har det inte varit förut. Det är den skillnad som märks 

tydligast.” 
Anställd, tidigare inom F 

I den nya organisationen är det tänkt att alla olika projekt ska kunna avropa resultat 
från linjen. Många upplever dock att mycket i linjen är från den gamla organisationen 
som var uppbyggd för att enbart arbeta med flygplan 39. De anser att linjen därmed 
prioriterar Gripenprojekt mycket högre än andra. Företagsledningen inser att det finns 
en stor utmaning i att inte ramla in i den gamla linjeorganisationen för Gripen. Den 
nya organisationen skapades för att företaget måste ut och ta marknadsandelar på nya 
marknader, något som inte var möjligt med den gamla organisationen som var 
uppbyggd för en produkt. 

I företagsledningen finns en medvetenhet om och insikt i maktkampen mellan de två 
tidigare organisationerna. De menar att många från gamla G undrar vad det egentligen 
var för verksamhet som försiggick i F och att de i G anser att det i F inte fanns några 
affärer med ”substans” i. Ledningen skulle vilja få de anställda att förstå att det är en 
enorm skillnad på att arbeta med studier, nya tankar och idéer om affärer jämfört med 
att arbeta konkret med ett projekt som har pågått i över tjugo år. Det är två helt skilda 
världar som möts i och med den här sammanslagningen.  

Gripenorganisationen kan i sig inte skapa några nya affärer enligt ledningen. 
Gripenaffärer kan skapas via export, men det hanteras av ett annat bolag, Gripen 
International. Ledningen menar vidare att flera som arbetar med Gripen tror att de kan 
skapa affärer utifrån sin kompetens, att de kan sälja sådant de är bra på att utveckla, 
men så går det inte till på marknaden. De som kommer från den lilla organisationen, F, 
anses ha kommit en bit på väg i arbetet med att skapa affärer. På samma sätt måste de 
som arbetar med Gripen också lära sig att förstå att det måste vara på ett visst sätt, så 
som kunderna vill ha det. De som arbetar med Gripen är däremot mycket mer tekniskt 
kunniga än andra. De är tekniskt sett överlägsna dem från F, men numera handlar det 
inte bara om teknik. Det finns mycket mer som spelar in i företagets framtida 
framgångar. 
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4.3 Affärsprocessen 
För att ge läsaren en bra bild av de fyra studerade avdelningarnas påverkan på 
företagets affärer och koppling till varandra följer i detta avsnitt en övergripande 
beskrivning av skapandet av affärer i företaget. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4: Aerosystems Övergripande Processkarta, (Intranät, Saab Aerosystems) 

För att säkerställa att kunder och övriga intressenters krav och förväntningar blir 
tillfredsställda finns processer för alla företagets produkter och tjänster. 
Myndigheternas regler för militär luftfart, RML, kräver dessutom att processer finns 
och efterföljs. Syftet med den övergripande processkartan är att ge en överblick på 
verksamhetens huvudprocesser samt huvudområden för styr- och stödprocesser, se 
figur 4.4. 

4.3.1 Utveckla affärer 
Den första delprocessen, Utveckla affärer, syftar till framtagande av preliminära 
affärskoncept och innefattar olika aspekter såsom marknadsanalys, kundnytta, 
kostnads- och intäktsanalys samt produktkoncept och livscykelanalys. 

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Idéflöde - skapande av affärer (Ritad efter beskrivning i intervju) 

Alla idéer om eventuella nya affärer som uppkommer, inifrån företaget eller utifrån, 
tas omhand av Affärsutvecklingen. Där börjar ett arbete med att gallra bort en stor 
mängd idéer, för att öka fokus på dem som för tillfället känns mest rimliga, se 
figur 4.5. Det finns inte pengar till att vidareutveckla alla idéer. Efter första 
bortprioriteringen konstrueras affärskoncept, genom en fördjupning i det material som 
tagits fram. Att intuitivt veta vilka idéer som är bra respektive mindre bra är svårt och 
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därför består gallringsprocessen av flera steg. Därmed kan övergången från idéstadie 
till affärskoncept ibland uppfattas som lite luddig.  

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot analyseras för varje förslag. Även faktorer som 
konkurrenter och ekonomiska termer granskas. Affärskoncepten används för att skapa 
en förståelse för hur en portfölj av framtida affärer kan komma att se ut. Beslut 
angående fortsatt arbete eller ett eventuellt nedläggande tas kontinuerligt under hela 
processen. Ju längre fram i processen ett ärende befinner sig, desto mer pengar och 
resurser har använts. 

I ett tidigt skede är det huvudsakligen affärsutvecklare eller personal från ledningen 
som tar beslut. De idéer som klarar den första gallringen sorteras in under respektive 
Programledning. Vid framtagande av affärskoncept är Programledningarna mer eller 
mindre aktiva, från fall till fall. Är det någonting som tydligt passar programledningen 
gör de oftast hela arbetet medan Affärsutvecklingen ansvarar för övriga idéer, för att 
sedan placera koncepten under en lämplig Programledning. Även Produktledningen är 
inblandad i framtagandet av affärskoncept, framför allt området Operationsanalys och 
Koncept. Affärsutvecklarna granskar affärerna ur ekonomiska termer, eller 
samarbetstermer medan operationsanalytikerna står för en helhetsförmåga för att 
möjliggöra rimliga avvägningar mot olika tekniska krav i tidiga skeden. 

Tanken är att avdelningen Systemutveckling ska vara inblandad i 
affärsutvecklingsarbetet i flera skeden. Dels är det tänkt att flera idéer till nya affärer 
ska komma inifrån organisationen, från de tekniskt duktiga ingenjörerna. I nästa skede, 
när operationsanalytikerna gör sina undersökningar, är meningen att dessa ska ta hjälp 
av anställda från olika delar av linjen eftersom det är där kompetensen och 
specialkunskaperna finns. De i Produktledningen har en helhetssyn och arbetar med 
kompletta produkter, medan systemutvecklarna har större djup i sin kunskap och 
arbetar på mer detaljerad nivå. Produktledningen ansvarar för allt integrationsarbete 
vad gäller teknisk information om produkterna. 

4.3.2 Ta hem affärer 
Vägen från ett affärskoncept till ett skrivet kontrakt innefattar en hel del arbete med 
marknadsföring, offerter och förhandlingar. Programledarna leder detta arbete, med 
hjälp av den kommersiella avdelningen då det gäller kontraktsskrivande och dylikt. 
Övergripande ansvar för marknadsföring av produkt ligger på avdelningen 
Affärsutveckling och Marknad. Inför en offert genomförs en så kallad kalkylsväng av 
Programledningen, där linjen deltar genom att bistå programledarna med information 
om kostnader och tidsåtgång för det arbete som affären skulle innebära. 
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4.3.3 Genomföra affärer 
När ett kontrakt är skrivet återstår arbetet med att genomföra affären. Detta kan 
innebära utförande av utredningar och tjänster och/eller utveckling, produktion och 
leverans av produkter och/eller arbete med att agera stöd till produkter i operativ tjänst. 
I den här fasen har avdelningen Affärsutveckling och Marknad lämnat ärendet helt och 
hållet och istället styr den aktuella Programledningen kontraktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.6: Övergripande arbetsprocess vid genomförandet av affärer. (Ritad efter beskrivning i intervju) 

När en produkt ska utvecklas måste kundens och andra intressenters krav definieras 
och omvandlas till en uppsättning tekniska krav. Programledningen beställer detta 
arbete av Produktledningen, som skapar en produktspecifikation för komplett produkt. 
Det operativa arbetet, utvecklingen av produkten, leds av ett projekt som 
Programledningen sätter upp. När uppdraget passar in i ett redan pågående projekt kan 
det placeras som ett tillägg till detta. Projektet beställer sedan resultat av linjen, som 
utför utvecklingsarbetet, se figur 4.6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.7: Utvecklings-V: Illustration av arbetsordning i utveclingsarbetet. (Ritad efter beskrivning i 
intervju) 
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När produkten på en övergripande nivå har definierats och specificerats av 
Produktledningen, tar Systemutvecklingen vid (genom ett projekt) för att utföra 
konstruktionsarbetet, se figur 4.7. Under konstruktionsarbetet förfinas krav och 
detaljerade specifikationer för enskilda funktioner tas fram. Med kravsättning av en 
produkt menas fastställande av vad som ska göras och när. Att förfina kraven innebär 
att bestämma hur det ska göras och av vem. När funktionerna har specificerats i detalj 
lämnas arbetet över till mjukvaruutvecklingen, som skriver programvaran. Allt arbete 
dokumenteras och verifieras kontinuerligt, för att till sist luftvärdighetsdeklareras 
innan leverans kan ske till kund. Produktledningen har tekniskt helhetsansvar för 
företagets produkter och är därmed även inblandade i verifierings- och 
valideringsarbete av utvecklade produkter.  

Under utvecklingsarbetet är även andra linjefunktioner inblandade. Industrialisering, 
TM, ansvarar för produktion och systeminstallation. Flygprov, TF, har ansvar för all 
flygprovverksamhet och deltar därmed i verifieringsarbetet. Avdelningen kundstöd, 
TS, ser till att det finns underlag för förvaltning av levererade produkter. De ansvarar 
till exempel för framtagning av användarföreskrifter samt annat stöd till kunden så att 
denne är nöjd med produkten i drift. Produktledningen är den avdelning som håller 
ihop arbetet och ser till att det blir en komplett produkt. 

De fem linjefunktionerna är tänkta att fungera som ”traditionella” linjeinstanser i 
matrisorganisationen och har därmed resurs- och kompetensansvar. Enligt ledningen i 
företaget ska linjen leverera det resultat som Programledningarna efterfrågar. Någon 
affärsutveckling ska, enligt samma personer, inte ske i linjen. Den kreativitet som 
finns bland medarbetarna ska naturligtvis inte dämpas, men dessa ska inte på egen 
hand börja arbeta med sådant som företaget inte får betalt för.  
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5 De fyra avdelningarna 
 

 

 

 

I detta kapitel presenteras de fyra 
avdelningarna närmre. En skildring följer 
sedan, av medarbetarnas åsikter om de fyra 
avdelningarna, var oklarheter anses finnas 
samt åsikter om helhet och tydlighet gällande 
gränssnitt dem emellan. 
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5.1 Affärsutveckling och Marknad, TB 
Affärsutveckling och Marknad, TB, är en nybildad avdelning 
med 28 anställda2. De ansvarar för utveckling av 
Saab Aerosystems framtida affärer och företagets produkt-
portfölj. Här sker analyser av kundbehov och utredningar av 
nya affärsmöjligheter, vilket även innefattar utvidgning genom 
allianser och uppköp samt avyttring av icke kärnverksamhet. 

Delar av avdelningen ansvarar för Aerosystems marknadsföring och samarbete med 
Gripen International i marknadsfrågor gällande andra länder. Affärsutveckling och 
Marknads uppgift är att vara ute i god tid och svara för Aerosystems framförhållning 
till omvärlden. 

Arbetet som sker i Affärsutveckling och Marknad är på en övergripande nivå. Bland 
annat ägnar de sig åt att undersöka eventuella förändringar i framtiden, exempelvis 
vilka faktorer som påverkar marknaden. 

5.1.1 Affärsutveckling, TBA 
Området Affärsutveckling består av nio personer och handhar alla affärsutvecklings-
genomgångar. När något nytt dyker upp är det inom Affärsutveckling som de 
undersöker hur intressant det är. Ska företaget lägga en dag eller flera år på det? Hur 
mycket pengar är det värt för Aerosystems att lägga på det? Området Affärsutveckling 
ser till kundens behov, de har ett så kallat utifrån och in perspektiv. Vidare ansvarar 
området för företagets strategiska affärsplan och produktportfölj. 

5.1.2 Marknad, TBM 
Ansvar för marknadsföring av företagets produkter ligger på området Marknad, en 
marknadsresurs som består av nio personer. Produktmarknadsföring handlar om att se 
till att produkterna kommer ut på marknaden och att se till att företaget får 
förfrågningar av specifika kunder, möjliga kunder så att produkterna kan offereras. 

En annan del av marknadsföringen är det som kallas relationsmarknadsföring, att göra 
Saab Aerosystems känt. Detta innebär presentationer av företagets kompetenser och 
resurser hos potentiella kunder. Området leder den långsiktiga marknadsbearbetningen 
och genomför även konkurrentanalyser. 

                                                 
2 Personalutdrag ur THL-personalregister, 2004-02-29, Personalavdelningen, Saab Aerosystems. 
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5.1.3 Marknadskommunikation, TBS 
Tre personer har till uppgift att leda utställningar och se till att företaget marknadsförs 
genom deltagande på mässor med mera. Dessa utgör området Marknads-
kommunikation. Bland annat handlar arbetet om att skapa en image för företaget. De 
har även ansvar för att broschyrer innehåller rätt information.  

5.1.4 Industrisamarbete, TBO  
När Saab Aerosystems offererar produkter till kunder i andra länder, tvingas de till 
samarbete med industri i det aktuella landet, eller lägga beställningar för ett visst värde 
på industri i det landet. Detta förfarande gäller även när svenska FMV upphandlar 
materiel utanför Sverige, vilket medför möjligheter för Saab. Det senare kallas för 
offset-in.  

Industrisamarbete leds och samordnas av ett område inom Affärsutveckling och 
Marknad. Tidigare hörde aktiviteter kring industrisamarbete till Programledningen, 
men de anses ha en koppling till de marknadsaktiviteter som personalen inom 
Affärsutveckling och Marknad arbetar med.  

5.1.5 Idéhantering 
Det är Affärsutvecklingen som har ansvar för förvaltning av idéer som kan leda till nya 
affärer. För att aktivt administrera nya produktidéer som kommer fram ur 
organisationen krävs ett samarbete mellan Affärsutveckling och övriga avdelningar i 
företaget. Tillsammans med personal från området Operationsanalys och Koncept i 
Produktledningen undersöker anställda inom Affärsutveckling och Marknad vad 
marknaden och kunderna vill ha. Affärsutvecklingens roll är då att känna av vad 
marknaden vill ha så att Operationsanalys sedan kan undersöka om det är tekniskt 
möjligt och ge förslag på tekniska lösningar och förslag till nya affärer. Inom 
Affärsutveckling och Marknad ska, precis som i övriga delar av organisationen, 
hänsyn tas till Saab AB: s bästa, inte bara det som är bra utifrån Aerosystems horisont.  

5.2 Åsikter om Affärsutveckling och Marknad 
Kontakten till Affärsutveckling och Marknad är bristfällig, flertalet inom de andra 
avdelningarna har ingen kontakt med eller kunskap i vad avdelningen har för roll eller 
ansvar i organisationen: 

”Kontakten till TB har jag ingen aning om hur den fungerar, den kanske skulle vara bra om den 
fungerar.” 

(Anställd inom Systemutvecklingen) 
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Tidigare har inte företaget haft något egentligt behov av en stor marknadsorganisation, 
eftersom en kund har varit tillräcklig och beställningar inkommit som på löpande 
band. Affärsutveckling och Marknad är en liten del av företaget, för liten enligt dem 
som arbetar där. I och med att avdelningen utgör en så liten del av verksamheten 
menar de att Affärsutveckling och Marknad på Saab Aerosystems inte kan förväntas 
fungera som en traditionell marknadsavdelning.  

”Det finns många bolag där marknadssidan utgör 2/3 av bolaget, tillsammans med lite ledning och 
resten är teknik. På Aerosystems är vi så långt ifrån den bilden som vi bara kan komma.” 

Anställd, Affärsutveckling och Marknad  

5.3 Programledningar, TG, TN, TA 
Inom Programledningarna arbetar idag 78 personer3. 
Programledarna är ansvariga gentemot kunden för de 
åtaganden som gjorts inom ramen för ett eller flera kontrakt. 
Programledningarna ska driva programmen, verkställa och se 
till att det som kunden har beställt kommer fram, utvecklas, 
produceras och levereras i enlighet med kundkontrakt. 

Programledningen är delaktig redan i offertprocessen, att ta affärer. I detta tidiga skede 
är Programledningens uppgift att reda ut vad som ska göras, innehållet i arbetet, och 
när i tiden det ska ske. Sedan är det Försäljningsavdelningen, TC, som sätter 
kommersiella villkor och pris på uppdraget så att det blir en komplett offert. 
Naturligtvis måste risker i affärerna hanteras på ett affärsmässigt sätt och i stora 
offerter är även respektive affärsledning inblandad. 

Det finns tre programledningar, Gripen, Nya Program och Eftermarknad. Inom dessa 
Programledningar finns flera olika program. Varje produkt har ett program. I de fall en 
produkt säljs till fler kunder finns dessutom ett program för varje kund, eftersom 
produkten till viss mån är kundspecifik. De tre Programledningarna kan jämföras med 
små affärsenheter. De har resultatansvar för affärerna och ska se till att det blir rätt 
marginal på affärerna samt att rätt resultat levereras. Programledningarna har ansvar 
för det som står i kontrakten och ska genom att nyttja den kompetens som finns i 
linjeorganisationerna ta fram produkterna. Uppdragen genereras oftast i projektform. 
Beroende på uppdragets storlek och karaktär startas antingen ett nytt projekt eller så 
fylls ett redan gående projekt på med mer arbete. Det är Programledningens ansvar att 
se till att arbetet definieras, paketeras, förses med finansiering och läggs ut i linjen. 
Definiering och paketering sker i samarbete med avdelningen Produktledning.  

                                                 
3 Personalutdrag ur THL-personalregister, 2004-02-29, Personalavdelningen, Saab Aerosystems. 
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Under pågående arbete är det Programledningarnas roll att följa upp, tillse att arbetet 
blir gjort och tillbakalevererat enligt de krav som finns på marginal, tid och kvalitet. 
Det rent operativa arbetet ligger dock i projektens ansvar. Programledningarna har 
kontakt med kunderna, rapporterar månadsvis och kvartalsvis till dem, och har 
ansvaret över den tidsmässiga, ekonomiska samt tekniska styrning som innefattas i 
projektet. Numera har Programledningarna resultatansvar gentemot ledningen. Istället 
för att som tidigare mätas på kostnad mäts de nu även på resultat och vinst. 

Att det finns tre programledningar medför ett konkurrensförhållande i organisationen, 
då de konkurrerar om samma resurser. Konflikter uppstår och prioriteringar måste 
göras. Programledarna försöker koordinera och prioritera utifrån vad som är bäst för 
företaget. Mellan programmen inom de olika Programledningarna behövs också 
koordinering. När beslut tas som påverkar eller berör fler program ska de också delta. 

5.3.1 Programledning Gripen, TG 
Den stora produkten är fortfarande Gripen och även om verksamheten minskar 
framgent så omsätter programmet alltjämt stora summor och kommer även i 
fortsättningen att stå för den större delen av Aerosystems verksamhet. Programledning 
Gripen, TG, är med sina 44 medarbetare4 den till antalet största Programledningen. 
Avdelningen har ansvar för att aktuella beställningar hanteras så att kunden blir nöjd 
samt att de ger lönsamhet. Avdelningen har också ett ansvar att utveckla följdaffärer 
som hör till dess område, i samarbete med Affärsutveckling och Marknad. Vidare ska 
avdelningen även se över vilket resursbehov som finns för sitt program och 
tillhandahålla det till linjen. Fokus inom Programledning Gripen ligger på 
initialaffären för Flygplan 39, att utveckla och leverera flygplan. Inom Programledning 
Gripen finns fler program, för de olika länderna. 

5.3.2 Programledning Nya Program, TN 
18 personer5 arbetar i Programledningen för Nya Program och har därmed ansvar för 
övriga områden utöver Gripen, till exempel helikopter och obemannade farkoster. 
Deras ansvar är att utveckla affärer, ta nya kontrakt samt genomföra tagna kontrakt 
och följdaffärer gällande dessa produkter. De har även, på samma sätt som 
programledning Gripen, ansvar för tidsmässig, teknisk och ekonomisk ledning av 
projektverksamheten. Programledning Nya Program har fokus på nya primärprodukter, 
i en utvecklings och produktionsfas, möjligtvis även en delsystemsfas. Inom 
Programledning Nya Program finns fler program, för de olika produkterna. 

                                                 
4 Personalutdrag ur THL-personalregister, 2004-02-29, Personalavdelningen, Saab Aerosystems. 
5 Personalutdrag ur THL-personalregister, 2004-02-29, Personalavdelningen, Saab Aerosystems. 
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5.3.3 Programledning Eftermarknad, TA 
Slutligen finns det en Programledning för området Eftermarknad, med 16 anställda6, 
som har ansvar för att förvalta och utveckla nya eftermarknadskoncept, support-
lösningar och även bedriva marknadsförings- och kampanjverksamhet av dessa. 
Analogt med övriga programledningar ansvarar Programledning Eftermarknad fullt ut 
mot kund för de tidsmässiga, ekonomiska och den tekniska styrningen av aktuella 
program samt för att skapa och optimera följdaffärerna. 

Begreppet Eftermarknad är inte trivialt. Det finns en gråzon gällande vad som är 
eftermarknadsaffärer och vad som egentligen tillhör primärproduktens affärer. 
Programledning Eftermarknad ska fokusera på produkter i drift. Att hitta ett rent 
gränssnitt är inte lätt, men i ett försök till en definition görs en skillnad i 
förmågehöjande marknad och driftstillgänglighetsmarknad. Programledning 
Eftermarknad ansvarar därmed för att de produkter som redan är levererade fungerar 
och kan flyga. Affärer som rör produkternas prestanda hamnar däremot inom ramen 
för den förmågehöjande marknaden, och ansvar för dessa faller därmed på 
Programledning Gripen respektive Programledning Nya Program. 

Idag finns eftermarknadsprogram för produkterna SK60, flygplan 37 och vissa delar av 
flygplan 39 bland annat vad gäller reservdelsförsörjning. Tanken är att när det sedan 
blir aktuellt med fler produkter i drift så kommer även de att falla inom ramen för 
Programledning Eftermarknad. Även dessa produkter kommer ha en livstid på 30-40 
år och ha ett behov av följdaffärer för drift. Idag rör det sig dock om de tre nämnda 
flygplanen. 

Drivkraften bakom Programledning Eftermarknad har varit en vilja att ha en avdelning 
som fokuserar just på att säkerställa att kunden är nöjd med de flygplan som faktiskt 
används ute på förband, och samtidigt försöka göra så mycket affärer som möjligt på 
dessa. Tidigare har kunden tagit över ansvaret för drift av produkterna efter leverans. 
Nu vill den svenska kunden minska sin verksamhet och fokusera på kärnverksamhet, 
de pratar om att outsourca driftsverksamhet till industrin. För exportaffärer har 
företaget ett ansvar för produkterna under hela deras livslängd.  

Fram tills idag har följdaffärer av den här typen bortsetts ifrån och det som hittills har 
gjorts handlar mycket om utveckling och produktion. Fokus har tidigare legat helt och 
hållet på den förmågehöjande marknaden och företaget har varit dåligt på att ta betalt i 
slutet, och tjäna pengar på eftermarknadskoncept. Därmed fanns ett behov av att starta 
en egen Programledning för dessa affärer, som enbart fokuserar på produkternas 
eftermarknad. 

                                                 
6 ibid 
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Det finns två delar i Programledning Eftermarknad. Dels gäller verksamheten vissa 
delar på redan tagna beställningar, exempelvis reservdelar, och dels ska 
Programledningen  ta fram nya affärskoncept för eftermarknad. Vissa delar av det som 
skulle kunna bli en eftermarknadsaffär hamnar hos Programledning Gripen. Fokus för 
Programledning Eftermarknad är att säkerställa att Saab Aerosystems i möjligaste mån 
får ta del av affärerna i ett fyrtioårigt perspektiv. 

5.3.4 Projekten 
Programledningarna är projektens ägare och sponsorer. De är finansiärer och 
kravställare och mottagare av projektens resultat. De finns i projektens styrgrupper, 
medan själva arbetet drivs av projektorganisationerna. När det gäller stora projekt och 
samarbetsprojekt med andra länder har Programledningarna enats om att 
huvudprojektledningen ska hållas inom programmet. I stora projekt rör det sig om så 
stora summor att dels skulle de tappa kontrollen över ekonomin om de släppte 
projektledningen till linjen och dels skulle det inte vara rätt mot linjen att lasta över det 
ansvaret. När det gäller samarbetsprojekt med utlandet så håller programmen i 
projektledningen av politiska skäl, varför det är viktigt att de har mycket god kontroll 
över vad som händer. Vad gäller övriga projekt överlåts ägandet till linjen. 

5.4 Åsikter om Programledningarna 
Anställda inom Programledning Gripen anser inte att de påverkats av 
omorganisationen i någon större utsträckning, och upplever därmed ingen stor 
förändring. De menar att de hade en motsvarande organisation tidigare och att deras 
rollbeskrivning fortfarande är densamma. I och med ett införande av projektkontor 
som in- och utkanal till linjen har kontaktvägarna ändrats något, men inte arbetssättet i 
Programledningen.  

Att programledningarna ligger på samma nivå som övriga delar i organisationen tycker 
ett flertal är missvisande, de ser det som att det är programledningen som bollar ner 
krav och uppgifter nedåt i organisationen.  

5.4.1 Att ha flera Programledningar 
Upplägget att det finns tre olika programledningar kräver att ett samarbete och 
kommunikation sker mellan dessa. Programledningarna konkurrerar om samma 
resurser, något som av företagsledningen anses vara sunt. Alla programledningar vill 
ha arbete utfört och vem som ska få vilka resurser måste samordnas på något sätt. De 
tre Programledningarna samlas varje vecka för att gå igenom och skapa ordning och 
reda, en prioritetsordning vad gäller arbetet som läggs ut i linjen. Vissa programledare 
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ifrågasätter hur väl denna koordinering fungerar, de har en oklar bild över hur det 
arbetet ska ske. 

Programledarna anser att de är dåliga på att överföra erfarenheter och kunskaper 
mellan olika Programledningar. Dels tror de att tidsbrist är en avgörande faktor, dels 
finns ingen utpekad ansvarig för sådan aktivitet. 

Förvirring angående Programledning Eftermarknad 
De flesta, inom de fyra avdelningarna, blir förvirrade av att Gripen och Eftermarknad 
numera är uppdelade i två Programledningar. En vanligt förekommande åsikt är att det 
finns många tveksamma gränssnitt mellan de två och att eftermarknadsaffärer borde 
vara en naturlig del av arbetet med Gripenkontrakt.  

Inom Affärsutveckling och Marknad menar de att felet är grundläggande. 
Eftermarknad borde ingå som en självklar komponent i ett program redan från start. 
Istället för att endast se till utvecklingsprojekt och teknik borde hänsyn tas till 
produktens hela livscykel, med allt vad det innebär. 

Inom Programledning Gripen, Programledning Eftermarknad samt inom affärs- och 
företagsledningen menar de att det finns stor volym i produkternas eftermarknad och 
att detta har försummats under en längre tid. För att säkerställa långsiktiga affärer på 
Aerosystem krävs ett nytt tankesätt. Valet att lägga eftermarknad som ett eget program 
grundar sig på ett behov att öka fokus på detta område. Trots att medvetenhet finns om 
konflikten som uppstår i och med detta anses en Programledning för eftermarknad vara 
nödvändig. 

Programledning Gripen har fullt upp med själva utvecklingsarbetet och leverans av 
sålda produkter. De har inte hunnit med eftermarknadsaffärer. Därför anser de att det 
behövs någon som enbart arbetar med det, för att skapa nya affärer. En medvetenhet 
finns om det stora behovet av internmarknadsföring och information. Förståelse för 
vikten av eftermarknadsaffärer är ingenting som växer fram naturligt, många 
utvecklingsingenjörer har nog svårt att se det roliga i att sälja modifieringar jämfört 
med att ägna sig åt nyutveckling av teknik. 

Funderingar kring Programledning Nya Program 
När det gäller Programledning Nya Program så tror dessa programledare att de flesta 
på företaget vet vad de gör. Gemene man har kanske inte full insikt, men anses heller 
inte behöva ha det. De som arbetar med Gripen, t ex anses inte behöva veta vad 
Programledning Nya Program arbetar med. 
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5.4.2 Gränssnitt: Affärsutveckling och Marknad – Programledningar 
Inom Affärsutveckling och Marknad tycker de att det ibland är 
oklart vad som är deras respektive Programledningarnas ansvar. 
Det gränssnittet involverar även avdelningen Försäljning, som 

bland annat ansvarar för kommersiella villkor och prissättning i kontrakten. Den 
generella uppdelningen mellan dessa är att Affärsutveckling och Marknad ansvarar för 
nya affärer och nya affärsområden medan Programledningarna ansvarar för affärer 
som redan är på gång. När nya affärer är konstaterade är det programledningen som 
ansvarar för genomförandet av dem. 

Från Affärsutveckling och Marknads sida menar de att de försöker ta hem nya affärer, 
ansvarar för att en kampanj drivs och att tillräckliga resurser tillsätts så att en offert 
kan skickas iväg, med en prislapp till den eventuella kunden. Samtidigt ska 
Programledning Nya Program ansvara för nya affärer. Det råder flera gånger delade 
meningar om huruvida nya uppdrag tillhör befintliga affärer eller innebär helt nya 
orderingångar.  

I likhet med många andra anser de inom Affärsutveckling och Marknad att 
Programledningarna är de avdelningar i företaget som har mest makt och att 
programledarna alltid har haft mycket att säga till om. Däremot tycker de inom 
Affärsutveckling och Marknad att det är svårt att sätta fingret på vad som egentligen är 
programledarnas ansvar. De menar att det inte finns nedskrivet någonstans på ett bra 
sätt. Naturligtvis finns organisationsbeskrivningar för programledningarna, men de 
undrar vad meningen och syftet är med programledare. Vidare undrar de hur en 
programledares uppdrag och uppgift kan ställas i relation till Affärsutveckling och 
Marknad, den kommersiella avdelningen och linjen. 

I Affärsledningarna menar de att uppdelningen i fristående Programledningar och en 
Affärsutvecklingsavdelning alltid kommer att medföra oklarheter gällande gränssnittet 
dem emellan. För att underlätta kommunikationen mellan avdelningarna är de numera 
samlokaliserade, något som anses vara bra. Enligt ledningen är det programledaren 
som har ansvaret för ett uppdrag, om en sådan finns utsedd, och Affärsutveckling och 
Marknad agerar som en stödjande enhet. Handlar det om et nytt program, något som 
inte gjorts tidigare, är det istället affärsutvecklarna som leder arbetet. Affärsutveckling 
och Marknad äger medlen för affärsutveckling och programledare får äska pengar ur 
dessa. 

Inom Affärsutveckling och Marknad förekommer funderingar kring vem som 
egentligen driver framtiden. De upplever att om någonting inte naturligt faller in under 
en befintlig Programledning så är det ”icke-existerande verksamhet”, varpå ingenting 
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händer inom ämnet. De anser att detta är ett problem, då det kan finnas områden som 
kan vara mycket intressanta men där det idag inte finns pågående verksamhet i den 
volym eller till den dignitet som krävs för att en Programledning ska ta sig an 
uppgiften. Flera personer, bland annat i företagsledningen, pekar på affärsutvecklarnas 
ansvar att förvalta dessa idéer, och i förekommande fall förmedla dem till andra bolag 
inom koncernen. 

Hur gränssnittet ser ut mellan de två stödfunktionerna och Gripenprogrammet upplevs 
inte som ett lika stort problem som gentemot övriga Programledningar. Visserligen 
finns säkert problem där också, men de anser att det fungerar på ett eller annat sätt 
menar affärsledningarna. Gripen är inte någon ny affär, eller framtidsmöjlighet.  
Däremot upplever personalen inom Affärsutveckling och Marknad att Programledning 
Gripen är för dominant.  

I Programledning Gripen anser inte att de har så mycket kontakt med avdelningen 
Affärsutveckling och Marknad. Däremot inser de, precis som andra programledare 
gör, att det finns en risk att de olika avdelningarna ägnar sig åt samma saker eller 
”springer efter samma boll”. Programledarna menar att både Affärsutvecklings-
avdelningen och de själva har som uppgift att jaga nya kunder, men att kontrakt endast 
ska skrivas av Programledningarna. De fortsätter med att konstatera att eftersom bådas 
arbete medför många kundkontakter är det oerhört viktigt att kommunikationen mellan 
avdelningarna fungerar bra. 

5.5 Produktledning, TO 
Det övergripande tekniska ansvaret för produkterna innehas av 
Produktledningen, avdelning TO. Här arbetar totalt 85 
personer7, varav många har lång erfarenhet av företagets 
verksamhet. Den här avdelningen äger de olika produkterna, 
Flygplan 39, Helikopter, UAV osv. Precis som det finns flera 
programledare för flera program så finns det olika 

produktledare för olika produkter. De står för ett långsiktigt mål med produkterna, de 
har en plan för produkten över tiden och ser till att skapa kontinuitet. Program kommer 
och går, projekt startar och slutar. Produktledningen har som kärnverksamhet att vårda 
produkten, att se till att det finns någon som tänker på produkten. Livslängden för 
sådana här plattformar, flygande farkoster, är lång. Som exempel kan nämnas att 
livslängden för Flygplan 39 är cirka 30 år.  

                                                 
7 Personalutdrag ur THL-personalregister, 2004-02-29, Personalavdelningen, Saab Aerosystems. 
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Det som Produktledningen äger är i realiteten produktspecifikationen för en komplett 
produkt, som sedan delas ut på de olika avdelningarna för att utveckla produkten, t ex 
ett flygplan. Därmed ligger de först i utvecklingskedjan och ska definiera vad som ska 
göras, efter beställning från Programledningar. Senare paketerar Produktledningen 
funktionerna till en konfiguration och ser till att det blir ett helt flygplan av delarna. 
Produktledningen ska uppfattas som en kravställande organisation på resten av 
utvecklingsorganisationen. 

För att produkterna som utvecklas ska bli luftvärdiga, få tillstånd att lyfta från marken, 
krävs att myndigheternas krav är uppfyllda. Det är därför mycket viktigt att 
myndigheternas regler för militär luftfart tillämpas på ett korrekt sätt. Ansvar för att 
säkerställa systemsäkerhet och luftvärdighet för affärsenhetens produkter samt redan 
utvecklade produkter ligger hos Produktledningen. För luftvärdighet krävs aktuell 
dokumentation som beskriver rätt utförande och är godkänd av produktens tekniska 
chef. För varje funktion måste en så kallad systemrapport skrivas, ett dokument som 
beskriver funktionen och deklarerar resultatet av utvecklingen, och sedan måste en 
sammanställning göras av dessa för hela produkten, en så kallad Systemrapport 01.  

Grundtanken är att varje produkt har en teknisk chef, en chefsingenjör. För mindre 
produkter fungerar detta. Flygplan 39, som utgör större delen av verksamheten, är 
dock en stor och komplicerad produkt, varför problem uppstår. En chefsingenjör kan i 
det fallet inte göra allting själv. Produktledningen är med andra ord en organisation för 
att chefsingenjören ska kunna ta sitt ansvar. Avdelningen har även ansvar för 
övergripande produkt- och utvecklingsplanering samt ledning av förstudier, utveckling 
och systemarbete på produktnivå. Produktledningen ska tala om åt vilket håll ett 
projekt ska röra sig, vad som ska vidareutvecklas, vilka krav som överordnat ska 
finnas på flygplanet. När kunden har lämnat krav på förmågor är det Produktledningen 
som ska hjälpa Programledningen med att bryta ner dessa krav och översätta förmågor 
till ingenjörskonst. Resultatet blir en produktspecifikation, en begriplig beskrivning av 
vad det är som egentligen ska göras, vilka system som påverkas och vilka krav som 
ställs inom dessa system. 

Den här avdelningen har inte tidigare existerat som en egen avdelning. Delar av 
verksamheten tillhörde tidigare Programledning medan andra delar fanns inom 
Systemutvecklingen. I det stora hela så gör inte inblandade personer, de som idag finns 
i produktledningen, ett annorlunda jobb än vad de gjorde tidigare. Det handlar bara om 
att de har varit organiserade på olika ställen förut, något som av många upplevts som 
otydligt. Redan tidigare fanns en strävan att stärka det som idag heter Produktledning, 
att ha ett antal personer som både definierar vad som ska göras och styr lite mer så att 
inte alla drar åt olika håll. Anställda inom Produktledningen känner själva att de har 
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lite bättre mandat nu än när de tillhörde de andra organisationerna. Arbetet inom 
produktledningen handlar mycket om koordineringsverksamhet, att se till att saker och 
ting tekniskt sett sker samordnat för hela produkten. Verksamheten i övriga delar av 
linjen är uppdelad i ansvarsområden, så kallade materielgrupper. I varje materielgrupp 
är en person utsedd som ansvarig och rapporterar till produktledningen. De levererar 
de dokument för respektive system, som chefsingenjören sedan ska godkänna. 

5.5.1 Operationsanalys och Koncept 
Avdelningen Produktledning är uppdelad i ett antal sektioner. En funktion som 
medverkar tidigt i utvecklingen är Operationsanalys och Koncept, TOR. Det är det 
största området inom Produktledningen. De ansvarar för operativa förstudier, 
utredningar av hur produkterna kan användas, för att sedan kunna kravställa ett nytt 
koncept. De är med från början vid konceptanalys och konceptframtagning av nya 
produkter och varianter på gamla produkter och befintliga produkter. Här finns bland 
annat militärer, som kan mycket om hur man använder produkterna i sina 
sammanhang. I den mån nödvändig kompetens inte finns inom området blandas övriga 
avdelningar in i arbetet och ett virtuellt nätverk skapas för detta ändamål. 

5.5.2 Chefsingenjörsfunktionen 
Den sektion som flest anställda kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete är 
Chefsingenjörsfunktionen, TOC, eftersom chefsingenjörerna måste godkänna samtliga 
dokument för luftvärdighet. De har, tillsammans med materielgruppsansvariga, ansvar 
för att all dokumentation hela tiden beskriver rätt utförande. Det finns tre 
chefsingenjörer för flygplan 39; en för hela produkten, en för Sverige och en för 
Export. Tanken är att varje exportland ska veta att de har en teknisk chef att vända sig 
till inom Saab. Varje land ska ha en chefsingenjör, men en chefsingenjör kanske kan 
ha flera länder beroende på programmets omfattning. En chefsingenjör har en gedigen 
erfarenhet och mycket kunskap om flygande farkoster. Många har själva flygcertifikat, 
vilket är en merit eftersom det även medför praktisk kunskap om flygteknik. 
Chefsingenjörerna är utvecklings- eller konstruktionschefer för sina respektive 
produkter.  

Idag har chefsingenjören cirka 40-50 materielgrupper under sig och klarar därför inte 
av att kommunicera med alla. Till sin hjälp har chefsingenjören så kallade 
Blockledare, som ska kunna avlasta chefsingenjörerna genom att agera som någon typ 
av assisterande eller ställföreträdande chefsingenjör för vissa delar. Därmed har en 
chefsingenjör kontakt med 5-6 blockledare istället för 40-50 materielgruppsansvariga.  
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Chefsingenjörerna rapporterar till chefen för avdelningen, som även har rollen som 
Head of Design, HoD. Detta innebär att den personen äger designtillståndet som 
utfärdats av myndigheterna och har yttersta tekniska ansvar för produkterna. 

5.5.3 Produktintegration 
Även Produktintegration, TOI, är en sektion som många stöter på, eftersom de 
ansvarar för framtagning och hantering av krav på produktnivå samt verkar som 
blockledning. Blockledarna ska styra den tekniska utvecklingen, driva frågorna och 
sköta diverse utredningar åt chefsingenjörerna och sedan rapportera till dessa vad som 
kommits fram till.  

Blockledare var egentligen ett gammalt begrepp, från tiden innan chefsingenjörsrollen 
fanns. Då var blockledare i princip en delprojektledare med ansvar för ett visst 
teknikområde. Många av dessa områden är stora och består av tiotals materielgrupper. 
Blockledaren styrde i princip hela sitt system, mellan Programledningen och de 
materielgruppsansvariga. För att avlasta chefsingenjörerna har en blockledarroll 
återigen skapats. Chefsingenjörerna har delegerat till de här personerna att hantera ett 
antal materielgrupper åt sig. Blockledarna ska t ex sköta de dagliga kontakterna med 
materielgrupperna och i detalj se till att det flyter när det gäller att definiera kravbilder 
och dylikt. 

Det ligger även i Produktintegrations roll att hålla en kontinuerlig teknisk kontakt med 
kunderna för att säkerställa att rätt saker görs, något som är nödvändigt eftersom 
kunden betalar för utvecklingsarbetet. Denna kundkontakt sker via en så kallad 
Samverkansstuktur, där representanter från Saab Aerosystems träffar representanter 
från kunden för att diskutera tekniska frågor. Här ska inga affärer skapas eller kontrakt 
ingås. Produktintegration är även inblandade i kontraktssituationer som tekniskt stöd, 
en länk mellan utvecklings- och marknadssidan.  

5.5.4 Luftvärdighet och Kvalitet 
Sektionen som kallas Luftvärdighet och Kvalitet, TOL, arbetar mot myndigheter för 
att certifiera de utvecklade produkterna och är därmed en relativt sen funktion i 
utvecklingen. De ser till att det finns regler och tolkningar av regelverket så att 
chefsingenjörerna, tillsammans med de materielgruppsansvariga, kan göra sitt jobb 
och ser till att ett certifikat fås i slutändan. 

Sektionen ansvarar även för utveckling av den process som ska följas i 
utvecklingsarbetet, PDP (Process Develop Product) något som sker tillsammans med 
sektionen Engineering Support inom Systemutveckling.  
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5.5.5 Product Engineering Support 
Det finns också en sektion som kallas Product Engineering Support, TOS, som bland 
annat har ansvar för kravhantering, luftvärdighetsdokumentation och 
konfigurationsstyrning. Den här sektionen ansvarar även för interntypgranskning och 
designsäkring. Till sin hjälp har de ett nätverk av oberoende granskare ute i linjen, som 
granskar verksamheten och produkten under utvecklingsarbetets gång. Med oberoende 
menas att de inte själva arbetar med det som ska granskas. 

En anställd i produktledningen gav följande kortfattade summering för att beskriva 
produktledningen: 

”TOR är en del av produktdefinitionsgruppen. Sedan omsätts detta i specifikationer inom TOS och 
TOI. De omsätter koncepten i specifikationer och mer integrerade produkter. Tillsammans med TOC 

styrs sedan utveckling av produkten. TOL övervakar utvecklingsarbetet. TOS granskar och TOC 
skriver på systemrapporterna.” 

5.6 Åsikter om Produktledningen 
Många har en bristande kunskap om vad avdelningen produktledning egentligen gör. 
Kontakten med avdelningen sker många gånger i samband med att systemrapporter 
ska skrivas under. Anställda inom Systemutvecklingen menar till exempel att de vet att 
Produktledningen skriver på papper för luftvärdighet, men förstår inte vad det 
egentligen betyder. Däremot är det många, framför allt inom Systemutvecklingen, som 
anser sig ha en åsikt om vad produktledningen borde göra. Att produktledningen ligger 
som en egen avdelning ifrågasätts ofta.  

” Vad gör egentligen produktledningen, det skulle behöva göras klarare. När folk pratar om TOI 
säger man TOIs’r’us, utvecklarna tycker att det är lite lekstuga inom TO.” 

Projektledare, inom Systemutveckling 

5.6.1 Produktspecifikation och andra dokument 
Alla är överens om att den största skillnaden mellan det tänkta arbetet och hur det 
fungerar i verkligheten handlar om kravnedbrytning. Tanken är att arbetet ska ske i 
någon sorts uppifrån och ner-riktning. Först ska kontraktskrav brytas ner i en 
övergripande produktspecifikation hos Produktledningen. Denna ska sedan hos 
Systemutvecklingen, brytas ner i delsystemskrav, som bryts ner i mjukvara respektive 
hårdvara och vidare ner till kod. Så här fungerar det inte idag.  

Paketeringen av vad som ska göras är oftast ofullständig när arbetet läggs ut i övriga 
delar av linjen, och systemingenjörerna tvingas själva läsa kontraktskraven och snabbt 
bryta ner dessa, utan dokumentation, för att ha någonting att arbeta efter. På kort sikt 
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kan tid tjänas på det här sättet, men i längden tar det mer tid i och med friare arbete 
och onödiga misstag, beroende på att arbetet inte var grundligt gjort från början. 
Tidigare har teknikglädjen ofta tillåtits påverka verksamheten. Enligt de processer som 
finns ska det dock inte vara möjligt att ”konstruera en guldkalv när beställningen gäller 
en gris i trä.”8  

För att kunna göra på rätt sätt bör produktspecifikationen för exempelvis ett flygplan 
vara klar cirka två år innan flygning. Tiden till flygning är oftast mycket kortare än så. 
Under en period var det mycket tidspressat. Då låg huvudfokus på att få fram 
programvara: ”Det är kod vi behöver, inte dokument.”9 Att programvara saknas märks 
tydligare än att vissa mellandokument inte är klara i förväg. Det här anses vara ett arv 
som inte hunnits komma ifatt.  

FMV har inte ställt så hårda krav samt hela tiden funnits till hands. Idag måste dock 
dessa dokument finnas, då exportkunderna kräver det på grund av politiska skäl. De 
granskar varje dokument och begär förklaringar till varje beslut. Dessa kunder måste 
kunna försvara alla detaljer för att inte själva riskera bestraffning.  

Många anställda upplever att när utvecklingsprocessen väl följs och när arbetet sker i 
rätt ordning ökar kvaliteten på produkten, samt att företaget slipper omtag och vinner 
goodwill. Anställda inom flera delar av företaget menar att organisationen inte är 
anpassad efter den mängd dokumentation som ska fram varje gång en flygande farkost 
ska levereras. Det här är ett resursbehov som är svårt att lösa på kort sikt eftersom god 
kännedom av produkten är nödvändig. Därmed är det svårt att nyanställa, utan dessa 
personer måste växa fram ur organisationen. 

Tidsbrist är inte det enda skälet till att arbetsgången inte följs på det sätt som tänkt. 
Många tror att det beror på historik och kultur, att de inte har arbetat på det sättet förut. 
Det här är första gången sedan slutet av 80-talet och början av 90-talet som en 
övergripande produktspecifikation tas fram. Därmed är det ett stort arbete med att 
bygga upp en så kallad dokumentations-baseline. Finns en fungerande dokumentation 
är det relativt lätt att göra ändringar i den utifrån nya krav. 

Mycket tid till dokument 
Ett problem som anställda inom Produktledningen upplever är att det tar mycket tid att 
uppdatera alla dokument som beskriver produkten, som måste finnas framme för att 
chefsingenjörerna ska kunna godkänna dem och luftvärdighetsdeklarera produkten.  

                                                 
8 Anställd inom Programledning 
9 Anställd inom Produktledning om hur det var förr. 
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Att den som är chef för dokumentationsframtagningen inte är chef för alla 
materielgruppsansvariga, de som arbetar med att ta fram dokumenten, underlättar inte 
det här arbetet. Det kan skapa problem när tiden är knapp, då de som är 
materielgruppsansvariga även har andra prioritetskrav på sig. 

Vad gäller systemrapporter så är det inte bara chefsingenjörerna som ska skriva under 
dessa. Varje rapport skrivs dels på av utfärdaren, dels den personens linjechef, en 
interntypgranskare (en person som kan systemet, men arbetar i en annan avdelning). 
Sedan ska systemrapporten även skrivas på av chefsprovflygaren och hans granskare, 
chefstypgranskaren, samt underhållssidan – materielgruppsansvarig på kundstöd, för 
att säkerställa att alla underhållsaspekter har beaktats. Till sist godkänns rapporten av 
chefsingenjören. De senast nämnda tre måste granska samtliga rapporter, vilket blir ett 
mycket stort antal. Därav är det naturligt att de blir flaskhalsar. 

5.6.2 Gränssnitt: Produktledning – Affärsutveckling och Marknad 
När personer inom Affärsutveckling och Marknad pratar om 
Produktledningen är det endast ett område som nämns, Operationsanalys och 
Koncept. De menar att Produktledningen, det vill säga det aktuella området 
inom Produktledningen, kan sägas agera som en länk från Affärsutvecklingen 

till tekniken samt till kundernas behov. Operationsanalys och Koncept har, enligt 
affärsutvecklarna, goda kontakter med tekniken och slutanvändarna av företagets 
produkter. 

Anställda inom Affärsutveckling och Marknad anser att de inte har någon egentlig 
kontakt med avdelningen Produktledning utöver ovan nämnda område. Flertalet 
anställda inom Affärsutveckling och Marknad kommer från den tidigare affärsenheten 
F och ser Produktledningen som en ”Gripen-organisation”. Därmed anser de sig inte 
ha så många upptrampade stigar med anställda inom Produktledningen. 

5.6.3 Gränssnitt: Produktledning – Programledning 
Förr var teknisk ledning och Programledning en gemensam 
avdelning. Delningen av dessa skedde dels av egen vilja att 

stärka fokus på teknisk ledning och dels för att det var nödvändigt enligt 
myndigheternas regler som finns för sådan här verksamhet. För att inte tappa helheten 
är det tänkt att alla ärenden ska gå via Produktledningen, inte som enskilda projekt 
direkt till Systemutvecklingen.  
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Tradition lever kvar 
Anställda inom Produktledningen upplever att gamla traditioner ibland lever kvar och 
det händer att Programledningarna fortfarande agerar rakt ur på Systemutvecklingen 
när de vill ha någonting utfört utan att gå via Produktledningen. Det blir svårt för 
Produktledningen ha kontroll över helheten om arbetet sker ostrukturerat och enskilda 
ärenden förmedlas ett i taget. Det finns en osäkerhet i huruvida informationen om detta 
nått fram ordentligt till Programledningarna.  

Från Programledningens sida menar de att den tekniska ledningen fanns i en egen 
avdelning redan innan omorganisationen och att de redan har arbetat på det här sättet 
ett bra tag. De upplever inte några direkta oklarheter. Den generella gången är, enligt 
anställda i Programledningarna, att uppdrag ska gå via Produktledningen om 
uppdraget behöver definieras på ett bättre sätt. Uppgifter som redan anses vara tydliga 
förmedlas direkt till Systemutvecklingen. 

Otydligheter mellan avdelningarna 
En åsikt från Produktledningens sida är att inom vissa områden är inte uppgifter från 
Programledningarna tillräckligt tydliga, framför allt vad gäller affärsutvecklings-
verksamhet. Anställda inom vissa områden i Produktledningen tycker att de ibland får 
en klump med timmar från Programledningen och sedan själva måste ta reda på vad 
Programledningen har för syfte med dessa timmar. De skulle vilja ha uppgifterna mer 
tydliggjorda och att kommunikationen när det gäller utbeordring blev lite klarare. 

Från Systemutvecklingens sida upplevs ett spel mellan avdelningarna Produktledning 
och Programledning. Både produkt och program uppfattas som starka och personal 
inom Systemutvecklingen tycker att båda dessa avdelningar skickar ut direktiv och 
planer som ändras från vecka till vecka. De menar att en onödig förvirring skapas. 

Att nya kunder medför nya former för upphandling gör att högre krav ställs på att 
arbetet mellan Programledningar och Produktledning fungerar, så att arbetet blir 
väldefinierat och tydligt specificerat när det väl kommer ut i linjen. Framför allt beror 
detta på att nya kunder inte har samma intima samarbete mellan tekniker hos sig och 
på företaget som den svenska kunden har. Programledarna själva anser att en av 
kärnpunkterna för att skapa tydlighet i organisationen är lyckas med koordineringen av 
programledning, produktledning och linje, för att på ett bra sätt få till kravställning och 
verifiering.  

De menar att det finns en flaskhals här i och med att Produktledningen har mycket att 
göra. Programledningarna upplever frustration, vid framtagning av beställningar, över 
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att det är svårt att få loss en resurs från Produktintegration så att kravnedbrytningen 
kan bli korrekt gjord från början.  

Ett stressmoment som programledare upplever i dokumenthantering är att 
kommunikationen gällande antal dokument inte alltid fungerar smärtfritt. De upplever 
det hela som ”en hopplös planeringssituation” då det, när Programledningen tror att 
sista dokumentet är klart, kan inkomma ytterligare några dokument vid ett senare 
tillfälle. 

Avdelningen Operationsanalys och Koncept fungerade innan omorganisationen som 
en egen enhet, och arbetade mer isolerat än vad de ska göra idag. Istället för att som 
förut ha olika kompetenser samlat i ett isolerat område är det tänkt att de ska nyttja 
resten av linjen till sina uppdrag. Därigenom blir områdets tillgång till resurser mycket 
större samtidigt som företaget slipper dubblering av kompetens. Problemet är enligt 
personal inom området att resten av organisationen, framför allt programledningarna, 
troligtvis inte förstår hur de ska använda sig av området Operationsanalys och Koncept 
och att de måste ägna sig mer åt internmarknadsföring än vad som sker idag.  

5.7 Systemutveckling, TD 
Systemutvecklingen, avdelning TD, är den till antalet största 
avdelningen inom Saab Aerosystems. Här arbetar 603 
personer, varav många är specialister inom sina tekniska 
områden. Avdelningen har som uppgift att på begäran från 
Programledningarna, oftast via projekt, genomföra 
utvecklingsuppdrag. Systemutvecklingen är en av de fem delar 

som kallas linjen och ska därmed tillhandahålla resurser och kompetens för olika 
tekniska ansvarsområden. Tillsammans med Produktledningen ska de stötta 
Affärsutveckling och Marknad i marknadsaktiviteter. De ska även, under ledning av 
Produktledningen, genomföra tekniska förstudier avseende framtida produkter och 
vidareutveckling av befintliga produkter. 

5.7.1 Projektkontor 
En del i omorganisationen var införandet av projektkontor på varje avdelning. Tanken 
är att dessa projektkontor ska fungera som en in- och utkanal för uppdrag till 
avdelningen, för att skapa en central kontroll över det arbete som sker. Projektkontoren 
kan ses som avdelningschefens högra hand och ordningsmakt. Inom projektkontoret 
ska vetskap finnas om alla arbeten som utförs på avdelningen. I Systemutvecklingen 
finns dessutom ett lokalt projektkontor inom varje område, vilka fungerar som en 
samlingsplats för projektledarna. 
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Projektkontoren verkar som prioriteringsproblemlösare. När ett uppdrag kommer in till 
Systemutvecklingens projektkontor hålls ett SoP-möte (Sales & Operations Planning), 
där de i projektkontoret tar ställning till huruvida det finns möjlighet att ta sig an 
uppdraget. Vissa uppdrag har hög prioritet och måste resurssäkras. 
Systemutvecklingen kan inte tacka nej till ett uppdrag från en Programledning utan 
endast ge en konsekvensbeskrivning som underlag till beslut.  

De beslut som kan tas på SoP-nivå är, enligt Systemutvecklingspersonal, de som gäller 
underhållsaffärer, för gamla affärer där garantier har gått ut. Programledningen lämnar 
då en summa pengar och SoP utreder och bestämmer hur problemen ska åtgärdas. 
Avdelningarna har själva kontakt med kunden i den här frågan och tar dessa beslut på 
egen hand. 

Projektkontoren finns även till för att skapa gemensamma arbetssätt, t ex se till att 
samma projektkultur finns på alla områden. Projektkontoren har till uppgift att se till 
att inga projekt startas förrän resurser finns på plats, något som förr kunde vara ett 
problem.  

När ett beslut har fattats om att ett uppdrag ska antas, och detta ska resurssäkras, hålls 
ett så kallat SoK-möte (Styrning och Koordinering), utifrån vilket uppdraget styrs och 
koordineras. På ett sådant möte deltar cheferna för alla områdens projektkontor på 
avdelningen. 

5.7.2 Materielgruppsansvarig 
Övergripande tekniskt ansvar för uppfyllnad av externa och interna krav, exempelvis 
luftvärdighets- och myndighetskrav, har de som är utsedda till 
Materielgruppsansvariga, Mga. För att exempelvis kunna redovisa prestanda och 
produktsäkerhet på en funktion, och godkänna den för serieleverans, skrivs ett 
dokument som kallas systemrapport. I rapporten deklareras produktens slutgiltiga 
utformning. Materielgruppsansvarig är ansvarig för systemrapporten, vilket innebär att 
hennes eller hans namnteckning måste finnas på rapporten.  

Beroende på arbetsomfattningen inom materielgruppen finns en eller fler biträdande 
materielgruppsansvariga, som bland annat hjälper till med själva skrivandet av 
rapporterna. Det är dock bara materielgruppsansvarig som kan godkänna den. 
Materielgruppsansvarig rapporterar direkt till chefsingenjören, eller via blockledare 
gällande tekniska frågor. En materielgruppsansvarig utses av linjechefen och blir 
godkänd av chefsingenjören. För att säkra kompetens och kunskap finns en formell 
auktorisering av materielgruppsansvariga. 
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5.8 Åsikter om Systemutveckling  
De flesta anser att det finns mycket revirkänsla på Saab Aerosystems och framför allt 
inom Systemutvecklingen, en åsikt som även delas av personalen inom den aktuella 
avdelningen. Orden ”vi” och ”de” förekommer ofta i diskussioner av olika slag. ”Vi” 
är då den grupp som personen ifråga själv tillhör och ”de” representerar egentligen alla 
andra, men i flera fall en specifik sektion, ett område eller en avdelning.  Få upplever 
att det finns någon total ”vi-känsla” i företaget. Störst anses klyftan vara mellan 
Systemutveckling gentemot Produktledning och Programledning. 

I ledningen påpekar flera personer att revirtänkandet är ett problem, då organisationen 
går en annorlunda framtid till mötes. De menar att en ändring måste ske: 

”Vi måste jobba mer under parollen ”Vi jobbar på Saab, vi jobbar där det behövs”. Man kan inte 
tänka ”jag är anställd på den och den sektionen eller avdelningen och jag jobbar bara där”. Så här 
är det: Lönen kommer från Saab AB och där folk säger åt mig att jag behövs, där jobbar jag. Sedan 

står det olika bokstäver på min dörr under olika perioder.” 
Person i ledningsgruppen, Aerosystems 

Programledare upplever att uppdelningen mellan linjechef, projektledare och 
materielgruppsansvarig tidigare har varit och fortfarande är otydlig. De anser att 
personer i dessa tre roller måste förstå att de måste samarbeta och tillsammans ta 
ansvar och sluta tro att var och en kan driva sin del av helheten. Det räcker t ex inte för 
en projektledare att kunna räkna pengar och skriva tidplaner. Hon eller han måste 
också kunna styra projektet i rätt riktning. En materielgruppsansvarig måste, utöver 
ansvar för tekniken, även ta ansvar för nödvändiga avväganden för att produkten ska 
bli färdig i tid. Då linjechefer är lite av en motsvarighet till materielgruppsansvarig 
inom sitt teknikområde ska de på något sätt hjälpa till och vara engagerade för de 
tekniska aspekterna, även om de inte har luftvärdighetsansvar. 

Idag är Systemutvecklingen en stor avdelning. Ledningen på Aerosystems tror att det 
kommer att bli svårt att ha kvar en så stor personalstyrka. Någon ny beställning som 
kräver den här höga nivån kommer enligt ledningen inte att komma in framöver. De 
menar att fler nya men betydligt mindre projekt kommer att drivas i framtiden, i 
samarbete med europeisk industri. Det kommer snarare att röra sig om projekt i 
storleken 30 till 100 personer än tusenmannaprojekt.  

5.8.1 Projektkontor 
Alla är överens om att införandet av projektkontor på avdelningarna är positivt. De ger 
avdelningscheferna en möjlighet att få ett grepp om eller en klar bild över allt arbete 
som finns inom den aktuella organisationen. För att kunna hantera ett ökat antal 
projekt och skapa en ökad kostnadsmedvetenhet måste resurser koordineras på ett 
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bättre sätt än tidigare. Det finns en medvetenhet om att i en matris, där fler 
Programledningar konkurrerar om resultat från linjen, måste avdelningarna kanalisera 
sig för att kunna resursstyra på rätt sätt.  

Däremot råder delade meningar om hur flödet genom dem ska fungera. Exempelvis 
anser många programledare att vissa mindre ärenden fortfarande kan beordras ut direkt 
till berörda personer, medan de som sitter i projektkontoren vill ha kontroll över alla 
uppdrag på avdelningen.  

En del anställda inom Systemutvecklingen kan tycka att de har tappat den 
direktkontakt de tidigare hade med programledare medan andra inte tycker sig ha 
märkt någon förändring alls. Programledarna menar att det alltid kommer att finnas 
anledningar till att andra vägar används, tidsbrist t ex. De anser dock att arbetet 
generellt sett fungerar som det är tänkt och att stora uppdrag alltid passerar 
projektkontoren. 

Något som de i Programledningarna tycker är bra är att representanter från 
avdelningarnas projektkontor deltar vid projektkoordineringsmöten, där nya uppdrag 
lanseras. På så sätt blir de på avdelningarna tidigt medvetna om vad som komma skall, 
och inte helt överraskade när uppdraget når projektkontoren. 

En negativ aspekt av projektkontoren anses vara att alla ärenden tar längre tid, då fler 
led är inblandade i informationsflödet. Kanske kommer detta att flyta lite bättre med 
mer rutin i framtiden. De flesta är övertygade om att det finns ärenden som borde 
passera projektkontoren men som fortfarande inte gör det. Det finns funderingar över 
huruvida projektkontor verkligen behövs inom varje område på en avdelning. Det kan 
upplevas som ett sätt att fjärma sig och innebära att andra än chefen är uppdaterade på 
vad som händer inom området. De leder även till att beslutsvägar blir längre och att 
saker tar längre tid. 

5.8.2 Trånga sektorer 
När tiden är knapp och mycket ska göras ökar trycket på trånga sektorer. De flesta 
meddelar att materielgruppsansvariga utgör en kritisk resurs inom 
Systemutvecklingen, då de har mycket att göra.  

Materielgruppsansvarig och systemrapporter 
En materielgruppsansvarig är ofta överbelastad eftersom det förutsätts att hon eller han 
dels ska ta del av utvecklingsarbetet och ta ansvar för tekniska lösningar, 
godkännandet av produkten, dels skriva en systemrapport för varje system eller 
åtminstone läsa rapporterna och ha uppsikt över innehållet.  Med många varianter blir 
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det många systemrapporter som ska skrivas. Detta upplevs som det största 
resursproblemet. Alla rapporter ska dessutom granskas av en oberoende granskare i 
linjen innan den skickas till Produktledningen. 

Det finns många funderingar på eventuella lösningar kring problemet. Dels är det 
många som klagar på kvaliteten i systemrapporterna. Bättre kvalitet skulle leda till 
färre anmärkningar och göra rapporterna mer lättgranskade. Produktledare menar att 
de flera gånger får skicka tillbaka systemrapporter på grund av att de innehåller många 
språkfel, något som borde vara åtgärdat redan innan materielgruppsansvarig skriver på 
rapporten.  

Andra menar att många rapporter innehåller för mycket onödig information. En 
materielgrupp ska exempelvis inte i sin rapport behöva ta upp information om problem 
som endast en annan grupp kan påverka. Den informationen borde stå i den andra 
gruppens rapport. Några skulle vilja minska mängden dokument och anser att detta 
inte borde vara omöjligt. Med färre dokument och större fokus på innehållet skulle mer 
tid bli över till annat.  

En annan lösning skulle kunna vara att låta systemingenjörer skriva rapporterna. 
Materielgruppsansvarig behöver då endast läsa och godkänna innehållet, och skulle 
därmed ha mer tid till att ta detta ansvar. En åsikt från Programledningen är att rollerna 
borde renodlas, att materielgruppsansvariga borde vara mer frikopplade från annan 
verksamhet.  

Från Produktledningens sida upplevs att materielgruppsansvarig inte har tillräckligt 
gehör i vissa delar av Systemutvecklingen och saknar den auktoritet som en 
materielgruppsansvarig ska ha. De menar att dennes roll som teknisk chef för 
respektive system inte accepteras inom alla områden. En anställd i Produktledningen 
uttryckte det på följande sätt: 

”En materielgruppsansvarig inom vissa områden på Systemutvecklingen är en person som skriver 
systemrapporter och luftvärdighetsdokumentation och skriver på lite papper här och där, men inte den 

som leder och bestämmer den tekniska utvecklingen och om de tekniska besluten inom området.” 

När tekniska beslut inte är förankrade hos materielgruppsansvarig händer det att 
problem uppdagas i ett sent skede och materielgruppsansvarig känner att hon eller han 
inte kan ta luftvärdighetsansvar för det som gjorts. Ibland lämnas problem till 
materielgruppsansvarig och denne förväntas tycka att det är okey trots problemen. 
Inom Produktledningen anser de att materielgruppsansvarig tidigt borde kunna lägga 
in sitt veto och inte tillåta ny funktionsutveckling till felen är rättade.  
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Vidare anser produktledare att linjen måste hjälpa den materielgruppsansvariga mer än 
vad som görs idag. De vill att linjecheferna ska känna ett tekniskt ansvar för de 
produkter som hanteras inom respektive område eller sektion. Linjechefen bör vara väl 
uppdaterad på vad som händer inom alla projekt inom området eller sektionen. De har 
ju inget juridiskt tekniskt ansvar, men projektmässigt ska de ha ett ansvar att lösa 
problem som uppkommer och på så sätt hjälpa materielgruppsansvarig, som är den 
tekniska chefen. Dessa två bör fungera som ett radarpar. I Produktledningen upplever 
de inte att den här rollfördelningen har börjat verka ordentligt än. 

Behov av bred kompetens 
En annan trång sektor anses vara ett behov, inom fler områden, av fler 
designingenjörer med bred kompetens. Många är mycket duktiga på det de gör, men 
saknar kunskap om andra områden än sina egna. Det medför att mycket faller in på 
vissa personer som redan har den kompetens som krävs och dessa blir överbelastade. 
Problemet anses kunna lösas med mod och pengar att lägga ett arbete på den som är 
näst bäst, eller tredje bäst och låta dem växa och bli bättre. Detta medför en något 
högre kostnad men många flaskhalsar skulle försvinna. 

Rörlighet i linjen 
Allmänna åsikter om kritiska resurser är att rörligheten i linjen skulle kunna vara 
mycket bättre än vad den är idag. Ett sätt att hantera behov och lösa resursproblem 
skulle, enligt flera projektledare, kunna vara utlåning av personal från områden eller 
sektioner med lite att göra till dem med mycket att göra under en viss period.  

Genom en ökad rörlighet skulle upp- och nedgångar i beläggning kunna hanteras. 
Flera, framför allt programledare, anser att resurser och kompetenser på 
Systemutvecklingen måste kunna situationsanpassas på ett mer flexibelt sätt än vad 
som sker idag. 

Rörligheten, möjligheten att flytta personal mellan olika sektioner, områden och 
avdelningar, har historiskt sett varit liten. Ännu trögare anses det ha varit mellan 
projekt eller program. Förhoppningar finns att det ska bli lättare att skapa ett flöde av 
personal i den nya organisationen och därmed lättare kunna anpassa organisationen 
efter behov av resurser och kompetens. 

Medvetenhet om problem 
Projektledare i olika projekt skulle gärna vilja att avdelningarna själva definierar sina 
kritiska områden och dessutom åtgärdar dem. Att låta avdelningarna rannsaka sig 
själva skulle medföra en medvetenhet om de egna problemen och förhoppningsvis leda 
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till mindre gnäll på grannen. Projektledarna tvivlar dock på avdelningarnas förmåga att 
rannsaka sig själva. De menar att det ofta är där som projektet får göra sina insatser, 
genom att de ser de trånga sektorerna, de uppdrag som går mindre bra. Det är där 
fokus ligger i projektet, på att försöka hjälpa till att koordinera dessa problemområden. 
Ofta är det en liten del av verksamheten som kräver högt fokus, medan den stora delen 
rullar på ganska smärtfritt.  

Missnöje bland anställda 
På flera håll inom Systemutvecklingen finns ett missnöje med ständigt pressande 
tidsscheman och dåligt med information. Några anställda meddelar att de inte ens har 
tid att delta på informationsmöten för att de måste sköta sina arbetsuppgifter. Att 
företaget därutöver anses ha en låg lönenivå jämfört med andra arbetsplatser är flera 
som påpekar. Åtskilliga medarbetare berättar att många ”biter ihop” och är kvar på 
sina arbeten för att det inte finns mycket annat att välja på. Det sägs att många kommer 
att lämna företaget när konjunkturen vänder. Några är kvar för att de imponeras av att 
företaget tillverkar en ”häftig” produkt, men meddelar att den motivationen försvinner 
om företaget övergår till att sälja delsystem eller ägna sig åt mindre projekt.  

På väg till intervjuer passeras ett antal fikarum och andra samlingsutrymmen. Utan att 
förstå detaljerna som diskuteras kan ändå ett konstaterande göras att det verkar finnas 
ett utbrett missnöje med arbetssättet och ansvarsfördelningen. Ständigt pågår hetsiga 
diskussioner gällande hur någonting ska genomföras, vem som ska inkluderas när och 
vem som ska göra vad. Ofta finns någon i diskussionen som påpekar att tid inte finns 
för att dividera om hur någonting skulle kunna fungera på bästa sätt, utan att arbetet på 
ett eller annat sätt måste bli gjort. Diskussioner av det här slaget har framför allt 
påträffats i utrymmen där anställda inom Systemutvecklingen sitter. 

5.8.3 Gränssnitt: Systemutveckling – Affärsutveckling och Marknad 
Av de anställda i Systemutvecklingen är det inte många som har någon 
egentlig uppfattning om vad avdelningen Affärsutveckling och Marknad gör. 
Det finns flera som inte ens är medvetna om att den existerar. Därmed vet de 

heller inte hur de ska förhålla sig gentemot denna avdelning. Att ha en marknadsdel 
ses som en kostnad, inte som en möjlighet till någonting nytt. 

Inom Affärsutveckling och Marknad finns en stark tro på de anställdas företagsamhet. 
De menar att många, om de skulle förstå företagets situation, skulle vilja ta saken i 
egna händer, kavla upp ärmarna och göra någonting. Detta anses vara en enorm styrka, 
men affärsutvecklarna påpekar att alla medarbetare även måste förstå på vilket sätt 
saker måste ske. 



Organisationen i centrum De fyra avdelningarna 
 

 81

Att de tekniskt duktiga personer som arbetar inom Systemutvecklingen har vetskap om 
och kontakt med Affärsutveckling och Marknad är viktigt för framtiden, menar 
affärsutvecklarna. De som ska utveckla nya affärer behöver tekniskt kunniga personer 
att bolla idéer och tankar med. Det är lätt hänt att idéer inte är rimliga eller möjliga att 
genomföra. Därför är det viktigt att personer från både marknads- och tekniksidan 
deltar vid utformandet av produktstrategier.  

Teknikorientering 
Vidare anser de anställda inom Affärsutveckling och Marknad att det genom åren har 
funnits en tendens till att systemutvecklingsavdelningen har varit för stor i jämförelse 
med andra discipliner. De menar att många ser hela verksamheten utifrån 
utvecklingens synvinkel och tycker att allting handlar om att få ordning på 
utvecklingen. Därmed allokeras en stor mängd resurser dit. Utifrån ett 
helhetsperspektiv skulle istället mer resurser behöva läggas på skapandet av affärer, 
det som möjliggör utvecklingsverksamheten. 

Två fokus 
Affärsutvecklarna menar de att nya affärsidéer tillkommer genom att människor i 
organisationen har två fokus, dels inifrån och ut för att visa vad som kan erbjudas, dels 
utifrån och in för att kunna erbjuda det som kunderna vill ha. Här måste 
Systemutvecklingen via Affärsutveckling och Marknad visa kunderna vad företaget 
skulle kunna göra för dem, samtidigt som Affärsutveckling och Marknad måste 
kanalisera kundernas framtida önskemål inåt i organisationen. Affärsutvecklingen och 
teknikutvecklingen bör därför gå hand i hand. Exempelvis vill affärsutvecklarna ha 
hjälp med att förstå vad Aerosystems är bra på, var de är konkurrenskraftiga. Det 
skulle kunna vara så att Affärsutveckling och Marknad identifierar kundens behov och 
sedan rådgör med utvecklingen om hur dessa behov ska kunna tillfredsställas.  

Affärsskapande och idéhantering 
Tidigare har diskussioner kring kundens behov förts direkt mellan kunden och 
utvecklarna, och det fungerar så länge det handlar om detaljer. När det rör 
övergripande behov och annat än detaljer på redan lagda beställningar ska dock inte 
personalen inom Systemutvecklingen bestämma något med kunden.  

Enligt personalen i Affärsutveckling och Marknad är Systemutveckling en utförande 
linjeinstans som ska ägna sig åt att utveckla det som är beställt och inte syssla med 
någon affärsskapande verksamhet. I Affärsledningarna påpekar de också klart och 
tydligt att Systemutvecklingen inte ska ägna sig åt att skapa nya affärer. Det kan dock 
vara så att de kommer på någonting som de tror skulle passa alldeles ypperligt in i en 
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produkt, trots att beställning på det saknas. När utvecklare blir medvetna om eller 
identifierar ett behov hos kunden ska tankar kring detta istället, enligt ledningen och 
affärsutvecklarna, förmedlas till Affärsutveckling och Marknad, som sedan kan göra 
en bedömning utifrån företagets ståndpunkt. 

Affärsutvecklarna konstaterar att alla anställda givetvis inte kan komma springande 
och be dem öppna plånboken, varken områdeschefer eller andra. Om någon har en idé 
som de tror kan leda till en affär så ska de ta upp det med sin närmsta chef. Alla chefer 
anses veta hur de ska förvalta nya idéer. Det finns en process att följa även för 
idéhantering. 

Bland Systemutvecklarna saknas dock vetskap om denna process. När personal inom 
Systemutvecklingen tillfrågas om var de går med en idé som eventuellt skulle kunna 
leda till en ny affär är det endast en eller annan områdeschef som har kunnat svara. 
Vissa tror att företaget inte är intresserade av deras åsikter. Andra menar att de 
kommer överens med kunden om vad som behöver göras i framtiden. 

Inom Affärsutveckling och Marknad menar de att organisationen totalt sett har varit 
dålig på att aktivt ta hand om nya idéer. En anledning till detta anses vara att det i 
verksamheten pågående arbetet har krävt ett stort engagemang. Därmed har tankar om 
eventuella nya projekt skjutits på framtiden, under föreställningen att ”det löser sig 
sedan”. Från Affärsutveckling och Marknads sida tror de att utvecklingsavdelningen 
inte till fullo inser att det numera finns en avdelning som arbetar med sådana frågor. 

I företagsledningen anser de att det finns stora fördelar i att centralisera den 
affärsskapande verksamheten. Det är en steg i förändringen att försöka öka 
affärsmässigheten. Följden av detta blir att de kreativa tänkarna, som har många goda 
idéer, inte längre har några pengar att starta egna undersökningar. De måste istället 
kunna beskriva sin idé på ett bra sätt och anhålla om pengar. På så sätt försäkras att 
företagets pengar används till rätt saker. Vidare menar ledningen att en prioritering blir 
möjlig, huruvida dessa idémakare ska arbeta med att utveckla den nya idén eller om de 
faktiskt behövs för att utveckla det som är redan är beställt och ska levereras. En 
medvetenhet finns i ledningen om att detta nya arbetssätt inte är kommunicerat till hela 
organisationen, vilket försvårar förverkligandet av visionerna. 

Bland de som anser sig veta någonting om avdelningen Affärsutveckling och Marknad 
dominerar åsikten om att affärsutvecklarna helst inte vill ha någon inblandning av 
tekniker eller ingenjörer i sitt arbete. De menar att affärsutvecklarna helst utvecklar 
nya affärer på egen hand, någonting som samtliga, inklusive affärsutvecklarna själva, 
inte anser att de har kapacitet till. 
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Under hösten har varje sektion haft ett möte för att diskutera mål och visioner inför 
kommande år. Som input till dessa möten gavs ett kortfattat presentationsmaterial, från 
vilket det tolkades att alla i företaget ska ägna sig åt att skapa nya affärer och 
affärsmöjligheter. Flera medarbetare ifrågasatte detta och ansåg att det fanns 
tillräckligt mycket arbete med de beställningar som redan är lagda. Andra tog 
uppgiften på allvar och spånade på hur företagets produkter och kunskap skulle kunna 
tillämpas på andra områden än militär luftfart.  

5.8.4 Gränssnitt: Systemutveckling – Programledningar 
Många personer i Systemutvecklingen anser sig ha fått 
bristfällig information om hur det är tänkt att de nya 
Programledningarna ska fungera. De vill gärna ha en bättre 

helhetssyn, men förstår inte hur det är möjligt utan tillgång till information. Att på 
egen hand läsa organisationsbeskrivningar och försöka att förstå dessa, för att få veta 
vad tanken är, är det ingen som har vare sig tid eller energi för.  

Projektkontor som in- och utkanal 
I den nya organisationen har varje avdelning ett projektkontor, genom vilka alla 
uppdrag ska gå. Detta är någonting som flera anser inte fungerar som det ska ännu. I 
Programledningarna finns en förståelse för att projektkontoren finns och de anses fylla 
en välbehövlig funktion. En fördel är att det finns en avgränsad kontaktyta i den stora 
organisation som Systemutvecklingen utgör. Däremot upplevs de många gånger som 
en omväg, när en Programledning har ett ärende som de anser vara av mindre karaktär, 
och endast kräva ett fåtal timmar. Ibland kan det vara personliga kontakter som styr. 
Programledare menar att det är lätt att gå direkt till den person som kan arbetet, för att 
spara tid.  

Programledare anser att de försöker verka genom projektkontoren, men upplever att 
information inte alltid passerar dessa ut till resten av avdelningen som det är tänkt. 
Den information som når fram stämmer inte alltid överens med den ursprungliga. 
Programledarna menar att egna tolkningar görs på vägen och när informationen når 
den sektion som ska utföra arbetet kanske den uppfattas annorlunda än vad som var 
avsett. Till exempel kan det gälla vad som i ett ärende anses vara viktigt. Om 
Systemutvecklingen inte har erhållit korrekt information kan de anställda inom 
avdelningen börjar arbeta med utvecklingsarbete som inte ska prioriteras.  

Tidsaspekter 
Något som diskuteras flitigt är tidsaspekter. Hur anställda inom Programledningen 
respektive de inom Systemutvecklingen ser på tid kan skilja sig åt. 
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Systemutvecklingen anser sig ha problem med att Programledningarna inte ställer 
tillräckliga krav på kunden. Många delar ska pressas in i ett smalt schema. Att 
tidsplaner redan från början är orealistiska är något de anställda inom 
Systemutvecklingen ofta påpekar. Resultatet blir att kvaliteten ge vika för tiden och 
förhoppningen att kunna hålla en viss nivå på utvecklingen är borta. 

Programledarna, å andra sidan, meddelar att representanter från Systemutvecklingen 
faktiskt har deltagit i kalkylsvängen och att tidplaner med mera bygger på information 
från avdelningen. Ett kontrakt baseras på uppgifter som linjen har lämnat in, angående 
vilket arbete som avses, hur mycket det kommer att kosta och hur lång tid det kommer 
att ta. Anställda i Systemutvecklingen anser sig ha problem med kommunikationen 
mellan programledarna och dem själva just vad gäller kalkylering. De menar att de 
ibland får en knapp timme på sig att göra en grov uppskattning av vad någonting 
skulle kunna kosta och att det sex månader senare finns ett kontrakt baserat på dessa 
gissningar. 

I Programledningen inser de att alla inom Systemutvecklingen kanske inte är 
medvetna om hur bakgrundsarbetet går till. Ibland kanske tiden är sådan att 
kalkylarbetet sker på projektkontorsnivå, med någon form av förankringsprocess i 
efterhand. Tanken är dock att kalkylarbetet ska ske längre in i organisationen, på 
sektionsnivå, för att uppdraget ska vara förankrat. Något som ofta inträffar är att 
säljprocessen tar några månader längre än väntat, vilket medför att när arbetet väl 
påbörjas har en del av tidplanen redan passerat. Ibland kan det vara yttre 
omständigheter som gör att det inte är så gott om tid för ett uppdrag, exempelvis 
politiska beslut. Då gäller det att försöka effektivisera verksamheten och göra arbetet 
på kortare tid, på bekostnad av exempelvis korrekt dokumentation i förväg. 

I själva offertarbetet är det, enligt definition ont om tid, menar programledarna. Där 
handlar det om ett arbete som tidsmässigt omfattar allt ifrån en till sex månader. Ibland 
kan det bli en sann, ren kalkyl, där linjen kan få den tid och de pengar de har räknat ut 
att ett uppdrag kommer att kosta. Andra gånger går inte kunden med på det och då 
gäller det att räkna om och skala av arbete så att kunden blir nöjd. Det är mycket 
viktigt att det här samarbetet med linjen fungerar, då det ligger till grund för all 
kommande verksamhet. 

Något som programledarna inser är att de måste bli duktiga på att mata 
linjeorganisationen med prognoser för när de förväntar sig att olika program och 
offerter ska genomföras. Annars sitter linjen utan möjlighet att allokera resurser som 
det är tänkt. De menar att just detta är matrisens dilemma och ser det som både en 
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välsignelse och en förbannelse. Den nya matrisorganisationen bygger på att resursen 
ska kunna nyttjas på ett optimalt sätt, men kräver att kommunikationen fungerar. 

”De tycker nog att vi ger dem för lite pengar och för kort om tid och att vi är dumma i huvudet. Sedan 
är vi otydliga på vad som ska göras. De säger det inte så direkt rakt på, men… Det är ju säkert sant 

också.” 
Programledare, Aerosystems 

Nya spelregler på marknaden 
Programledarna anser, precis som anställda inom Affärsutveckling och Marknad, att 
anställda inom Systemutvecklingen inte riktigt förstår de spelregler som nu gäller på 
marknaden. De menar att medan Programledningen utgår från kundens synvinkel 
funderar utvecklingssidan på vad som kan åstadkommas utifrån befintlig kompetens. 
Programledarna påminner om att det är kunden som har ett behov och att marknaden 
styr. Kan ett företag inte anpassa sig till det behov som finns på marknaden så har det , 
enligt programledare på Saab Aerosystems, inte heller något existensberättigande. 

Uppfinnaren, den som arbetar med utveckling av ny teknik, vill givetvis komma så 
långt som möjligt i sitt arbete och göra en funktion så bra hon eller han kan. Även 
utvecklarna måste dock inse att kunderna inte alltid har beställt, och därmed betalar 
för, det allra bästa utan att tillräckligt bra duger. Kunderna vill inte betala mer för en 
bättre produkt, de vill betala det överenskomna priset och erhålla det som är beställt. 
Vid leverans kan företaget sedan flagga för möjligheten att förbättra funktionen och 
därmed försöka skapa följdaffärer så att teknikerna kan fortsätta utvecklingen av 
funktionen och få betalt. 

Flera programledare tror att många inom Systemutvecklingen lever kvar i ”det gamla”, 
att de inte förstår var affärsmöjligheterna finns. Detta gäller hela linjen, inte bara 
Systemutvecklingen. Tidigare har kunden och företaget varit överens om att 
paketeringen av funktionerna, definitionen av slutprodukten, skulle vara lite oklar för 
att utvecklingen skulle nå så långt som möjligt och att funktionen skulle göras så bra 
som möjligt. Det finns därmed ingen vana vid att arbeta på det affärsmässiga sätt som 
numera är nödvändigt. 

Vidare anser programledare att anställda inom Systemutvecklingen måste bli bättre på 
att säga till när de upptäcker att ett uppdrag drar ut på tiden, så att en dialog kan 
komma till stånd. De menar att idag får de ingen sådan information i förväg, utan blir 
varse förseningar när de redan blivit ett faktum. Problemen med att leveranser inte sker 
i tid lyfts inte fram någonstans, enligt programledarna. Endast specifika bekymmer 
diskuteras, och då i efterhand. 
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Feedback efter leverans 
Vissa programledare inser att de är dåliga på att ge Systemutvecklingen feedback på 
arbete som har levererats. De menar att denna svaghet från deras sida kan resultera i 
sämre engagemang från Systemutvecklingen. Får de anställda inte veta vad kunden 
tycker om deras arbete tröttnar de kanske på att ständigt matas med nya tidspressade 
uppdrag. 

5.8.5 Gränssnitt: Systemutveckling – Produktledning 
Det kommer, enligt affärsledningen, alltid att finnas en konflikthärd mellan 
Produktledning och Systemutveckling då det är svårt att göra den uppdelning 

som är gjord. Det är inte trivialt att ha dessa två fristående organisationer i och med att 
funktionerna går mycket djupt in i varandra. Utvecklingscheferna har egentligen inte 
kontroll över sin befolkning idag i och med att de befinner sig på olika avdelningar. 
Samarbetet kan fungera bra, men det krävs en hel del arbete med gränssnittet mellan 
organisationerna. 

Gränssnittet är en gråzon 
Många gånger upplever anställda inom Systemutvecklingen oklarheter i vart gränsen 
går mellan vad Produktledningen ska göra och vad de själva ska göra. Än oftare tycker 
de att anställda inom Produktledningen inte riktigt vet var dessa gränser går. De 
upplever att personer inom Produktledningen går in på systemteknisk nivå och 
diskuterar tekniska problem fast de inte ska göra det. Det blir besvärligt med 
planläggningen då de kommer fram till andra saker när inte Systemutvecklarna har 
varit med. Flera anser att detta är ett problem som grundar sig i att många i 
Produktledningen själva har varit systemutvecklare och därför lägger sig i den rollen.  

Många ser ett problem i att det finns en gråzon mellan Produktledningen och 
Systemutvecklingen, vem är det egentligen som tar ett tekniskt designbeslut? Här 
menar programledare att dessa problem måste lösas. De upplever flera gånger att till 
exempel frågan om teknisk design når ända fram till dem, och menar att det är 
Produktledningens ansvar att ta sig an sådana beslut. Programledarna upplever att de 
anställda inom Produktledningen inte ens kan lösa denna ansvarsfördelning internt och 
upplever att de skickas från område till område, något som kan ha förödande effekter.  

”När vi kontraktsförhandlade tappade vi 2-3 veckor med vissa frågor bara för att vi inte kom överens 
internt vem som skulle ta hand om det.” 

Programledare, Aerosystems 
 
Produktledningen menar att de har hand om ärenden till en viss punkt, men många 
frågar sig vart den aktuella punkten ligger. När tar Systemutvecklingen över ansvar 
och befogenheter på delsystemnivå? Från Systemutvecklingens sida tycker de att 
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Produktledningen ibland går in och ändrar och bestämmer sådant som 
Systemutvecklingen anser att de själva har ansvar för. De menar att Produktledningen 
delegerar men aldrig släpper någonting helt och hållet.  

Exempelvis kan det vara så att Produktledningen delegerar uppgifter som de själva inte 
hinner med, men att de ändå går in och tycker lite och ändrar i det som sedan är utfört. 
När representanter från Systemutvecklingen, via den samverkansstruktur som finns, 
har kommit överens med kunden om något ska Produktledningen lägga in detta i en 
databas. Om de då ändrar och lägger in egna åsikter så att inte kunden känner igen sig 
måste ärendet gå ett varv till. I och med denna direktkontakt med kunden anses det 
vara ett stort problem att beslutsvägar på det här sättet blir onödigt långa. Flera tycker 
att det hela blir tungarbetat, framförallt för materielgruppsansvarig. 

Det är, enligt produktledare, sagt att Produktledningen ska driva tekniska förstudier, 
innan det blir ett genomförande i ett projekt. Enligt Programledningen är det 
egentligen linjen som gör jobbet där också, men det hålls ihop ifrån Produktledningen, 
eftersom de leder det tekniska arbetet. Det är där som arbetet ska definieras och sedan 
delas ut.  

Programledarna anser att Systemutveckling inte får tillräcklig och nog tydlig 
information från Produktledningen om vad produkterna ska egentligen innehålla. Dels 
besitter inte anställda inom Systemutveckling den helhetskunskapen över produkten 
som är nödvändig för att fatta dylika beslut. Dels försenas Systemutvecklingens eget 
arbete när de tvingas ta beslut som Produktledningen borde ha gjort. Vidare meddelar 
programledarna att många är medvetna om detta problem, men de saknar någon som 
lyfter fram frågan och tar ansvar för att förbättring sker. 

Anställda inom Produktledningen upplever inga oklarheter utan tycker sig ha en klar 
bild av vad som görs inom Systemutvecklingen, men inser att deras egen roll kan vara 
mer otydlig för andra. De menar att det är lättare att förstå vad som görs i en 
producerande organisation än i en kravorganisation som har hand om dokumentation. 
De som arbetar i Produktledningen är övertygade om att det finns många inom 
Systemutveckling som inte riktigt vet vilken roll Produktledningen har eller vad de 
gör, ännu mindre hur det egna arbetet påverkas av Produktledningen.  

Produktledningen upplyser om att de ansvarar för att hålla ihop hela produkterna. 
Förhoppningen är att anställda inom Systemutvecklingen ska uppfatta 
Produktledningen som kravställare på verksamhet och produkter och att det är dit de 
vänder sig för att få veta vad de ska göra. Utifrån en produktspecifikation, med 
tillhörande principbeskrivning av design, ska de i Systemutvecklingen sedan själva 
bestämma hur de ska göra för att uppnå dessa krav. 
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Produktledningen har ansvar för övergripande teknisk design, men menar att 
innebörden av övergripande design kan diskuteras. Exempelvis kan nämnas att när det 
finns olika alternativ för teknisk design, hur något ska kunna göras, så är det 
Produktledningen som bör fatta beslut. Detta gäller framför allt när beslutet slår på 
flera delsystem, vilket det ofta gör i flygande farkoster eftersom allt är så pass 
integrerat. 

Egentligen tycker inte produktledarna att det ska behöva finnas några oklarheter vad 
gäller ansvar- och rollfördelning mellan dessa två avdelningar. På detaljnivå kan det 
dock vara lite diffust ibland, varför det är viktigt med en fungerande kommunikation 
mellan avdelningarna. Produktledarna menar att de inte kan hålla på att besluta om alla 
mindre tekniska bekymmer utan hänvisar till materielgruppsansvarig, 
Produktledningens förlängda arm. 

Att det finns ett överlappande ansvar och en gråzon mellan de två avdelningarna ses 
som någonting positivt i Produktledningen. De menar att tydlighet inte kan skapas 
genom att försöka skapa tydliga gränser. Alla måste ha inställningen att de arbetar 
tillsammans för att utveckla produkterna som företaget ska sälja. Om båda 
avdelningarna känner ansvar för överlappande delar, och kommunicerar när de förstår 
att det kan finnas intressen hos båda sidor så tror de från Produktledningens sida att det 
kommer att fungera bra. 

Att det har funnits och fortfarande finns många oklarheter i gränssnittet mellan de två 
organisationerna beror enligt Produktledningen mycket på att det inte tidigare har 
funnits någon avdelning som uteslutande har ägnat sig åt denna verksamhet. Förr fanns 
det tekniska ansvaret som en del i varje avdelning och skulle då koordineras via 
Programledningen. Skälet till att det inte fungerar hundraprocentigt än är därmed att 
det tar tid att bygga upp denna komplexa verksamhet. Tålamod är ett bra ord i 
sammanhanget, anser anställda inom Produktledningen. Enligt produktledarna är inte 
gränssnittet det stora bekymret utan problemet är snarare att få alla att gå i takt. 

Att arbeta tillsammans 
Flera personer inom Systemutvecklingen har meddelat att de vill ha mer 
produktansvar. De menar att de kan tekniken och är mer insatta i vad kunden 
egentligen vill ha än vad Produktledningen är. Några delar inom Systemutvecklingen 
anser sig ha sina egna Produktledningar och försöker medvetet stå emot när vissa krav 
kommer från företagets Produktledning. Många i Systemutvecklingen tycker att 
Produktledningen lägger sig i deras arbete alldeles för mycket.  



Organisationen i centrum De fyra avdelningarna 
 

 89

Produktledarna å andra sidan menar att en dialog måste komma till stånd, att de och 
personal inom Systemutvecklingen i vissa tidskritiska situationer måste kunna komma 
överens om en alternativ arbetsgång. Exempelvis kan det röra sig om att 
Systemutvecklingen vill ha information från Produktledningen som dessa inte hinner 
med att ta fram vid det tillfället. Då krävs en dialog så att de inom Systemutvecklingen 
kan börja arbeta ändå och Produktledningen senare granska arbetet och lämna 
synpunkter. 

I Produktledningen anser de att det behövs en bättre inställning och attityd hos 
Systemutveckling vad gäller samarbete mellan avdelningar. De menar att anställda 
inom Systemutveckling inte riktigt förstår hur det är tänkt att den övergripande 
arbetsgången ska vara. Produktansvar kan inte ligga på flera olika områden, av den 
enkla anledningen att de som arbetar inom området inte har en rimlig möjlighet att 
veta exakt hur en ändring i deras system påverkar alla andra delar av produkten. 
Exempelvis kan en till synes liten ändring i ett delsystem påverka publikationer hos 
avdelningen Kundstöd, ändra en editionsutveckling, genom att den ska integreras med 
programvara samt kräva ett antal flygpass som inte fanns i avdelningen Flygprovs 
planering. En aktuell helhetsplanering måste hela tiden finnas, vilken kräver att 
området har sin egen planering klar och inte ändrar den hur som helst. 

Vidare är det från Produktledning sida flera som saknar eller har svårt att veta vem 
som är deras motpart för helheten inom Systemutveckling. I tekniska frågor är det 
materielgruppsansvarig som kontaktas, men för att få en helhet mellan tid, teknik och 
ekonomi, vet de oftast inte vem de ska vända sig till. 



 

 90 



 

 91

6 Analys och diskussion 
 

 

 

 

I det här kapitlet analyseras det insamlade 
materialet som återges i föregående kapitel, 
utifrån den analysmodell som skapats i 
referensramen. Här diskuteras positiva aspekter 
samt områden som skulle kunna förbättras. 
Förslag på förbättring ges inom de områden där 
behov anses finnas. 

  

Analys och diskussion 
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6.1 Företagets situation 
I detta avsnitt diskuteras övergripande frågeställningar kring organisationen, 
exempelvis huruvida organisationen är anpassad efter den situation företaget befinner 
sig i och hur de förändringar som har skett uppfattas av personalen. 

6.1.1 Optimal struktur 
Facit med alla rätta svar, den perfekta organisationen, existerar tyvärr inte. Vilken 
organisation som passar bäst och är mest effektiv beror till stor del på vilken situation 
företaget befinner sig i. För långsiktig överlevnad krävs därför att Saab Aerosystems 
kontinuerligt anpassar organisationen efter förändringar i sin omvärld och efter 
verksamhetens och dess produkters mognadsfas.  

Saab Aerosystems står idag inför en stor utmaning, att leda företagets största produkt, 
flygplan 39, in i någon typ av förvaltarskap och samtidigt vara innovativa och försöka 
hitta nya möjligheter till affärer. Några produkter befinner sig med andra ord i ett 
begynnelsestadium medan andra produkter är i ett slutskede. För att kunna hantera alla 
dessa projekt parallellt krävs en flexibel och anpassningsbar organisation. Enligt 
Utterback är detta två scenarion som normalt kräver två olika sorters organisationer, 
vilket var fallet tidigare på Saab. Därmed känns det helt naturligt att den nya 
organisationen ifrågasätts.  

Nu är det emellertid så att företaget inte har råd att hålla med dubbla organisationer. 
Genom att samla medarbetarna efter kompetensområden kan organisationen bli mer 
kostnadseffektiv, något som är nödvändigt för Saab Aerosystems både på kort och 
lång sikt. I och med att de som arbetar inom samma teknikområde sammanförs 
underlättas även möjligheterna till kompetensutveckling inom respektive ämne. 
Därmed har Saab Aerosystems även i fortsättningen en bra möjlighet att hålla sig på 
teknikens framkant.  

Teoretikerna menar att en matrisorganisation många gånger har visat sig vara den mest 
effektiva, framför allt för produktutvecklande företag, i en viss typ av situation. En 
projektorienterad organisation är tidsfokuserad och bra för koordinering av olika 
discipliner, men försvårar upprätthållande av spetskompetens. En teknikfokuserad 
linjeorganisation underlättar kompetensutveckling och därmed upprätthållande av 
spetskompetens men minskar förståelsen och försvårar samarbetet mellan discipliner.  

Därmed anses matrisorganisationen vara mest effektiv i Saab Aerosystems fall. 
Eftersom Saab Aerosystems har behov av att både bibehålla spetskompetens och 
fokusera på att minska ledtider anses en blandning av de två organisationsformerna 
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vara i det närmaste ett måste. I och med de högintegrerade produkter som företaget 
utvecklar finns även ett stort koordineringsbehov av många olika teknikområden, för 
vilket en matrisorganisation är fördelaktig.  

Den övergripande strukturen i Saab Aerosystems organisation ter sig på detta sätt sund 
med tanke på företagets situation. Poängteras bör att ingen organisation kan designas 
för att passa alla tillstånd. Ett krav är att den fungerar i grunden, i tankarna, och är 
genomförbar. En organisationsstruktur som skulle kunna hantera alla möjliga 
avvikelser hade varit en kandidat till en optimal organisation, vilken har konstaterats 
icke existera. Undantag i den normala verksamheten, till exempel uppdrag med större 
tidspress än normalt, måste kunna hanteras med hjälp av en alternativ arbetsgång.  

En stor portion skepticism möter den som initierar en konversation i ämnet 
organisation på Saab Aerosystems. Några säger att den här organisationsformen har 
prövats tidigare i företaget och inte visat sig fungera då. Även om rutorna på pappret 
liknar varandra är förutsättningarna helt annorlunda. Det viktiga för företagets 
lönsamhet är dock inte huruvida organisationen har fungerat tidigare, utan att den ska 
fungera på bästa sätt idag. För att detta ska bli möjligt krävs att hänsyn tas till samtliga 
faktorer som påverkar organisationen. Människan är, enligt nutidens forskare, en 
viktig del i detta pussel. Därmed är det av stor betydelse att alla medarbetare förstår 
varför förändringen görs. 

Människan, individen, medarbetaren, den anställda – personen som utför arbete så att 
det finns en möjlighet för företagets existens – är mest effektiv när hon eller han mår 
bra. Det är illa när signaler ges att människor ”biter ihop” och väntar ut bättre tider på 
arbetsmarknaden. Det hjälper inte att ha en organisation som anses fungera i tanken, 
om individerna som arbetar i den är skeptiska. För att organisationen ska vara effektiv 
och arbetet ska bli gjort på bästa sätt måste inställningen hos de anställda ändras. Detta 
ska dock inte enbart krävas av individerna själva. En människas attityd till någonting 
kan, enligt beteendevetarna, påverkas av hennes tillgång till information och genom 
motivation.  

Medarbetarna måste känna att de vill gå till sina arbeten varje dag för att det är roligt 
och att de är del av någonting stort och bra. Produkten har tidigare kunnat bidra till att 
tillfredsställa detta behov, men det gäller enligt medarbetare inte länge till då 
framtiden troligtvis består av mindre projekt. Produkten har varit och är fortfarande en 
viktig symbol för företaget, även om framtiden också handlar om högteknologi i en ny 
roll. En insats krävs för att medarbetarna ska känna att företaget står för någonting bra, 
att de till exempel arbetar på ett innovativt företag som har mycket kvar att ge. Nya 
drivkrafter och incitament måste skapas. Att företaget till exempel har gamla anor och 
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traditioner är ingenting som går att leva på hur länge som helst. Det går inte att skapa 
stolthet hos relativt nya medarbetare baserat på gamla traditioner och en gammal 
bruksanda. Något nytt måste till, även om basen finns kvar. Företaget fortsätter, som 
tidigare nämnts, att vara ett högteknologiskt innovativt företag.  

Om företaget inte även i framtiden är en attraktiv arbetsplats spelar det ingen större 
roll huruvida nya affärer skapas eller inte. Utan anställda som utför arbetet blir 
affärerna ändå inte verklighet.  

6.1.2 Affärstänkande 
Tidigare fanns inget egentligt behov för företaget att aktivt skapa nya affärer. Kunden 
fanns hela tiden i närheten och idéer, både från kundens och från företagets sida, kunde 
förverkligas utan större motstånd. Idag är läget annorlunda. Att kräva att medarbetarna 
ska tänka på annat sätt än tidigare utan att de förstår varför är dock för mycket begärt.  

Förutsättningarna för verksamheten har delvis förändrats. Kraven på att förbättra 
affärsutvecklingsverksamheten är tydligt, vilket får en effekt på hela företaget. Även 
ingenjörernas/konstruktörernas arbetssituation kan förväntas påverkas av denna 
utveckling, varför det är centralt att alla medarbetare i företaget får en förståelse för 
detta och en helhetssyn. Medarbetarna måste förstå att verksamheten inte längre är 
fulländad bara genom arbete med de konkreta projekt som redan existerar. 
Saab Aerosystems har ett stort behov av att skapa nya affärer och arbete måste därför 
även finnas med sådant som kan tänkas leda till nya konkreta projekt. Sker inte detta 
kommer verksamheten enligt ledningen att utarmas inom en snar framtid.  

Forskning visar att många företag övergår från att vara rena teknikorganisationer till 
att mer likna tjänsteproducerande företag. Detta är en verklighet som även 
Saab Aerosystems går till mötes. Allen menar att kunskap om både marknad och 
teknik är nödvändig för innovation. Detta är något som, utifrån den undersökning som 
har gjorts, anses ha förbisetts till viss del på Saab Aerosystems, av förklarliga skäl då 
behovet av att aktivt skapa nya affärer inte tidigare har funnits. Även om tekniker inte 
behöver vara fullärda inom ämnet företagsverksamhet måste de ändå förstå att 

Saab Aerosystems framtid kräver att företaget har en flexibel och 
anpassningsbar organisation, då kundkrav och upphandlingsformer förändras. 
Den organisation som idag har skapats anses ha potential att leva upp till 
dessa framtida förväntningar. Av stor vikt är dock att hänsyn tas till alla faktorer 
som påverkar organisationen och att individerna i den har en bild av helheten 
samt förstår vad det är som händer i sin omvärld. 
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innovation bygger även på kunders önskemål, inte bara på vad som är roligt och 
möjligt, vilket enligt många intervjupersoner anses ha varit fallet tidigare.  

Allt handlar inte om teknik längre. Företagets lönsamhet beror på kundens 
betalningsvilja, vad de är villiga att köpa. Tidigare har företagets kund varit villig att 
betala för utveckling av det absolut bästa och innovationsförmågan i företaget har till 
viss del kunnat styra utvecklingen. Nu agerar denna kund annorlunda och har förändrat 
sin upphandlingsstrategi, samtidigt som nya kunder med andra krav tillkommer. 
Sammantaget leder detta till en ny situation för Saab Aerosystems del och ett nytt sätt 
att förhålla sig till frågor som rör kundinvolvering, kundfokus och affärsutveckling. 
Medarbetarna på Saab Aerosystems måste ställa om och i större utsträckning utveckla 
just det som kunderna efterfrågar, för leverans vid den tidpunkt och till det pris som är 
överenskommet. Vill kunden inte längre ha det mest avancerade, eller en snyggare 
design till en något högre kostnad så är det inte heller vad som ska levereras. 
Företagets verksamhet måste hela tiden anpassas efter kundens vilja. 

De produkter som utvecklas har en livscykel på ett stort antal år. Här finns en enorm 
affärsmöjlighet, som företaget sent omsider har identifierat. Många spridda åsikter 
finns om hur eftermarknad bör hanteras. Vissa anser att det borde vara naturligt att se 
till hela produktens livscykel vid en affär, medan andra menar att det handlar om helt 
olika affärer. Hur nya affärsområden ska hanteras är inte en frågeställning som är unik 
för Saab Aerosystems. De nya produkterna, i det här fallet eftermarknadsprodukter, 
konkurrerar om samma resurser som övrig verksamheten. För att effektuera dessa nya 
affärer anser forskare att en struktur kan skapas med fokus på det nya. Med det i 
tankarna, samt att eftermarknad tidigare har försummats av företaget, konstateras att 
valet att skapa tre parallella programledningar förefaller vara sunt.  

De som arbetade i den organisation som tidigare utgjorde Future Products anses av 
ledningen vara en bit på väg i det nya tankesättet. Kanske är det så att de som arbetade 
i Gripenorganisationen har tillåtits ha skygglappar på lite för länge. Tanken med den 
nya organisationen på Saab Aerosystems är god, att integrera medarbetarna från 
Future Products och med tiden även fasa över flera av dem som arbetade i 
Gripenorganisationen till nya projekt. Genom de åsikter som finns bland 
medarbetarna, att ”påfyllning” kommit från den mindre organisationen, tolkas dock att 
företaget har en lång bit kvar till den önskade bilden. 

Verkligheten är inte heller så enkel att endast en del av företaget måste tänka om. Som 
Danilovic (1998) påpekar medför teknikorienteringen även positiva aspekter. En 
anledning till att Saab Aerosystems ligger så långt fram tekniskt, anses vara just den 
fokusering som har förekommit på utveckling av teknik. Här måste 
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marknadsavdelningen vara aktsam och ta till sig tankar från organisationen, så att inte 
innovationslusten dämpas. Det finns troligtvis en stor mängd goda idéer bland 
företagets skickliga medarbetare, som skulle kunna leda till nya produkter som kunden 
kommer att behöva, men inte inser på egen hand. Organisationen måste därmed vara 
flexibel och kunna ha flera fokus.  

6.1.3 Många har kundkontakt 
För en utomstående betraktare förefaller Saab Aerosystems ha extremt många 
anställda med kundkontakt. Vid en närmare titt på historiskt arbetssätt med kunden är 
detta förståeligt och har troligtvis, som de anställda uttrycker det, bidragit till att 
flygplan 39 är så högt aktat.  

I ett sådant förhållande, där många anställda har direktkontakt med kunden, är de 
bokstavligt talat ambassadörer för företaget. Därmed är det av extra stor betydelse att 
alla anställda vet hur organisationen är uppbyggd och hur den fungerar, att de har 
samma bild av verksamheten vad gäller mål, arbetssätt, metoder med mera. På så sätt 
får kunden en bild – rätt bild – av företaget och blir inte konfunderad. 

Upprepade gånger påpekas att anställda inom Systemutvecklingen inte ska börja arbeta 
med sådant som inte är beställt, efter att ha pratat med kunden. Detta tolkas som att 
företaget tidigare har haft sådana problem. Det är säkerligen ovärderligt för resultatet 
att de anställda kan samråda med kunden om tekniska detaljer. Det är definitivt 
värdefullt och nödvändigt för Saab Aerosystems att företagets anställda hela tiden 
tänker att de pratar med en av företagets kunder och att företaget vill ha betalt för extra 
arbete. Verkställ idéerna genom att göra det till affärsverksamhet via rätt kanaler. 

Många i företaget är vana vid det arbetssätt som de tidigare haft tillsammans med 
kunden, FMV. Det är viktigt att medarbetarna inte bara får veta att det är annorlunda 
nu, utan även får en möjlighet att förstå hur och varför, något som inte anses ske i 
tillräcklig utsträckning idag. Det är viktigt att den informationen når alla och att 
kommunikation sker så att alla har samma helhetsbild. De anställda måste förstå varför 
kundkontakten måste ske under ordnade former och varför de i förekommande fall inte 
har lika tät relation till kunden längre. De måste förstå på vilket sätt nya kunder har 

Saab Aerosystems måste ställa om och aktivt skapa nya affärer, ett behov som 
tidigare inte har varit särskilt utmärkande för företaget. Den teknikfokusering 
som tidigare präglat företaget har positiva aspekter, men idag krävs även ett 
mer marknadsinriktat fokus. Därmed ställs krav på att organisationen måste 
vara flexibel och anpassningsbar, vilket fordrar att medarbetarna har en 
helhetssyn. Idag är framtidsvisionen tvådelad, där flygplan 39 anses vara en 
fokus och nya affärer en annan. 
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andra krav och varför kunderna ställer dessa krav. Annars är det lätt hänt att 
medarbetare känner sig undanskuffade. Eftersom organisationen är beroende av 
medarbetarnas engagemang och förmåga till förändring gäller att denna tas tillvara på 
bästa sätt.  

6.1.4 Förändring 
Den vanligaste kommentaren när det handlar om omorganisation och 
förändringsarbete på Saab Aerosystems är att den nya organisationen måste få tid att 
”sätta sig”. Någon10 sa att endast 10 % av alla förändringar är lyckade, 70 % hyfsade 
och 20 % rent av misslyckade. Om så skulle vara fallet känns det skrämmande att så 
många i företaget anser att tiden måste få avgöra vilket. 

Den uppfattning som fås genom intervjuer med personal från olika delar av företaget 
är att informationen om den senaste förändringen varit bristfällig, något som även 
företagets ledning anser sig vara medvetna om. En intressant fråga är därmed hur en 
sådan organisation fungerar, som får tid att sätta sig samtidigt som medarbetarna 
saknar information om hur den är tänkt att verka. Att Saab Aerosystems skulle förlita 
sig på slumpen i så stor utsträckning känns inte helt i linje med att de ska bli mer 
”affärsmässiga”.  

Ju längre tiden går, desto mer hinner de anställda bilda sina egna uppfattningar om hur 
organisationen ska fungera eller varför den har förändrats. För att motverka att olika 
instanser, personer och särintressen får möjlighet att påverka utfallet vid en sådan här 
snabb ändring av inriktningen, eller paradigmskifte, måste olika sammanhang 
tydliggöras. Annars är risken stor att verksamheten tappar i tempo. Åsikter som vittnar 
om en fientlig inställning mot det nya har redan noterats, exempelvis att vissa anser att 
de måste arbeta trots organisationen. 

Då de anställdas förståelse för innebörden av den nya organisationen kan anses vara en 
utgångspunkt för att den ska fungera på önskat sätt bör ledningen i Saab Aerosystems 
överväga möjligheten att mer aktivt styra processen med att sätta organisationen. 

Med mer information och bättre kommunikation följer en ökad förståelse och därmed 
mer engagemang och en större vilja att arbeta på det nya sättet. Utan möjlighet till 
denna förståelse, och med uppsägningar därtill, blir människan otrygg, vilket inte på 

                                                 
10 Hörsägen. Föreläsare om förändring, via medarbetare i ledningen på Saab Aerosystems. 

I och med det stora antal medarbetare som har direktkontakt med företagets 
kunder ställs höga krav på en gemensam helhetsbild. Kommunikationen anses 
vara otillräcklig internt och information som skapar helhet når inte fram till alla. 
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något sätt är bra för verksamheten. Att medarbetarna saknar förståelse för företagets 
situation är en av de fallgropar som nämns i samband med förändringsarbete. 

Ofta ligger ledningen före i förändringar, vilket visar sig vara fallet även på 
Saab Aerosystems. Människor på olika nivåer i organisationen har blivit delaktiga i 
förändringen vid olika tidpunkter, och har därmed varierande vetskap om vad som 
sker.  I och med detta har de i ledningen som varit involverade tidigt i processen hela 
bilden i stort sett klar för sig när förändringen väl genomförs. Därmed kan det vara så 
att de förbiser övriga medarbetarnas behov av att nås av information angående sådant 
som enligt ledningen är en självklarhet. 

Här finns, enligt teorin, en risk att klyftor mellan olika hierarkinivåer ökar, vilket kan 
försvåra skapandet av en gemensam målbild. Indikationer har givits till att en relativt 
stor skillnad föreligger mellan ledningen och övriga medarbetare när det gäller 
förståelse för förändringen och logiken bakom omorganisationen. Tidigare forskning 
har pekat på vikten av att genom att ständigt gå ut med tydlig information om vad som 
händer och varför, på ett sätt så att medarbetarna kan få en verklig förståelse.  

Av stor betydelse är även, enligt de fallgropar som funnits, att den högsta ledningen tar 
ett aktivt och synligt ansvar i förändringen. På Saab Aerosystems har det, vilket 
ledningen håller med om, varit lite dåligt med information från deras sida. Det är 
påfrestande att säga upp ett stort antal människor och all energi ägnas, med all rätt, 
under en period åt dessa människor. Detta ursäktar dock inte att de människor som 
fortfarande arbetar i organisationen och ska driva företaget framåt förbises, något som 
anses ha hänt till viss del. En annan fallgrop, enligt den undersökning som gjordes av 
Torsell och Westholm (2003), är just den om företagets mål, och att det i 
nedskärningstider är oerhört viktigt att måla upp en positiv och trovärdig framtidsbild. 
Idag uppfattas inte medarbetarna på Saab Aerosystems ha någon klar framtidsbild 
överhuvudtaget, varken positiv eller negativ. 

En förändring kan vara pressande för många människor. Mycket blir nytt och 
medarbetarna blir förvirrade. I samband med nedskärningarna skapas en oro inför 
framtiden, även för de som är kvar på företaget. I ett sådant här skede är det oerhört 
viktigt med information och att medarbetarna får en förståelse för företagets situation. 
Många saknar idag insikt i varför personal sades upp, ett tydligt tecken på att 
tillräcklig information inte har nått fram. Ett misslyckat förändringsarbete beror enligt 
teorin till stor del på bristande kommunikation. 

Det är aldrig för sent att ta tag i en sådan här sak och reparera eventuella skador. 
Information måste nå medarbetarna, dels om orsaken och tanken bakom 
omorganisationen, dels om hur arbete är tänkt att ske i verksamheten, på en 
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övergripande nivå. Den allmänna uppfattningen är att medarbetarna vill veta, men inte 
anser sig ha tid att läsa en stor mängd dokument för att få denna vetskap. Vissa anser 
sig inte ens ha tid till att delta på informationsmöten, en prioritering som anses följa av 
dålig kommunikation eller missvisande information. 

6.2 Organisationens struktur 
Då tillräcklig information saknas bland medarbetarna om hur den nya organisationen 
ska fungera är det inte heller alla som vet vilken avdelning som egentligen ska göra 
vad. Mycket kan göras för att tydliggöra dessa gränssnitt och det sätt på vilket 
företaget är tänkt att drivas. I detta avsnitt diskuteras frågor kring organisations-
strukturen, såsom informationsflöden och gränssnitt mellan avdelningar. 

6.2.1 Organisationsschema 
Den bild som ritats upp av ledningen på företaget, för att visa organisationsstrukturen, 
anses inte underlätta förståelsen för olika samband i verksamheten. I strävan att rita 
rutorna på rätt sätt kan hända att de inblandade förbisåg vissa aspekter i betraktarens 
uppfattning av bilden. Detsamma anses gälla för organisationsbilder över de fyra 
aktuella avdelningarna.  

Ett förslag är att istället använda en tydligare bild, liknande den i figur 6.1. Bilden är 
inte skalenlig, men ger ändå en fingervisning om de olika avdelningarnas storlek i 
jämförelse med varandra. Att företaget har en marknadsavdelning, med stödfunktioner 
till den dominerande linjen blir mycket tydligare. Genom att lägga 
programledningarna ”längst upp” i matrisen visas tydligare var order om arbete 
kommer ifrån. 

Information kring den stora förändringen i och omorganisationen har varit 
otillräcklig. Avsaknaden av en klar framtidsbild skapar en oro bland 
medarbetarna, som förstärks i och med att nedskärningar har gjorts i 
verksamheten. Ett glapp i kommunikationen anses finnas mellan olika 
hierarkinivåer i företaget. Framför allt är det de lägre nivåerna som inte nås av 
information. 
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Märk väl att Programledning Eftermarknad ligger längst ner av de tre. I företagets bild 
ser det ut som om Programledning Eftermarknad endast hör till flygplan 39, vilket för 
övrigt är en allmän uppfattning. Genom att tydliggöra det faktum att Programledning 
Eftermarknad avser att handha även andra framtida eftermarknadsaffärer anses vissa 
tveksamheter gällande uppdelningen i flera programledningar redas ut. 

Att det finns personer i utvecklingen som inte är medvetna om att företaget har en 
avdelning som arbetar med Affärsutveckling samtidigt som personer i den aktuella 
avdelningen meddelar att de borde samarbeta med utvecklingen är alarmerande. Det är 
av stor vikt för företaget att båda dessa avdelningar får en ökad förståelse för 
verksamheten i den andra avdelningen. 

6.2.2 Matris 
Matrisorganisationen anses, som tidigare nämnts, ha potential att vara effektiv för 
Saab Aerosystems. Företaget är beroende av att kombinera förmågan att driva projekt 
och ta hand om långsiktigt arbete, vilket är matrisens styrka. Huruvida matrisen är 
funktionell eller projektbaserad råder delade meningar om.  

Information om organisationsstrukturens uppbyggnad kan med små medel 
göras mycket tydligare för de medarbetare som på kort tid behöver få en 
överblick över helheten. 
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Figur 6.1: Organisastionsbild som tydliggör, fritt ritad efter Saab Aerosystems organisationsbild och 
information om avdelningarna.



Organisationen i centrum Analys och diskussion 
 

 101

Merparten av arbetet i Saab Aerosystems bedrivs i projektform. Utifrån den 
datainsamling som har gjorts anses dock inte organisationen vara uppbyggd utifrån 
dessa, utan strukturen anses vara en relativt stark funktionsmatris. Fördelar med detta 
är ökat fokus på långsiktighet, vilket med tanke på den höga tekniknivån och de långa 
livslängder företagets produkter har anses vara gynnsamt för företaget. Vidare måste 
Saab Aerosystems organisationsstruktur ses som relativt komplex, med tanke på det 
stora antalet avdelningar och det stora antalet överlappande integrationslösningar i 
form av koordinatorer, projektledare, integrationsavdelningar och samordnings-
funktioner.  

Den övergripande uppdelningen av arbetet mellan avdelningarna anses dock vara klar 
och relativt enkel, även om inte information angående detta har nått alla delar av 
organisationen. Poängteras bör att vilken matris som används inte är avgörande för 
effektiviteten, utan att alla som arbetar i den är medvetna om hur arbetet är tänkt att 
fungera är det viktigaste. 

Positivt för verksamheten i Saab Aerosystems är att nya projekt som startas idag drivs 
på tvären genom linjen. På så sätt kan två fokus skapas, en på helheten och en på 
ingående delar. Möjligtvis kan detta underlätta skapandet av en helhetsbild hos 
medarbetarna. 

I matrisen finns inbyggda konflikter. För att utvinna bästa effekt måste dessa 
konflikter kunna hanteras på rätt sätt, varför en medvetenhet om den komplexitet som 
matrisorganisationen har är betydelsefull. Det är även viktigt att framhäva att samtliga 
medarbetare har ansvar för att samarbete ska fungera. För att förbättra samarbete 
måste revirkänslor undanröjas och företagets mål ha högsta prioritet. 

6.2.3 Informationsflöde 
Informationsflödet har ökat kraftigt de senaste åren, så också inom Saab Aerosystems. 
Det kan vara svårt att i ett stort företag veta hur information ska förmedlas samt att 
därefter veta om medarbetarna tagit till sig informationen. Vid många tillfällen har det 
framkommit att informationsbehovet inte har blivit tillgodosett i tillräcklig 
utsträckning, exempelvis gällande omorganisationen. 

Saab Aerosystems anses, trots en komplex organisationsstruktur med stort 
koordineringsbehov, ha en klar och relativt enkel övergripande uppdelning av 
ansvar mellan olika avdelningar. Information om detta anses däremot inte ha 
nått fram till alla inblandade, trots att medvetenheten hos medarbetarna är en 
av framgångsfaktorerna för matrisorganisationen.  
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Det förmodas att samma information har gått ut till all personal angående 
omorganisationen. Ändå upplevs informationen på mycket olika sätt av olika personer 
och inom olika avdelningar i företaget. En anledning till detta kan vara de lodräta 
gränser som finns och hur informationen leds ner genom dessa. Att information inte 
leds ner, eller stannar på vägen, bidrar till att alla inte får den information de är tänkta 
att få.  

Bristfällig internkommunikation kan bidra till att anvisningar tolkas på olika sätt och 
varje individ får en egen bild över hur organisationen ska fungera. Då många inom 
Saab Aerosystems anser att de inte har fått tillräcklig information har ovissheten 
medfört att medarbetarna har fått skapa sig en uppfattning om vad syftet med 
omorganisationen var och hur de nu ska arbeta i den nya organisationen. En 
bedömning görs att det fortfarande är betydelsefullt att ledningen går ut med 
information angående dessa ärenden, i ett försök att aktivt sätta organisationen som 
den är tänkt att fungera. Företaget har, som det förefaller, många driftiga och skickliga 
medarbetare som inte låter sig vänta onödigt länge på besked för att driva sitt arbete 
framåt. Därmed är det mycket viktigt att olika parter är överens om hur arbetet ska 
fortgå så att inga missförstånd uppstår. 

När arbetsschemat är fullspäckat är det inte alla som hinner, eller tar sig tid till att, läsa 
information via e-post eller gå in på intranätet för att ta del av den upplysningen som 
finns där. Det kan även vara svårt att sålla bland all den information som finns. Den 
informationsform som förefaller vara mest effektiv är den som kommuniceras 
muntligt. Det bör dock påpekas att även om information har gått ut om exempelvis 
framtida strategier är det ändå inte alla som uppfattat informationen. Repetition av den 
viktiga informationen anses vara ett förslag för att skapa medvetenhet. Uppföljning av 
vad personalen har uppfattat eller vad som har nått fram anses vara bristfällig, eller i 
det närmaste obefintlig. 

Inom och mellan avdelningar  
Informationsflödet mellan och inom de fyra studerade avdelningarna upplevs på ett 
flertal ställen vara otillräcklig. Ett exempel är att Programledningarna inte tycker att 
deras information når ända fram till alla i Systemutvecklingen. Inom de tre till 
numerären mindre avdelningarna kan informationen strömma lättare ned till alla 
individer utan att informationen förvanskas. Avdelningen Systemutveckling är sex 
gånger så stor som Produktledningen som är den näst största av de fyra. Därmed är det 
svårast att nå ut med information inom Systemutvecklingen. Ett naturligt hinder är att 
fler nivåer med chefer finns och de har i sin tur fler människor att förmedla 
informationen till. Därmed krävs en större insats i Systemutvecklingen än i de andra 
avdelningarna för att se till att informationen når fram på det sätt som det är tänkt.   
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En viktig faktor för effektivt arbete tillsammans är kunskap om de andra 
avdelningarnas roll gentemot den egna avdelningen. För att skapa denna förståelse bör 
olika områden aktivt börja saluföra sig internt, då varken tid eller ork finns hos 
personalen att läsa organisationsbeskrivningar. Genom internmarknadsföring av detta 
slag skulle en medvetenhet skapas i vad de olika avdelningarna gör och hur den 
gemensamma kompetensen skulle kunna utnyttjas. 

Då organisationen är ny och ett nytt fokus finns på att vara affärsmässig är det extra 
viktigt att tydliggöra hur ansvarsfördelningen ska se ut. Därefter måste avdelningarna 
komma överens om hur agerandet gentemot varandra ska fungera. För att ta vara på 
nya potentiella affärsmöjligheter måste alla vara överens internt. När information om 
roll och ansvarsfördelningar ska kommuniceras är det är viktigt att informationen 
anpassas efter mottagaren. Olika förkunskaper hos individen kan göra att 
informationen tolkas olika. Det finns, som det upplevs, ett stort intresse ute i 
organisationen att få vetskap i varandras arbetsuppgifter. Detta intresse bör nyttiggöras 
till att skapa ett bättre samarbete inom och mellan avdelningarna.  

Idéhantering  
Saab Aerosystems är, i likhet med alla andra organisationer, beroende av sina 
medarbetares engagemang, kompetens och kreativitet för att nå framgång. Vart nya 
idéer och förslag ska lämnas och hur dessa tas tillvara är idag många som undrar. Det 
upplevs idag inte finnas en tydlig process för hur idéer ska tas tillvara, eller åtminstone 
inte en i organisationen känd sådan.  

Budskapet om att medarbetarna ska tänka mer affärsmässigt kan verka tvetydigt då 
många inte vet på vilket sätt detta ska ske. Ett exempel är att flera anser att anställda 
inom Systemutvecklingen inte har förstått sin roll i skapandet av nya affärer. Samtidigt 
som ledningen vill att de ska bidra till nya affärer påpekar de att de inte ska vara en 
affärsutvecklande avdelning. Som det förefaller ska medarbetare i Systemutvecklingen 
vara med och tänka samt ”snappa upp” tankar om nya affärer med nuvarande och nya 
kunder. En ny funktion eller förbättring ska dock erbjudas till kunden via 
Programledningarna som en ny affär.   

Det är viktigt för Saab Aerosystems att arbeta mer på att vårda personalens 
idérikedom, vilken kan användas till att förverkliga organisationens visioner och mål. 
Många goda idéer finns ute i organisationen och det skulle vara tragiskt om dessa 
skulle glömmas bort. Människan i organisationen behöver ha uppskattning för att göra 
ett bra arbete. Att få veta att det egna bidraget till verksamheten gör nytta ökar 
förändringsbenägenheten och skapandet av nya kreativa lösningar. 
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Under hösten har ett flertal sektioner haft mål och visionsmöten. Dessa anses kunna ha 
givit missvisande signaler vad gäller var och ens roll att bidra till nya affärer. 
Tydligare anvisningar är därför ett måste i hur idéhanteringen ska skötas inom 
Saab Aerosystems.   

När nya idéer uppkommer inom företaget gallras de idéer som inte passar in eller är 
orimliga för Aerosystems portfölj bort av avdelningen Affärsutveckling och Marknad. 
Att denna avdelning har skapats anses bland annat bättra på förutsättningarna för en 
mer aktiv idéhantering. En förståelse finns att vissa idéer inte går att genomföra. Det 
kan dock finnas idéer som skulle passa vid en annan tidpunkt eller möjligen vara 
passande för ett annat Saab-bolag. Hur dessa idéer förvaltas eller vidareförmedlas är 
fortfarande oklart. 

6.2.4 Gränser 
Förväntningar finns att medarbetare ska kunna lånas mellan områden och avdelningar i 
större utsträckning i den nya organisationen. De ser en större rörlighet i linjen framför 
sig. Att rörligheten ökar är dock ingenting som händer av sig självt utan organisationen 
måste aktivt styras dithän. Människor måste motiveras för att deras ram av acceptans 
ska breddas. Det är fullt möjligt, men måste ske på mottagarens sätt.  

Exemplet med införande av andreman är mycket talande. Ledningen har många bra 
tankar med att alla medarbetare ska ha en andreman. Hur detta är kommunicerat till 
alla nivåer är fortfarande okänt för många. I avsaknad av förståelse för grunden till 
införandet ställer sig många anställda tvivelaktigt till motivet. Bristen på riktad 
information ökar den oro som redan finns inför framtiden och rykten uppstår. När 
medarbetarna tror att införandet av andreman görs för att i framtiden kunna avskeda 
fler skapas en fientlig inställning, dels till ärendet i sig men även gentemot ledningen. 

Vid en första anblick på Saab Aerosystems organisationsschema ser företaget ut att 
vara en mycket hierarkisk organisation med många nivåer. Efter intervjuer med 
personer inom alla nivåer uppfattas organisationen i verkligheten vara relativt platt, 
utan tydlig styrning uppifrån. Många är med och tycker samt har åsikter, vilket bidrar 

Det finns ett behov bland de anställda av information kring syftet med 
omorganisationen och hur det är tänkt att den nya organisationen ska fungera. 
Då det är förefaller vara svårt för medarbetarna att ta sig tid att läsa dokument 
anses muntlig information vara mest effektiv. För att skapa en helhetsbild hos 
de anställda är denna information nödvändig. Avdelningen Systemutveckling är 
mycket större än övriga avdelningar, varför mest energi behövs här för att 
säkerställa att information når fram på önskat sätt. Hur idéer från individer i 
företaget tas omhand är idag okänt för dem. 
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till att många beslut drar ut på tiden. Det behövs enligt Ashkenas ett behov av personer 
som leder och fattar beslut åt andra när verksamheten präglas av olika åsikter och 
begränsade resurser.  

I Saab Aerosystems finns många kompetenta medarbetare med hög utbildningsnivå. 
Detta innebär dock inte att alla hela tiden kan få vara med och ifrågasätta allting. Det 
finns många positiva aspekter med hierarkin i en organisation. Någon måste fatta 
beslut och andra måste acceptera detta, då alla arbetar för företagets bästa. Alla 
medarbetare måste inse att de själva inte alltid har hela bilden klar för sig i detalj. 
Därmed kanske de inte heller i alla situationer kan se det bästa sättet att göra någonting 
på. En medvetenhet måste finnas hos varje medarbetare att denne kanske till stor del 
ser till sin del av organisationen. Hierarkin är bra för att alla ska veta vem som får ta 
beslut. 

6.2.5 Gränssnitt mellan avdelningarna 
Konflikter i gränssnitten kommer alltid att finnas i och med de uppdelningar som har 
gjorts i organisationens struktur. Människor är individer och tycker olika, vilket också 
bidrar till dessa konflikter. Exempelvis har duktiga tekniker och marknadskunniga helt 
olika bakgrund och ofta olika mål med sitt arbete. Det viktiga är att skapa en förståelse 
kring dessa konflikter och att de sedan accepteras och handhas på ett så smidigt sätt 
som möjligt för att minimera problem.  

Den nya organisationen innebär dessutom en sammanslagning av två helt olika 
organisationer. Människor från de två forna organisationerna har totalt olika bakgrund, 
de har haft olika arbetssituationer och olika arbetssätt. Här saknas insikt i varandras 
historia. En förståelse måste frambringas om varandras tidigare arbetsinsatser och att 
alla bidrar till företagets fortsatta framtid.  

Konflikter och missförstånd kommer oftast utifrån en okunnighet om den andra 
partens uppgifter. För att gränssnitten mellan de fyra avdelningarna ska fungera är det 
dock inte nödvändigt att alla känner till varandras ansvar i detalj, en förståelse som 
helhet räcker för att underlätta samarbetet. 

Företaget anses, trots sin på pappret relativt hierarkiska struktur, vara en 
relativt platt organisation. Många medarbetare har åsikter och beslut kan 
fördröjas. En bestämd ordning, där de med helhetssyn har rätt att ta beslut är 
nödvändig. 
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Största klyftan: Affärsutveckling och Marknad – Systemutveckling  
Av de gränssnitt som har studerats är det mellan Affärsutveckling och Marknad och 
Systemutveckling som den största klyftan anses finnas. Då en utmaning för 
Aerosystems är att kombinera förmågan att ligga i teknikens framkant samtidigt som 
hänsyn tas till vad kunden efterfrågar betraktas detta som oroväckande. Svårigheten är 
att Systemutveckling ännu inte har vetskap i hur de ska förhålla sig till 
Affärsutveckling och Marknad. Detta anses vara särskilt bekymmersamt då merfokus 
ska läggas på affärstänkande. 

Affärsutveckling och Marknad är en relativt ny avdelning, varför mer information om 
denna måste kommuniceras ut. Även om viss information har givits förfaller det vara 
så att budskapet om avdelningens roll inte har nått fram ordentligt till exempelvis 
Systemutvecklingen. Ytterligare upplysning skulle därför vara att föredra, för att de 
vågräta gränser som redan noterats inte ska bli starkare utan istället kunna luckras upp.  

Då innovation kan beskrivas som en process mellan utvecklingens och marknadens 
behov är det av extra vikt att gränssnittet mellan just dessa två avdelningar fungerar 
bra. Att personer inom företaget ser Affärsutveckling och Marknad som en ren 
kostnad, istället för att se avdelningen som en möjlighet till att i framtiden kunna 
utveckla nya system till nya kunder anses vara något kortsynt. Det viktigaste är inte 
huruvida en avdelning finansierar sig själv, utan på vilket sätt den bidrar till lång- och 
kortsiktig lönsamhet på Saab Aerosystems. 

Att medarbetare tror att affärsutvecklarna inte vill ha deras hjälp i sitt arbete är ett 
tecken på ryktesspridning och därmed dålig internkommunikation.  

Inom Systemutvecklingen finns stor företagsamhet, många driftiga initiativtagare som 
gärna vill skapa gynnsammare förutsättningar för företaget i framtiden. Från 
Affärsutveckling och Marknads sida menar de att detta är positivt, men betonar att 
utvecklarna måste bredda sin vy och även se till vad marknaden vill ha. Här bör 
poängteras att om Systemutvecklingen ska ha en sportslig chans till detta och arbeta på 
det sätt som av andra anses vara rätt måste alla inom avdelningen ha vetskap om 
avdelningen Affärsutveckling och Marknad och veta vad de står för. De bör även få 
kontinuerlig information om företagets framtida behov. Horisontella gränser måste 
luckras upp och samarbete mellan avdelningar främjas. 

Affärsutveckling och Marknad – Produktledning 
En viktig del i skapandet av en helhetsbild av företaget är just vetskap om vad andra 
avdelningar arbetar med och vad deras roll innebär för helheten. Avdelningen 
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Produktledning bör till viss del kunna vara behjälpliga i hanteringen av idéer, då de 
sitter med kunskap om och ansvar för hela produkter. 

Att Affärsutveckling och Marknad har kontakt med området Operationsanalys och 
koncept anses tyvärr inte vara något som talar för en lyckad integrering. Kontakten 
dem emellan anses snarare bero på gamla kontakter, då flertalet i båda dessa kommer 
från den tidigare organisationen Future Products. 

Tid, teknik och ekonomi: Programledningar – Produktledning 
I en perfekt värld skulle produkter med hög teknisk kvalitet och prestanda utvecklas på 
kort tid och till en låg penning. Dessa tre faktorer är emellertid oförenliga och en 
avvägning måste göras mellan dem. På Saab Aerosystems är det numera en instans, 
programledningarna, som ansvarar för tid och ekonomi medan en annan, 
produktledningen, ansvarar för tekniken. Detta är positivt då prioriteringar skulle 
kunna bli felaktiga om en instans ansvarade för samtliga dessa motpoler. Dessutom 
kräver myndigheternas regler att detta ansvar är uppdelat. 

I och med dessa avdelningars oförenliga mål skapas finns en konflikt i uppdelningen 
av de två. På en övergripande nivå förefaller arbetsfördelningen mellan dessa två 
avdelningar trots allt vara relativt klart. Ibland görs övertramp och antydningar finns 
till att kommunikationen skulle kunna vara tydligare. Att detta inte fungerar fullt ut 
beror troligtvis på att samtliga tre fokus tidigare låg hos Programledningen. I och med 
att personer inom den ena avdelningen anser att de kan lite om den andres uppgifter 
händer att de gör lite av varandras verksamhet. God kommunikation löser sådana 
konflikter. 

Mest akuta klyftan: Produktledning – Systemutveckling  
Det som upplevs som mest problematiskt i det dagliga arbetet är gränssnittet mellan 
Produktledningen och Systemutvecklingen. Intressant kan tyckas att det främst är en 
av parterna som upplever oklarheter i gränssnittet, den stora organisationen. Att många 
som idag arbetar inom Produktledningen tidigare har arbetat inom Systemutvecklingen 
kan vara en anledning till att de anser sig ha en klar bild av avdelningen och skillnaden 
mellan de två.  

Många inom Systemutvecklingen saknar förståelse för att Produktledningen ligger 
som en egen avdelning och inte inom Systemutvecklingen som den tidigare gjorde. 
Inom Produktledningen anser de dock att rollfördelningen har blivit tydligare i och 
med uppdelningen. Att det här gränssnittet kan upplevas som otydligt verkar många 
tycka är naturligt. Vissa ser det till och med som positivt.  
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Inom Systemutvecklingen vill många ha en klar gräns i ansvarstagandet, medan flera 
inom Produktledningen tycker att en diffus gräns är bra, då området i mitten blir båda 
avdelningarnas ansvar. Dessa avdelningar måste kompromissa eller komma överens på 
annat sätt. Om någonting i mitten är diffust och parterna inte är överens om vem som 
ska ta ansvar är risken stor att ingen gör det. Medarbetarna inom de två avdelningarna 
måste inse att de inte ska arbeta mot varandra, utan mot samma mål. Vilken 
bokstavsbeteckning en person har ska inte spela någon roll, då alla arbetar på 
Saab Aerosystems. 

För att arbetet mellan dessa avdelningar ska fungera på ett bra sätt, så att båda parter är 
nöjda, är det oerhört viktigt att samtliga inom de båda avdelningarna får veta 
skillnaden mellan dessa avdelningar. Eftersom de anställda inom Produktledningen 
uppfattas som mer nöjda med situationen och se helheten är förslaget att dialogen 
börjar i att dessa informerar anställda inom Systemutvecklingen om skillnaden mellan 
de två avdelningarna samt hur de skulle vilja att samarbete sker mellan dem. 

Här gäller precis samma sak som för hela organisationen. Det viktigaste är inte att 
arbetet redan från början fungerar i en optimal följd, utan att arbetssättet förefaller 
kunna fungera på ett bra sätt, så att medarbetarna accepterar det. Ständiga förbättringar 
kan sedan göras kontinuerligt.  

Då de här oklarheterna påverkar många medarbetare i deras dagliga arbete är det 
viktigt att informationen anpassas efter mottagaren. Åhörarna är troligtvis inte nöjda 
med en övergripande genomgång om att ”avdelningen Produktledning ansvarar för 
hela produkterna medan Systemutvecklingen ansvarar för delarna”. För att 
informationen inte ska kännas irrelevant för dem är det betydelsefullt att den berör de 
enskilda individerna och deras arbete. De anställda inom Systemutvecklingen behöver 
till exempel få veta i mer än tre ord vad Produktledningen står för. Vad innebär 
egentligen luftvärdighet, förutom att ett antal dokument ska vara påskrivna? Vad är ett 
tekniskt designbeslut och vem ansvarar för vad i detta?   

Otydligaste klyftan: Affärsutveckling och Marknad – Programledning 
Det gränssnitt som anses vara längst ifrån tydligt är det mellan Affärsutveckling och 
Marknad och Programledningarna. I den här otydligheten inkluderas även avdelningen 
Försäljning, som inte behandlas i den här rapporten. En anledning till att detta 
gränssnitt är så svårdefinierat kan vara att det ansvar som numera ligger inom 
Affärsutveckling och Marknad tidigare föll på programledarnas avdelning. 

Att koordinering av respektive avdelningars organisationsbeskrivningar inte sker på ett 
mer ordnat sätt än vad som meddelats är speciellt olyckligt när en sådan här 



Organisationen i centrum Analys och diskussion 
 

 109

uppdelning görs. De tre Programledningarna förefaller ha olika arbetssätt, och därmed 
förhållningssätt till avdelningen Affärsutveckling och Marknad. Tidigare har 
konstaterats att det viktigaste inte är hur organisationen är uppbyggd eller vem som 
ska göra vad, utan att det finns en väl fungerande kommunikation mellan olika parter. 
Det gäller även här. 

Huvudsaken är att Affärsutveckling och Marknad tillsammans med varje 
Programledning bestämmer hur respektive gränssnitt ska fungera, att alla inblandade 
förstår och accepterar detta, så att det blir på ett bra sätt för Saabs räkning. 

Att Affärsutveckling och Marknad och Programledningarna, under senare delen av 
examensarbetet, har samlokaliserats anses vara ett stort kliv i rätt riktning. Redan 
tidigare har konstaterats att medarbetare har mest kontakt med de som sitter i närheten. 
Mycket kontakt underlättar kommunikationen, som i detta fall anses kunna lösa stora 
konflikter. 

Systemutveckling – Programledning 
Det största problemet mellan Systemutvecklingen och Programledningarna är helt 
klart att de olika avdelningarna inte ser på en klocka på samma sätt. Här föreligger 
kommunikationssvårigheter. Informationen från Programledningarna anses vara 
bristande, eller helt enkelt inte anpassad efter mottagaren. Det kan även vara så att 
informationskanalerna inom Systemutvecklingen behöver smörjas. Indikationer har 
givits på detta genom de intervjuer som har genomförts. Tidigt i intervjuperioden 
ansågs information stanna ”ovanför” områdescheferna inom Systemutvecklingen. Idag 
anser många att glappet ligger mellan områdeschefer och sektionschefer. 

Systemutvecklingen är den största avdelningen och som det upplevs den mest 
hierarkiska. Många upplever att information inte når de lägre hierarkinivåerna. Inom 
Systemutvecklingen uppfattas vertikala gränser existera i mycket högre grad än i 
organisationen som helhet.  

Dessa skulle behöva luckras upp och bli mer genomträngliga. Inom 
Systemutvecklingen får de till exempel inte tillräcklig information om vad som ligger 
bakom och varför ett ärende brådskar. De får heller inte, enligt programledarna själva, 
feedback på sitt resultat i någon större utsträckning. Detta medför att engagemanget 
och viljan att samarbeta kan minska i längden. Människor behöver uppskattning och 
känna att de är betydelsefulla. Det är, som flera gånger tidigare har konstaterats, lättare 
att förstå sitt bidrag till helheten om information ges om detta, både i förväg och i form 
av återkoppling.  
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6.2.6 Helhetssyn  
En övergripande helhetssyn anses vara viktig för att varje medarbetare ska förstå hur 
det egna bidraget påverkar produktens slutresultat och företagets samtliga affärer. En 
insikt måste även finnas i att företaget inte enbart kan förlita sig på företagets största 
produkt utan att företaget måste generera flera olika projekt.  

Att den nya organisationen av många inte betraktas ha ”kommit igång” ännu anses inte 
bero på att den skulle vara felkonstruerad, utan att de inblandade inte ser helheten. 
Några av medarbetarna anser det inte vara nödvändigt att ha en vetskap om andras 
uppgifter eller att någon annan har insikt i deras arbete. Detta anses vara ett tydligt 
tecken på avsaknad av helhetssyn. 

Det upplevs att en medvetenhet finns om vissa otydligheter och oklarheter som 
påträffas, men att ingen är benägen att reda ut dem. Svårigheten anses ligga i att ingen 
är ansvarig och det är därför inte heller någon som tar initiativet. För att råda bot på 
detta måste en känsla för att alla anställda arbetar för Saab och företagets bästa infinna 
sig. Problemlösarinitiativ bör lyftas fram som någonting positivt, kanske belönas på 
något sätt. 

Mellan de fyra studerade avdelningarna är det tre gränssnitt som anses ha 
störst behov av att ombesörjas:  

o Det föreligger informationsbrist mellan avdelningen Affärsutveckling och 
Marknad och Systemutvecklingen. Medarbetare i dessa två 
organisationer bör samarbeta, men vet knappt någonting om varandra. 

o Kommunikationssvårigheter i kombination med bristande vetskap om 
rollfördelningen anses vara de största problemen i gränssnittet mellan 
Produktledningen och Systemutvecklingen. Detta anses vara mest 
akut, då diskussioner här sätter käppar i den dagliga verksamheten. 

o Mest otydligheter i ansvarsfördelningen finnes mellan avdelningarna 
Affärsutveckling och Marknad och Programledningarna. Medarbetare i 
dessa två avdelningar är ofta oense om vem som ska göra vad. 

Samarbetsbehovet mellan medarbetarna i de olika avdelningarna är 
uppenbart, verksamheten är till stor del integrerad. Att samarbetet inte alla 
gånger fungerar fullt ut anses bero på bristande kommunikation och ringa 
information om andra avdelningars arbete. 

En gemensam helhetsbild saknas bland de anställda i Saab Aerosystems. En 
medvetenhet finns angående många problem i organisationen, men ändå finns 
ingen som reder ut dem. 
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6.2.7 Erfarenheter 
Att ta vara på eller dela med sig av erfarenheter är ingen aktivitet som är obligatorisk 
för medarbetare inom Saab Aerosystems. Att lära sig av sina egna misstag eller 
framgångar tycks vara det som gäller.  Det förefaller dock finnas många områden där 
nytta skulle kunna dras av andras erfarenheter. Som exempel kan nämnas att 
programledarna anser sig sakna sådan verksamhet mellan olika Programledningar. 

Många kan tycka att dela med sig av sina erfarenheter innebär förlorad status då fler 
personer får tillgång till kunskapen. Här saknas återigen en gemensam målbild, att 
arbete sker för företagets bästa. Den mest avgörande faktorn till att 
erfarenhetsöverföring inte sker förefaller vara att tiden inte finns. Ytterligare en faktor 
tycks vara att det inte finns någon som är ansvarig för hur erfarenheter ska samlas in. 

6.3 Tekniskt ansvar 
Den tekniska ansvarsstrukturen i Saab Aerosystems följer inte den organisatoriska 
uppbyggnaden. Då företagets produkter utgörs av flygande farkoster och därtill 
relaterad verksamhet finns ett ojämförligt behov av att ansvar tas för den teknik som 
implementeras i produkterna. För att säkerställa att allt arbete utförs på ett korrekt sätt 
behövs ordning och reda.  

6.3.1 Teknisk ansvarsstruktur 
På flera håll i de studerade avdelningarna förekommer frågor kring hur den tekniska 
ansvarsstrukturen egentligen ser ut och hur den fungerar. Efter de intervjuer som har 
gjorts och de rollbeskrivningar som har studerats upplevs den tekniska 
ansvarsstrukturen ändå som väl diskuterad och genomarbetad, åtminstone i 
organisationens högre nivåer. De personer som anser att de vet kan utförligt beskriva 
olika rollers inblandning i strukturen och deras relationer till andra.  

Denna information anses, i likhet med annan organisatorisk vägledning, inte ha nått 
fram till alla som berörs av den. För att säkra kvaliteten i det tekniska arbetet krävs en 
helhetssyn över det som ska uträttas. Eftersom Saab Aerosystems är en stor 
organisation och många personer är inblandade underlättas skapandet av denna 
helhetssyn avsevärt med en tydlig ansvarsstruktur. En förutsättning för detta arbete är 
dock att alla medarbetare får veta vem som gör vad och hur strukturen är tänkt att 
fungera.  

Hög arbetsbelastning under lång tid anges ofta som skäl till att information inte har 
fördelats i alla delar av organisationen. För långsiktighet och framtida effektivitet 
anses tidsbrist inte vara ett giltigt skäl. Med tanke på det högintegrerade arbete som 
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krävs för utveckling av företagets produkter och de höga krav som finns på tekniskt 
ansvar finns ett stort behov av koordinering mellan olika tekniska områden. Därmed är 
det av stor vikt att kommunikationen förbättras i organisationen, även vad gäller den 
tekniska strukturen. Ett steg i rätt riktning skulle vara att försöka skapa en förståelse 
hos medarbetarna för varandras arbete. 

6.3.2 Ansvarsfördelning 
När det gäller tekniskt ansvar finns, som redan tidigare framgår, det största flödet av 
samarbete mellan avdelningarna Systemutveckling och Produktledning. Det är även 
här som mest förvirring anses uppkomma i vem som ska göra vad, exempelvis inom 
vilken avdelning särskilda tekniska beslut ska tas.  

Genom att medarbetarna inte har haft en klar bild, eller väl kommunicerad 
ansvarsstruktur, har egna initiativ tagits för att driva arbetet framåt. Detta medför ofta, 
enligt teorin, att en förvrängning sker av den formella strukturen. Då den informella 
strukturen kan komma att utveckla en fientlig inställning bland medarbetarna mot 
organisationen är detta en risk när försök senare ska göras att ”sätta” den nya 
organisationens olika delar.  

Förunderligt är att en medvetenhet finns om problemet rörande detta beslutstagande, 
men att dilemmat ändå kvarstår. Frågan övergår därmed från att handla om individens 
vetande om vem som ska ta särskilda beslut till att någon måste bestämma vem som 
ansvarar för beslutet. Att anställda pratar med varandra om organisationen och de 
oklarheter som upplevs är naturligt. Skrämmande är dock att flera veckor tillåts 
passera på grund av att ingen tar ansvar i en fråga. 

En undran finns därför vilka personer som ansvarar för att reda ut dessa oklarheter och 
huruvida information om eventuella problem når dem. Det här är en angelägenhet som 
ledningen borde ta ansvar för. Kanske är de inte medvetna om bekymret, då de inte på 
samma sätt som andra medarbetare befinner sig i den dagliga verksamheten. 

6.3.3 Processer  
I en stor organisation som Saab Aerosystems, med komplexa produkter och höga krav 
är det nödvändigt att fastställda processer följs så att arbetet blir korrekt utfört. Flera 
medarbetare meddelar att arbetet blir bra om processen följs, men att tid inte alltid 
finns till att arbeta efter processen. Många medarbetare upplever idag att de processer 

Den tekniska ansvarsstrukturen förefaller vara klart uppdelad, men information 
om den anses inte ha nått alla. Den interna kommunikationen anses inte 
fungera tillfredsställande. 
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som finns är krångliga och besvärliga, att mycket krävande arbete fordras för att följa 
varje steg i en process. Från forskning om modeller och verktyg kan ses att ”effektiv” 
inte nödvändigtvis betyder komplicerad, utan det är snarare så att störst effektivitet 
utvinns om modellen är praktisk och flexibel. 

Ett oerhört viktig inslag i införandet och tillämpningen av en arbetsprocess är, precis 
som i allt förändringsarbete, förklaringen till varför den används. Om varje 
medarbetare på Saab Aerosystems skulle ha större insikt i helhetsbilden skulle 
medföra en ökad förståelse för processens existens, vad den står för och innebär, och 
inte bara se att det är ett mödosamt arbete som måste göras. Ett exempel på att 
processen är betydelsefull är att företagets nya kunder ställer högre krav på 
dokumentation.  

I vissa projekt kan tidspressen vara sådan att ett korrekt arbetssätt inte är möjligt. För 
dylika lägen måste en alternativ, möjligtvis något sämre men mycket snabbare, process 
finnas. I snabba projekt är information och kommunikation kritiskt. Alla måste från 
början vara överens och medvetna om vilka delar av arbetet som eventuellt ska hoppas 
över eller göras i efterhand. Idag används genvägar men det arbetet är inte 
synkroniserat. Exempelvis kan programledare kontakta personer i linjen och be om 
arbete utan att gå via projektkontoren som det är tänkt. Då uppstår dispyter som inte på 
något sätt bidrar till en snabbare process. 

6.3.4 Trånga sektorer 
De resurser som är mest kritiska och tidsmässigt eftertraktade är chefsingenjörerna. 
Många antyder att de med sin gedigna kunskap om produkterna är näst intill 
oersättliga. Detta förefaller vara farligt för företaget, att så få personer är så oerhört 
värdefulla. Därmed anses införandet av blockledare vara ett klokt beslut, inte bara för 
att underlätta chefsingenjörernas arbete utan även för att fler personer lär sig mer om 
stora delar av produkten. Därmed finns en möjlighet till andreman åt chefs-
ingenjörerna. Företaget har inte råd att ha så få personer med så mycket kunskap, det 
skulle tappa alldeles för mycket om någon av dem försvann. 

6.4 Projekt 
Att många anställda är missnöjda med hur projekt drivs och upplever att information 
från projekten brister är något som inte ska ignoreras. Att det nya projekt tros fungera 
bättre kan bero på att alla nya projekt på tvären genom linjestrukturen. Projektteam 
sätts upp av medarbetare från olika delar av verksamheten. På så sätt anses arbetet med 
att frambringa vetskap om andra avdelningar underlättas. Analys av multiprojekt-
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hantering har tidigare gjorts på Saab Aerospace11. Mer arbete inom detta område 
verkar dock vara önskvärt. 

Projekt är per definition en avgränsad aktivitet, med tydlig start och slut. De flesta 
medarbetarna inom Saab Aerosystems arbetar i ett eller flera projekt. Dessa projekt är 
begränsade i tiden, men anses sakna tydligt definierade start- och sluttidpunkter. 
Medarbetarna kastas, när de fasas ut ur ett projekt, in i nya tidspressade projekt och 
många inblandade får inte delta i ett riktigt projektavslut. Att sedan återkoppling från 
uppdragsgivaren brister anses inte förbättra situationen. Här måste förbättring ske.  

I och med att många anser att de inte är inblandade i projektets avslut görs heller inte 
några reflektioner över vad som var bra respektive mindre bra i det genomförda 
projektet. Uppenbara misstag uppmärksammas naturligtvis, då detta sker genom att 
åtgärder är nödvändiga. Därmed förefaller erfarenheter, varav många kan vara bra, 
från ett projekt gå förlorade, varpå samma misstag kan göras i flera projekt.  

6.4.1 Utbildning och verktyg 
Saab Aerosystems har en projektmodell avsedd för tillämpning i alla projekt, oavsett 
storlek. Det tycks dock inte vara så att alla följer den, eller ens har genomgått den 
utbildning som finns i styrningsmetoden. Den främsta orsaken till att modeller inte 
följs är dålig implementering. Därför bör en översyn göras över hur många som har 
fått utbildning och hur den efterlevs. Projektledare bör även ges utbildning i ledarskap, 
precis som andra chefer, då de har ett stort ansvar. 

Modellen bidrar till att en gemensam helhetsbild skapas samt att viktiga delar inte 
glöms bort. I och med att de anställda på Saab Aerosystems är i behov av en 
gemensam helhetsbild skulle användande av företagets verktyg vara att föredra. 
Genom att medarbetarna utbildas i PSM skapas ett gemensamt arbetssätt. 
Medarbetarna får en gemensam syn på vad som förväntas av olika parter i ett projekt 
och det blir lättare att arbeta gemensamt mot samma mål. Projekt blir med en förenad 
syn mer sammansvetsade och mer effektiva.  

                                                 
11 Velin, Maria (2003) Multiprojekthantering – En studie av tre multiprojektmiljöer på Saab Aerospace, 
Ekonomiska Institutionen vid Linköpings Tekniska Högskola, Linköping 
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6.5 Sammanfattning av analysen 
För att tydliggöra och ge läsaren en översiktlig bild av de faktorer som påverkar 
organisationen ges här en sammanfattning av analysen och diskussionen ovan, se figur 
6.2. 

Figur 6.2: Illustration av analysmodell från referensramen, tillämpad på Saab Aerosystems. 

Förändringen som Saab Aerosystems genomgår är av betydande karaktär, även om 
företaget också i fortsättningen kommer att vara ett högteknologiskt och innovativt 
företag. Framtidsvisionen anses vara splittrad och framför allt återfinns två sidor, 
flygplan 39 och nya affärer. Helhetsbilden i företaget är därmed inte vad den borde 
vara. Medarbetarna har inte heller någon helhetssyn över hur arbetet är tänkt att flyta 
genom organisationen och vad olika avdelningar ansvarar för. 

Organisationsstrukturen, så väl som den tekniska ansvarsstrukturen förefaller vara väl 
uppdelad på övergripande nivå. Vissa gränssnitt anses dock vara otydliga. Samarbetet 
över dessa gränser existerar i allra högsta grad, men anses inte fungera fullt ut, då 
medarbetare i en avdelning saknar tillräcklig vetskap om de andra avdelningarna. För 
lite hänsyn tas till den enskilde individens behov av information och vilja att förstå 
helheten. I kombination med att människans behov av att känna sig betydelsefull är 
detta något som inte främjar effektiviteten. 

Medarbetarna, som förväntas lösa gränssnittsfrågor har inte fått tillräcklig information 
om hur det är tänkt att den nya organisationen ska fungera. Internkommunikationen 
anses vara bristfällig, både mellan avdelningar och mellan olika hierarkinivåer. Då 
kommunikation med kunder däremot sker på många håll anses den bristande 
informationsförmedlingen vara av akut behov att åtgärdas. 
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7 Slustatser 
 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från 
analysen i föregående kapitel. Resultatet 
illustreras med hjälp av den analysmodell 
som skapades i referensramen. Utifrån detta 
resultat föreslås förbättringsåtgärder för de 
områden som har identifierats som 
problemområden. 
 

 

Slutsatser 
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Saab Aerosystems befinner sig i en turbulent situation i och med den enorma 
förändring som sker, både i organisationen och i omvärlden. Företaget har en stor 
utmaning i att med en gemensam organisation förvalta sitt stora program och samtidigt 
vara innovativa och tillämpa kunskaper i nya mindre projekt. Att nya kunder har andra 
krav är också någonting som påverkar arbetssättet. Då företaget har ett överhängande 
behov av att skapa nya affärer är detta någonting som berör samtliga medarbetare. 

Sammantaget har detta bidragit till en problematisk och utmanande situation för 
företaget. I denna studie, som har utförts med fokus på att tydliggöra hur verksamheten 
fungerar idag, har ett antal mer eller mindre akuta problem kunnat konstateras. För att 
förbättra företagets effektivitet bör dessa svårigheter lösas. Påträffade bekymmer har 
sammanfattats under rubrikerna Struktur, Organisatoriska gränssnitt och 
Kommunikation. 

7.1 Struktur 
Företaget behöver ha fokus både på att långsiktighet, att bibehålla spetskompetens och 
operativ drift, att minska ledtider, varför matrisorganisationen anses vara mest 
effektiv. Den underlättar även den koordinering av specialister som på 
Saab Aerosystems är nödvändig. Det krävs dock vetskap hos medarbetarna om hur 
organisationen är tänkt att fungera. 

Strukturen anses vara klar, både vad gäller organisation och tekniskt ansvar. Problemet 
ligger snarare i att information om dem inte har nått fram till alla inblandade, vilket 
kan försvåra arbetet för de som ska ta ansvar. 

Genom studien har framkommit att informationsbehovet bland företagets medarbetare 
inte har blivit tillgodosett. Tidspress och hög arbetsbelastning anses inte vara 
godtagbara anledningar till bristfällig information. Det anses fortfarande vara av 
betydelse att ledningen går ut med information om syftet med omorganisationen och 
hur arbetet i den nya organisationen är tänkt att fungera. För att omorganisationen ska 
få önskad effekt är en uppmaning till Saab Aerosystems:  

Vänta inte tålmodigt på att organisationen ska sätta sig!  
Styr den processen mer aktivt. 

Mest energi behöver läggas på att förmedla information i avdelningen 
Systemutveckling, då detta är en mycket stor avdelning där många människor arbetar. 
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7.2 Organisatoriska Gränssnitt 
Konflikter i gränssnitten mellan avdelningar kan inte elimineras, varför det är viktigt 
att skapa en förståelse kring dessa. Mellan de fyra studerade avdelningarna anses 
framför allt följande tre gränssnitt vara i behov av omedelbara insatser.  

o Den största klyftan anses finnas mellan avdelningarna Affärsutveckling och 
Marknad och Systemutveckling. De anställda inom en av dessa avdelningar vet 
inte vad de andra gör eller hur de arbetar. De anställda har olika bakgrund och 
olika fokus. Med tanke på företagets behov inför framtiden vore ett samarbete 
mellan dessa två positivt, varför det är nödvändigt att medarbetarna i dessa 
avdelningar får information om varandras verksamhet. 

o Det mest akuta gränssnittet finns mellan avdelningarna Produktledning och 
Systemutveckling, i och med att det påverkar den dagliga verksamheten. 
Förseningar uppstår på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen. Här måste en 
dialog skapas så att alla inblandade har samma helhetsbild och har företagets 
bästa för ögonen. 

o Det gränssnitt som involverar Affärsutveckling och Marknad och 
Programledningarna är det som orsakar mest otydligheter. Här ifrågasätts bland 
annat koordinering av organisationsbeskrivningar. Ett steg i rätt riktning är att 
dessa avdelningar numera är samlokaliserade, vilket underlättar kommunika-
tionen dem emellan. Det viktigaste här är att medarbetarna inser att vem som 
gör vad inte är avgörande, utan att en ömsesidig förståelse och ett 
överenskommet rättesnöre finns. De anställda måste vara överens internt, då 
kunder märker om så inte är fallet och därmed kan det gå ut över företagets 
affärer. 

För att samarbete mellan olika avdelningar ska vara effektivt är vetskap och förståelse 
för andra avdelningars verksamhet en nödvändighet. Ett sätt att åstadkomma detta är 
genom internmarknadsföring, att områden och avdelningar söker upp varandra och 
berättar om sitt bidrag till verksamheten. Medarbetarna i de olika avdelningarna måste 
vara överens om hur arbetet gentemot varandra ska vara och ansvar för att samarbetet 
ska fungera ligger på varje individ. 

7.3 Kommunikation 
Bättre kommunikation och vetskap om andra delar är önskvärt på flera håll i företaget. 
För att få till stånd ett effektivt samarbete mellan olika delar av organisationen, där alla 
känner att de hjälps åt för att öka företagets lönsamhet och förbättra stämningen på sin 
arbetsplats, måste medarbetarna få tydligare information och kommunikationen bli 
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bättre. Många av de spörsmål som har uppdagats skulle underlättas avsevärt om 
kommunikationen skulle fungera tillfredsställande. Saab Aerosystems uppmanas 
därför till att arbeta med förbättringar av kommunikation både mellan avdelningar och 
mellan olika hierarkinivåer. 

Brister kommunikationen internt tappar verksamheten tempo i samband med 
förändring. Muntlig kommunikation förefaller vara mest effektiv, särskilt då 
medarbetare känner att de inte har tid eller ork att läsa en mängd skrivna dokument. En 
uppmaning till företaget är även att mer aktivt följa upp att information har nått fram 
på önskat sätt. I tidspressade projekt är god internkommunikation av extra stor vikt. 
Centralt är då även att inblandade parter är överens om vilka eventuella genvägar som 
ska tas. 

7.4 Slutlig rekommendation 
Denna studie har ämnat tydliggöra hur verksamheten i företaget fungerar, och 
uppmuntrar förhoppningsvis till fortsatt arbete med att klargöra och förbättra arbetet i 
organisationen. Idag saknar många anställda en klar helhetsbild av företaget och dess 
situation. Organisationen har potential att vara effektiv, men då måste individerna i 
den förstå hur den är tänkt att fungera. Sammanfattningsvis ges därmed 
rekommendationen att arbeta med att öka informationsflödet, förbättra intern-
kommunikationen och samarbetet mellan avdelningar så att en enhetlig vision kan 
skapas. 
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