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Förord 

 
De sista månaderna har vi tillbringat majoriteten av vår tid på denna 

magisteruppsats och det är med stolthet vi ser på det åstadkomna resultatet. 

Uppsatsen hade dock inte kunnat genomföras utan ett antal personers medverkan 

och vi vill härmed därför ta tillfället i akt att tacka dessa. Först och främst vill vi 

tacka de företag som deltagit i vår rapport och framförallt de intervjupersoner 

som medverkat och delat med sig av sina kunskaper inom vårt 

fördjupningsområde. Därefter vill vi rikta ett tack till vår handledare Jörgen 

Dahlgren som har handlett oss under denna period. Sist men inte minst vill vi 

tacka våra nära och kära som hela tiden har funnits till hands och stöttat oss.  

 

Linköping den 10 juni 

 

Lisa Gustafsson, Hanna Kruuse af Verchou & Eva Engström  
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1 Introduktion 

1.1 Rapportens utgångspunkter 

Under ditt liv ställs du inför många situationer där du måste fatta en mängd 

beslut. Besluten du fattar har ofta att göra med vilket mål du har. Efter studenten 

har du kanske som mål att skaffa dig en bra utbildning, varför du väljer att flytta 

hemifrån för att börja studera. När du tagit din examen blir istället målet att 

skaffa ett välbetalt arbete och därför väljer du att söka dig ut i arbetslivet. När du 

gör dessa samt liknade val, väljer du dock samtidigt bort något annat som 

innehåller sina fördelar och som kanske är minst lika bra. När du bodde hemma 

hos dina föräldrar behövde du kanske inte hjälpa till så mycket med 

hushållsarbetet och de ekonomiska utgifterna var förmodligen inte lika höga. 

När du studerade kunde du i många fall själv lägga upp din tid, vilket medförde 

en högre flexibilitet och självständighet jämfört med ditt arbetsliv.  

 

På samma sätt som individer ställs inför olika val, måste en organisation fatta en 

mängd beslut. Vilket val som företaget väljer beror i mångt och mycket på dess 

vision och affärsidé. Företagets affärsidé innebär ett klargörande av vad som 

skiljer företaget från andra organisationer. Vidare anger den vad företaget skall 

tjäna pengar på och därmed kan man ur affärsidén tyda vad som är dess kritiska 

framgångsfaktor. För att uppnå affärsidén utformar företaget en strategi. Om en 

organisation har som affärsidé att bättre än något annat företag tillfredsställa 

sina kunders önskemål måste det förmodligen på något sätt särskilja sig från 

övriga organisationer. Därmed intas en differentieringsstrategi (Porter 1985). En 

strategi av detta slag är marknadsorienterad eftersom utgångspunkten är 

kundens behov och det centrala är att skapa kundvärde. För att uppnå lönsamhet 

är det därför kritiskt att kunna känna av vad kunden efterfrågar. Det handlar med 
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andra ord om att göra ”rätt saker”1 (Lindvall 2001). Till skillnad från detta väljs 

strategin kostnadsledarskap om företagets har som affärsidé att hålla lägre priser 

jämfört med andra organisationer (Porter 1985). För att uppnå en så hög 

lönsamhet som möjligt gäller det då att hushålla med företagets knappa resurser. 

Det handlar alltså om att göra ”saker rätt”2 för att därigenom minska 

kostnaderna (Lindvall 2001). Då denna strategi ställer produktionen i centrum 

kan den sägas vara mer produktionsorienterad.  

 

För att nå de strategiska målen är det viktigt att styra organisationen mot dessa 

mål. Ekonomistyrning kan ses som ett hjälpmedel för att uppnå de strategiska 

målen. 

 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål” (Ax et al 2002 s. 65) 

 

Ett sätt att anpassa företagets verksamhet för att uppnå de uppsatta målen är att 

utforma en lämplig organisationsstruktur. Det finns olika slags 

organisationsstrukturer och vilken struktur som bör väljas beror mycket på 

företagets kritiska framgångsfaktor. Om produktionen är det centrala är det 

viktigt att välja en struktur som kan reducera kostnaderna. Materiella och 

mänskliga resurser bör vid kostnadsfokusering grupperas efter 

kompetensområden, varför dessa organisationer ofta väljer en 

funktionsorganisation. Denna struktur bör även väljas om det finns ett kritiskt 

behov av specialistkunskap. Genom att medarbetarna indelas i funktioner 

specialiseras de inom vissa områden vilket gynnar kompetensen. Eftersom 

denna organisationsstruktur betraktar företaget som en hierarki med över- och 

                                         
1 det vill säga effektivitet 
2 det vill säga produktivitet 
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underordnade enheter, kan detta ses som ett vertikalt perspektiv. Förutom att 

företagets kritiska framgångsfaktor påverkar strukturen har även miljön en viss 

inverkan. Funktionsorganisationen passar bäst i en stabil och homogen omvärld 

där produkterna kan vara relativt odifferentierade och därmed tillåta företaget att 

fokusera på produktionen. (Thompson 1967)  

 

Om organisationen istället främst måste se till kundens behov behöver 

strukturen se annorlunda ut. Eftersom kunden inte tillfredsställs av funktioner 

utan av de flöden som uppstår i organisationen, blir en samordning mellan 

enheterna viktig och därför utvecklar dessa ofta mer processinriktade strukturer. 

Företaget betraktas då som en process vars mål är att tillgodose kunden med 

produkter och tjänster. (Mintzberg 1993) Då denna struktur innebär att 

verksamhetens flöden och integrering fokuseras kan detta ses som ett mer 

horisontellt perspektiv. Denna organisationsstruktur är lämplig i en omvärld som 

är föränderlig samt heterogen och där kundernas behov skiljer sig åt, eftersom 

snabba beslut måste kunna tas nära marknaden. (Thompson 1967)   

 

En annan faktor som har betydelse för företagets struktur är dess teknologi. 

Beroende på vilken teknologi som råder uppstår olika beroendeförhållanden 

mellan organisationsenheterna. Dessa beroenden kräver olika 

samordningsmetoder och det är strukturens uppgift att underlätta samordning 

mellan dessa.  

 

Ett exempel på en organisation som har ökat sin fokusering på det horisontella 

marknadsorienterade perspektivet är ABB. I början på 1990-talet införde 

företaget det så kallade T-50 projektet. Avsikten med detta projekt var att 

halvera samtliga genomloppstider inom verksamheten vilket därmed skulle riva 

barriärerna mellan de olika enheterna. Meningen var att arbetet skulle bli mer 

effektivt, dels genom att göra ”rätt saker” och dels genom att göra ”rätt första 



Introduktion 

4  

gången”, vilket i sin tur skulle gynna kundtillfredsställelsen och lönsamheten. 

(Boman 1992)  

 

För att ge läsaren en ökad förståelse för rapportens utgångspunkter illustreras de 

båda diskuterade perspektiven i nedanstående figur.  

 

 

 
 

Figur 1. Egen illustration över rapportens utgångspunkter 

 

 

1.2 Funktions- och processorganisationens konsekvenser  

Det är inte lätt att välja organisationsstruktur och ovan har vi specificerat en 

mängd faktorer som måste beaktas. Trots att det genom dessa faktorer är relativt 

enkelt att räkna ut vilken struktur organisationen bör ha så är inte samtliga 

problem lösta. Då tyngdpunkt läggs på den ena strukturen uppstår nämligen 

samtidigt andra problem. En organisation som till exempel, på grund av 

kompetensbehov, väljer att dela in sina medarbetare i funktioner kommer att få 

specialiserade medarbetare som kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. I 

och med att det uppstår en vertikal struktur blir det dock samtidigt svårt att få 
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den överblick samt den kommunikation över funktionsgränserna som underlättas 

vid en horisontell struktur. Därmed uppstår koordineringsproblem. (Walker och 

Lorsch 1968) Samordning är viktigt för att få enheterna att arbeta mot samma 

mål och i takt med varandra. Brister i samordning kan exempelvis leda till att 

produktionsenheten producerar mer än vad försäljningsavdelningen kan sälja 

och kostsamma lager uppstår. Dessutom leder en fokusering på 

produktionsprocessen även till svagare kundfokusering och sämre flexibilitet. 

(Allen 1995) 

 

För en processorganisation utgör inte samordning något större problem. 

Anledningen till dess framväxt är de samordningsproblem som uppstår i en 

funktionsorganisation. (Chandler 1962) Dock medför denna struktur en rad 

svagheter som funktionsorganisationen klarar av att hantera. Eftersom samarbete 

och integrering står i centrum kommer inte individerna i samma utsträckning att 

kunna fokusera på sitt område. Därmed uppstår en högre grad av 

generalistkunnande, vilket innebär lägre effektivitet samt en lägre grad av 

specialistkunskap. (Walker och Lorsch 1968)  

 

Till skillnad från en funktionsorganisation utför inte individen inom en 

processorganisation ett fåtal uppgifter. Istället ska medarbetarna tillsammans i 

ett team ansvara för hela processen, från det att ett kundbehov har identifierats 

till dess att behovet är tillfredsställt. Ett problem som därmed uppstår i en 

processorganisation är en otydlig ansvarsstruktur.  

 

Ytterligare ett problem som förknippas med processorganisationer är bristen på 

lönsamhetsfokus. Då denna struktur sätter kunden i fokus kan lönsamheten 

komma i skymundan. Om inte lönsamhetstänkande finns hos varje medarbetare 

finns risken att de processorienterade företagen till varje pris tillfredställer 

kunderna och därmed för över vinsten till kunden.  
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Ovanstående diskussion medför att vi idag finner det mycket intressant att 

studera hur företag med tyngdpunkt på endera av dessa organisationsstrukturer 

hanterar de problem som är förknippade med respektive struktur. Idag tenderar 

företag att gå ifrån en funktionsindelad struktur för att istället strukturera sig i 

processer, trots att många organisationer har ett behov av att organisera sin 

verksamhet i funktioner. Genom att läsa denna rapport ges en inblick i hur en 

organisation vars verksamhet fortfarande är funktionsindelad kan dra nytta av 

den motsatta strukturens fördelar och vice versa. Vidare tittar vi på likheter vad 

gäller styrmedel mellan dessa strukturer, för att därigenom kunna dra generella 

slutsatser om ekonomistyrning.  

 

Följande undersökningsfrågor har formulerats:  

 

• Vilka styrmedel använder sig funktionsorganisationen av för att lösa de 

problem som är förknippade med denna organisationsstruktur? 

 

• Vilka styrmedel använder sig processorganisationen av för att lösa de 

problem är förknippade med denna organisationsstruktur? 

 

• Vilka likheter vad gäller styrmedel råder mellan de båda 

organisationsstrukturerna?  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna forskningsrapport är att ur ett styrningsperspektiv analysera 

hur funktionsorganisationer och processorganisationer hanterar de problem som 

är förknippade med respektive organisationsstruktur. Utifrån detta ska generella 

slutsatser om ekonomistyrning dras.   
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1.4 Rapportens målgrupp 

Denna rapport riktar sig främst till studenter med förkunskaper inom 

ekonomistyrning. Vidare hoppas vi att även övriga individer med intresse för det 

studerade området ska finna rapporten värd att läsa.  

 

 

1.5 Rapportens disposition 

Kapitel 2 

I det följande kapitlet kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för studien. Vi 

beskriver inledningsvis vilken sorts studie vi genomfört samt vårt arbetssätt. 

Därefter beskrivs vår empiriska informationsinsamling och vi presenterar de 

studerade företagen samt motiverar varför de lämpar sig för vår studie. Avsnittet 

tar även upp vilken metod vi använt oss av vid datainsamlingen samt hur vi 

använt oss av materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

generaliserbarhet för att visa studiens tillämpbarhet på andra företag än de 

studerade. 

 

Kapitel 3 

För att bygga en grund för vår studie beskrivs i kapitel tre teoretiska 

utgångspunkter som berör funktionsorganisationen. Kapitlet tar upp hur dess 

struktur är uppbyggd samt för- och nackdelar som förknippas med strukturen. I 

kapitlet presenteras även våra fallföretag. Läsaren blir insatt i vilka 

framgångsfaktorer som ses som kritiska, hur dessa företags organisationsstruktur 

ser ut samt hur organisationernas ekonomistyrning är uppbyggd.   

 

Kapitel 4 

Kapitel fyra inleds med ett resonemang där vi lyfter fram våra fallföretags val av 

organisationsstruktur. Vi vill visa att dessa organisationer har ett behov av en 
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funktionsindelad struktur men att problemen som förknippas med strukturen 

måste beaktas. Därefter presenteras en analys kring hanteringen av dessa 

problem. 

 

Kapitel 5 

Precis som i kapitel tre vill vi i kapitel fem bygga en grund för vår studie genom 

teoretiska utgångspunkter, men nu med processorganisationen som 

utgångspunkt. Kapitlet beskriver dess struktur samt de för- och nackdelar som 

förknippas med strukturen varefter våra fallföretag presenteras. Detta sker 

utifrån samma utgångspunkter som användes vid presentationen av våra 

funktionsorganisationer.  

 

Kapitel 6 

På samma sätt som i kapitel fyra inleds kapitel sex med ett resonemang kring 

varför våra fallföretag har valt sina aktuella strukturer. Samtidigt finns motiv för 

den motsatta strukturen då vissa kritiska problem uppstår. Därefter följer en 

analys kring våra fallföretags hantering av dessa problem.  

 

Kapitel 7 

I vårt näst sista kapitel förs en jämförande analys kring de gemensamma 

styrmedel som tillämpas i fallföretagen.  

 

Kapitel 8 

Rapporten avslutas med våra slutsatser där syftet besvaras. Med detta kapitel vill 

vi presentera för läsaren vad vi har lärt oss genom denna forskningsrapport.  
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Studiens karaktär 

Angreppssättet för en studie skall alltid utformas efter studiens syfte och 

problemställningen (Yin 1993). Eftersom vårt syfte är att analysera hur olika 

organisationer med hjälp av styrmedel hanterar de problem som är förknippade 

med den valda strukturen, krävs en fördjupad insikt i hur organisationer utformat 

sin ekonomistyrning. Studiens karaktär har medfört att vi valt att ingående 

studera fyra företag utifrån olika perspektiv och synvinklar, vilket innebär att vi 

valt en fallstudieansats. En fallstudie innebär en detaljrik undersökning av ett 

fåtal objekt. Syftet med en sådan studie är att studera en begränsad del av 

verkligheten och samla detaljrik information utifrån många dimensioner (Patton 

2002). Fallstudier har som målsättning att beskriva en företeelse, pröva en teori 

eller åstadkomma teoriutveckling (Eisenhardt 1989). I vissa hänseenden faller 

vår studie dock endast delvis in under definitionen av begreppet fallstudie. 

Tidsramen för uppsatsen är tjugo veckor och därmed har tidsaspekten hindrat 

oss från att göra en fullständig fallstudie. Det begränsade tidsutrymmet har inte 

gjort det möjligt att studera företagens ekonomistyrning under en lägre period 

eller på en detaljerad nivå. Det valda angreppssättet kan dock i de flesta 

avseenden liknas vid en fallstudieansats.  

 

Fallstudier tillämpas vanligtvis i studier där syftet är beskrivande och 

förklarande. Detta medför att undersökningar som görs utifrån en 

fallstudieansats ofta är kvalitativa till sin karaktär. Fallstudier som har 

tyngdpunkten på den kvalitativa metoden har karaktären av en helhetsinriktad 

beskrivning av ett specifikt fall eller en företeelse (Patton 2002). Vårt syfte är att 

ur ett styrningsperspektiv analysera hur organisationer hanterar de problem som 

uppstår på grund av en viss organisationsstruktur. Det var därför viktigt för oss 
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att skapa en helhetsinriktad förståelse kring organisationernas ekonomistyrning 

och därför ansåg vi att den kvalitativa metoden var lämplig (Merriam 1994). För 

att skapa denna förståelse efterfrågade vi dessutom en relativt djupgående 

beskrivning från företagen.  

 

Vid kvalitativa undersökningar kan information samlas med hjälp av olika 

metoder, så kallad triangulering. Exempel på metoder som kan tillämpas är 

intervjuer, observationer och studier av nedskrivna dokument. (Eisenhardt 1989) 

För att skapa en djupare förståelse har vi använt oss av samtliga dessa metoder 

för att samla information om ekonomistyrningen hos fallföretagen. Huvuddelen 

av den empiriska informationen baseras dock på intervjuer eftersom vi ansåg att 

detta var den bästa metoden för att erhålla en djupgående beskrivning av 

fallföretagen. (se avsnitt 2.3.2)  

 

Den kvalitativa forskningen utgår ifrån att omvärlden är subjektiv och behöver 

tolkas. I och med att forskningen betraktas som subjektiv finns det inte en enda 

sanning utan det kan finnas många verkligheter. Forskaren får därför en 

betydande roll i kvalitativa fallstudier. Det är vi som forskare som samlar in, 

analyserar och förmedlar informationen vilket naturligtvis påverkar utfallet. 

Därmed finns risken att analysen och slutresultatet av studien blir alltför 

beroende av enskilda studieobjekt och individer (Patton 2002). Syftet med en 

kvalitativ fallstudie är dock inte att söka efter en sanning utan snarare att 

undanröja felaktiga slutsatser och komma fram till den mest trovärdiga 

tolkningen. (Merriam 1994) För att uppnå en tillförlitlig tolkning har vi valt att 

studera två företag inom varje struktur och på varje företag genomföra ett flertal 

intervjuer. På så sätt skapas en bättre helhetsbild och risken för att den bild som 

målas upp är påverkad av enskilda individer minskas.  
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2.2 Arbetssätt 

2.2.1 Användandet av teori och empiri  

En forskares arbete syftar till att producera teorier som ska ge en så riktig bild 

som möjligt av verkligheten. Underlaget för teoriskapandet är data som samlats 

in från verkligheten, med andra ord empiri. Den centrala uppgiften för 

forskarens vetenskapliga arbete är att relatera teori och empiri till varandra. Det 

finns två alternativa arbetssätt som teoriskapandet kan bedrivas på, deduktion 

och induktion. (Patel och Davidson 1991) Vår studie har inslag av båda 

metoderna, vilket beskrivs i den kommande framställningen.  

 

För att få en överblick över forskningsområdet samt för att kunna utforma 

relevanta intervjufrågor studerades befintliga teorier inom 

ekonomistyrningsområdet innan den empiriska forskningen genomfördes. Efter 

att fallstudierna genomförts relaterade vi den existerande teorin till de händelser 

som studerats i verkligheten. De befintliga teorierna användes för att dra 

slutsatser om de studerade företeelserna. I detta avseende kan studien anses ha 

genomförts med ett deduktivt tillvägagångssätt, eftersom ett deduktivt 

angreppssätt kännetecknas av att forskaren utgår ifrån allmänna principer och 

befintliga teorier för att dra slutsatser om studerade företeelser. Samtliga 

studerade aspekter fanns dock inte förankrade i befintlig teori, eftersom tidigare 

studier inte är heltäckande inom vissa områden. De data som samlats in har 

sedan analyserats varpå vi dragit egna slutsatser. Detta tillvägagångssätt innebär 

att vi samtidigt har använt ett induktivt angreppssätt. Den induktiva metoden 

kännetecknas av att de empiriska studierna genomförs utan att existerande teori 

först studeras. (Patel och Davidson 1991) 
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2.2.2 Studiens tillförlitlighet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitligt den under forskningen använda metoden 

och tekniken producerar data. Ett fenomen som mäts flera gånger med samma 

instrument bör få samma resultat. Exempelvis bör en fråga som i en situation får 

ett svar, få samma svar i en annan situation. Reliabiliteten kan säkerställas 

genom att standardisera och neutralisera mätinstrumenten. Detta är dock svårt 

vid kvalitativa undersökningar då dessa inte sällan produceras med hjälp av 

icke-standardiserade set av instrument som vid en kvantitativ metod. 

Reliabiliteten är emellertid fortfarande lika viktig att säkerställa för en kvalitativ 

forskare. (Mason 2002)  

 

“Reliability refers to the degree of consistency with which instances are 

assigned to the same category by different observers or by the same observer on 

different occations.” (Hammersley 1992 ur Silverman 1999 s. 145) 

 

Eftersom vår undersökning till stor del är uppbyggd kring intervjuer och 

individer blev reliabiliteten en utmaning. Intervjuer är tolkande utredningar och 

det finns en rad faktorer som kan ha påverkat de svar som erhållits rörande 

framförallt åsikter. Respondenten kan till exempel under de senaste dagarna 

innan intervjutillfället ha varit med om en händelse eller läst en artikel som 

påverkar dennes svar. Även vi som intervjuare kan ha påverkat respondentens 

svar genom vad man kallar intervjuareffekter. Detta fenomen uppstår genom att 

intervjupersonen uppträder på ett sådant sätt att respondenten medvetet eller 

omedvetet förstår vad som förväntas av honom/henne. (Patel och Davidson 

1991)  

 

Vi anser oss ha säkerställt reliabiliteten genom att undvika ledande frågor, varpå 

intervjuareffekter har minskat. För det andra har vi vid osäkerhet gällande 

respondentens svar ställt bekräftande frågor för att säkerställa att samma svar 
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erhölls igen. Vi har även vid samtliga intervjuer använt oss av bandspelare. Det 

har medfört att verkligheten funnits lagrad och har kunnat spelas upp i repris och 

möjliggjort att vi har kunnat försäkra oss om att vi har uppfattat svaren korrekt. 

För att undvika missuppfattningar och förbättra tillförlitligheten har vi efter 

intervjun även låtit respondenterna läsa igenom och godkänna empirin för att 

säkerställa att inga sakfel uppkommit. 

 

Med validitet menas att forskaren observerar, identifierar eller mäter det som 

forskaren avser att observera, identifiera och mäta. Detta uttryck förknippas 

främst med kvantitativ forskning men även i kvalitativ forskning är det viktigt 

att forskaren kan bevisa att det finns en överensstämmelse mellan det som ska 

mätas och det som faktiskt mäts. (Mason 2002) 

 

“By validity, I mean truth: interpreted as the extent to which an account 

accurately represents the social phenomena to which it refers.” (Hammersley 1990 

ur Silverman 1999 s. 149) 

 

För att åstadkomma en studie med god validitet har vi genomfört ett antal 

åtgärder. För det första har ett stort arbete lagts ner för att formulera och granska 

frågeställningarna. Eftersom människor har en tendens att inte se sina egna 

misstag ökar graden av validitet dessutom om utlåtanden huruvida frågorna 

uppfyller syftet erhålls från personer som är kunniga inom ämnet. (Holme och 

Solvang 1997) Därför visade vi våra frågeställningar för en person som är väl 

insatt i kunskapsområdet och anpassade våra frågor därefter innan intervjuerna 

genomfördes. Vi har för övrigt inga misstankar om att frågorna vi ställt kan ha 

orsakat respondenterna att inte svara sanningsenligt då dessa inte avser några 

känsliga områden. Intervjuer var inte heller den enda datainsamlingsmetod som 

vi använde oss av. Vi har även studerat dokument som hemsidor och 

årsrapporter varefter vi fått en överensstämmande bild av fenomenet. För att 
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ytterligare försäkra oss om frågornas validitet skulle vi även kunnat ställa 

frågorna till en grupp liknande de respondenter som vi senare gjorde 

undersökningen på. Detta har dock inte skett på grund av att den tidsmässiga 

begränsningen. 

 

 

2.3 Empirisk informationsinsamling 

2.3.1 Val av företag  

Vid valet av fallföretag har vi använt oss av ett tillvägagångssätt som Atkinson 

och Shaffir (1998) benämner theoretical sampling. Detta innebär att forskaren 

identifierar nya fall att studera efter en utvärdering av huruvida fallen har 

potential att utvidga eller förfina de koncept och teorier som redan finns 

utvecklade. Istället för att göra ett slumpmässigt urval av företag satte vi i förväg 

upp kriterier för vilka företag som skulle kunna tillföra vår undersökning värde. 

En utgångspunkt var att studien skulle omfatta två företag som kunde förväntas 

ha en vertikal struktur, för att kunna studera hur företagen hanterar de problem 

som uppstår för sådana organisationer. Dessutom ville vi studera två företag som 

kunde förväntas ha en horisontell struktur för att därigenom kunna undersöka 

hur dessa organisationer hanterade de problem som finns förknippade med en 

sådan struktur. Detta medförde att vi fick två skilda grupper som hade 

tyngdpunkten på respektive dimension.  

 

När vi skulle välja ut vilka företag som skulle delta i vår rapport försökte vi först 

få en uppfattning om hur företagen var organiserade. För att skapa oss denna 

uppfattning har vi studerat olika organisationers verksamhet och för att öka våra 

kunskaper om företagen har vi varit inne på deras hemsidor. Det negativa med 

denna urvalsmetod är dock att vissa företag inte behöver vara organiserade på 

det sättet som de utger sig för att vara. Detta har medfört att vi inte fullt ut har 
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litat på den information som har funnits på hemsidan. Ett avgörande kriterium 

var även att företaget skulle ha en tillräckligt omfattande storlek. I framförallt 

mindre familjeföretag räcker det ofta med grundaren och dennes starka 

värderingar för att få organisationen att motiverat arbeta mot uppsatta mål. 

Därmed behövs sällan andra styrverktyg som exempelvis regler och manualer 

för att styra verksamheten. Denna informella styrform räcker dock sällan till när 

företaget växer. Anledningen till detta är bland annat att antalet personliga 

relationer inom organisationen ökar mycket snabbare än vad antalet medarbetare 

gör. I samma utsträckning växer antalet åsikter och värderingar vilket gör det 

svårt att enbart styra med hjälp av kulturen. Dessutom ökar nästan alltid 

distansen mellan över- och underordnade. Det räcker således inte med den 

naturliga kontakten som uppstår mellan över- och underordnade utan desto 

större företaget blir ju fler och mer utvecklade styrmedel krävs. (Rushing 1965) 

Med motiveringen att större företag har en mer utvecklad ekonomistyrning valde 

vi därför att endast titta på företag med över 500 anställda. 

 

Förutom att vi har försökt skapa en uppfattning kring företagens verksamhet har 

vi även beaktat vilken miljö de verkar i samt dess kritiska framgångsfaktorer. 

Efter att dessa förkunskaper inhämtats skrevs de process- och 

funktionsorganisationer som vi ansåg vara lämpliga för vår rapport upp på en 

lista och därefter började vi med att kontakta dessa företag. Många av de 

organisationer som vi kontaktade ansåg sig dessvärre inte ha tid och avböjde 

därför att delta i vår forskningsrapport. Därmed påverkade accessen vilka 

organisationer som medverkar i vår rapport. Intentia och SYSteam var två av de 

uppskriva processorganisationerna som vi kontaktade och som dessutom var 

mycket positiva till att delta i vår rapport. Då vi med våra förkunskaper ansåg att 

de borde vara organiserade i processer valde vi att innefatta dessa två 

organisationer. Inom funktionsorganisationerna var det bland annat Saab 

Aerosystem och Danske Bank i Sverige som visade intresse. Dessa trodde vi 
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med stor sannolikhet skulle ha en struktur med tyngdpunkten på funktioner då 

framförallt kompetensen är viktigt inom båda organisationerna. Därmed utsågs 

dessa två som representativa funktionsorganisationer.  

 

2.3.2 Intervjuer  

Valet av metod för att samla in empiriskt material bör vara grundat på vilket 

sorts information som studien kräver. Om denna information bäst erhålls genom 

en intervju väljs denna metod. Kriterierna för att välja intervju framför andra 

metoder är att intervjuer ger bättre information än andra metoder eller mer 

information till mindre kostnad (Dexter 1970 ur Merriam 1994). Då vi 

efterfrågade en utförlig beskrivning av de valda organisationerna bedömde vi att 

intervjuer var en lämplig metod för att samla in information. Denna metod gav 

oss goda möjligheter att erhålla en ökad förståelse för hur de upplever 

situationen. Vi kunde dessutom utforska olika svar, begära förtydliganden över 

oklarheter samt ställa följdfrågor i de fall vi ansåg det vara nödvändigt. (Guba 

och Lincoln 1981 ur Merriam 1994) För att ytterligare fördjupa och bredda 

omfattningen av informationen har vi även använt oss av andra 

informationskällor som till exempel årsredovisningar, företagsbroschyrer, 

hemsidor samt gjort egna iakttagelser vid de tillfällen då vi har besökt 

organisationerna.  

 

Majoriteten av intervjuerna har genomförts av oss alla tre. Dock har intervjuerna 

med Saab Aerosystem samt en intervju med Intentia endast genomförts av två på 

grund av sjukdom. Det faktum att vi har varit tre stycken har vi sett som positivt 

eftersom detta har inneburit att vi har kunnat ta olika roller. När en av oss har 

ställt frågor och haft kontakt med respondenten, har de övriga kunnat anteckna 

sådant som behövt förtydligande samt funderat på nästkommande frågor. En 

negativ konsekvens av att tre personer sköter intervjun kan dock vara att 

respondenten känner sig underlägsen. För att motverka detta försökte vi att vara 
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lyhörda för respondentens åsikter för att därigenom skapa en så avslappnad 

stämning som möjligt.  

 

2.3.3 Val av intervjuperson 

När metoden intervju väljs för att samla in information måste man för det första 

avgöra vem som ska intervjuas. Valet påverkas av vad forskaren önskar få 

kunskaper om och vem som bestämmer vilken information som är lämplig. Det 

är viktigt att rätt person intervjuas för att få ut så värdefull informationen som 

möjligt. (Lantz 1993) För att få tag i rätt person började vi oftast med att 

kontakta ekonomichefen i organisationen. Anledningen till detta var att personer 

med denna position har god insikt i vårt forskningsområde. Därmed ansåg vi att 

sannolikheten för att denna person skulle kunna hjälpa oss med att komma i 

kontakt med rätt person var större jämfört med om vi pratat med någon annan i 

organisationen. För att ge den första kontaktpersonen en djupare förståelse och 

därmed en ökad sannolikhet för oss att komma i kontakt med rätt personer, 

skickade vi alltid via mail ett dokument med en utförlig beskrivning av vårt 

undersökningsområde. Vi fick även själva ge förslag på vilka personer vi ville 

intervjua. Dock var det kontaktpersonens subjektiva bedömning av vårt 

forskningsområde som avgjorde vem i organisationen vi kom i kontakt med. 

Dessutom finns en risk för att kontaktpersonen valt ut intervjupersoner som 

endast talar i goda ordalag om företaget. Möjligheten finns att respondenterna 

återger den bild av företaget som ledningen målat upp eller strävar efter, trots att 

det i verkligheten kanske inte förhåller sig på det sättet.  

 

Inom samtliga de studerade organisationer har två personer intervjuats, med 

undantag av ett av företagen där vi har genomfört intervjuer med tre individer. 

Syftet med att välja två eller fler intervjupersoner var att erhålla en djupare 

inblick i de studerade organisationerna. I nedanstående tabell redovisas dessa 

personers befattningar. Anledningen till att inte respondenternas namn, utan 
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endast sysselsättning anges, är att några av intervjupersonerna önskar vara 

anonyma. Dessutom anser vi att det är befattningen och inte namnen som är av 

intresse för vår undersökning.  

 

Saab Aerosystem Danske Bank i Sverige Intentia SYSteam 

 

Medarbetare inom 

staben för kvalitets- 

och målstyrning 

 

Personalchef 

 

Personalchef 

 

Koncernens 

ekonomichef 

 

 

Medarbetare inom 

den finansiella staben 

 

Medarbetare inom 

privatmarknadssidan 

 

Medarbetare inom 

avdelningen för 

processutveckling 

 

VD för ett ingående 

dotterbolag 

    

Teamledare 

 

  

Tabell 1. Översikt över intervjupersonernas befattning  

 

2.3.4 Tillvägagångssätt vid intervjuer  

Vid intervjutillfällena har vi tillämpat en delvis strukturerad intervju då 

frågeområdena var relativt specificerade, men ordningsföljden oklar3. Denna 

form av intervju var lämplig eftersom vi hade insikt i vilka områden frågorna 

skulle omfatta, men beroende på respondentens svar behövdes ordningsföljden 

anpassas. (Merriam 1994) Genom intervjuerna fick vi en ökad förståelse för 

organisationen och kunde dessutom formulera kompletterade frågor om det 

visade sig vara nödvändigt.  

 

                                         
3 Frågeformulären finns i bilaga 1 och 2. 
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Intervjuerna inleddes med att vi berättade om undersökningens syfte, hur länge 

det var tänkt att intervjun skulle fortgå samt hur svaren skulle dokumenteras. 

Vidare redogjorde vi även för resultatens användning. Det fördes även en 

diskussion om etiska regler som till exempel frågor om anonymitet. Samtliga 

företag har angett att deras verksamhet får namnges och att ekonomistyrningen 

får beskrivas specifikt. När respondenten fått en förståelse för undersökningens 

syfte ställdes frågor som var relevanta med hänsyn till vårt syfte. För att skapa 

ett mer avslappnat klimat började vi dock med enkla frågor som till exempel 

”Vilka arbetsuppgifter har Ni”? Därefter ökade frågornas svårighetsgrad. Vi 

undvek ledande frågor eftersom de kan medföra att respondenten utan att 

reflektera accepterar intervjuarens åsikter och värderingar. Vi ställde inte heller 

ja- eller nej-frågor eftersom de med stor sannolikhet är alldeles för enkla för att 

kunna tillföra något värde. Avslutningsvis försökte vi sammanfatta den 

informations som erhållits, för att säkerställa att allt var rätt uppfattat. 

 

2.3.5 Registrering av intervjudata 

För att registrera intervjuinformationen valde vi att använda oss av den 

vanligaste metoden, nämligen att intervjun spelas in på band. Detta medförde att 

vi var helt säkra på att allt som sagts fanns med, vilket underlättade vår 

bearbetning av materialet. Det negativa med bandinspelning kan vara att 

intervjupersonen blir mer förtegen. (Merriam 1994) Dock tror inte vi att detta 

utgjorde något problem i vårt fall då vi upplevde att respondenterna pratade 

väldigt avslappnat och öppet. Dessutom var de personer som vi kom i kontakt 

med relativt vana vid att bli intervjuade. Trots att vi bandade intervjun fördes 

ibland även anteckningar. Detta gjordes för att vi ville signalera till 

respondenten att det som sades var viktigt. Ett annat syfte med att föra 

anteckningar var att förtydliga oklarheter. När varje intervju var avslutad valde 

vi att göra en ordagrann utskrift på den information som framkommit, trots att 

det var väldigt tidskrävande. Efter att vi sammanfattat denna utskrift med den 
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information som vi ansåg vara relevant för vår undersökning, skickades den till 

respondenterna för godkännande. På så sätt har vi kunnat säkerställa att inga 

missförstånd uppstått och att specifika begrepp som kan härledas till de 

respondenter som önskar vara anonyma inte anges. 

 

2.3.6 Dataanalys 

Datainsamlingen avslutades när den kommit till en punkt där ytterligare 

information endast tillförde ett litet värde för ytterligare förståelse. Viss 

information som erhållits var inte väsentlig för vår undersökning. Därför 

genomförde vi en datareduktion vilket innebar att vi valde ut den information 

som ansågs vara relevant med hänsyn till rapportens syfte. Felaktiga slutsatser 

kan undvikas om den empiriska informationen studeras från flera olika 

synvinklar (Eisenhardt 1989). Vi grupperade därför dessa organisationer parvis 

utifrån vilken organisationsstruktur de tillämpar. På så sätt har vi kunnat göra 

jämförelser inom och mellan paren och därigenom kunna framhäva 

gemensamma mönster och olikheter (Lantz 1993). Därmed har vi erhållit en 

mångfacetterad analys.  

 

Utöver detta har det empiriska materialet relaterats till olika teorier inom 

ämnesområdet. Det är vanligt förkommande att fallstudier används för att samla 

in information som analyseras och relateras till teoretiska begrepp, eftersom 

denna form av jämförelser kan vara minst lika väsentliga som jämförelser 

mellan undersökningsobjekten. (Yin 1994) Genom att relatera materialet till 

existerande teorier förbättras validiteten och tillförlitligheten av generella 

slutsatser (Eisenhardt 1989). Möjligheterna att göra omfattande jämförelser 

mellan undersökningsobjekten och teorier har dock begränsats av uppsatsens 

tidsbegränsning.  
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2.4 Generalisering 

Syftet med studien är, som tidigare nämnts, att analysera hur organisationer 

hanterar de problem som är förknippade med dess organisationsstruktur. 

Därigenom ska generella slutsatser om ekonomistyrning dras. Vår strävan är 

därför att generera ett undersökningsresultat som är applicerbart även i andra 

kontexter än de undersökta. 

 

Slutsatserna som studien utmynnar i är ett resultat av information från ett 

begränsat antal fallstudier av kvalitativ karaktär. En svaghet med att studera ett 

fåtal objekt är att resultatet riskerar att bli situationsspecifikt och därmed 

minskar graden av generaliserbarhet. (Strauss och Corbin 1990) Generalisering 

av kvalitativa undersökningar kan ske om den teori som utvecklas från studien 

är tillämplig i andra situationer än de som studien ursprungligen grundades på. 

De generaliseringar som kan göras utifrån kvalitativa fallstudier är teoretiska till 

skillnad från de statistiska generaliseringar som kan göras från kvantitativa 

studier. Därmed behöver inte generaliseringar från kvalitativa fallstudier vara 

hänförbara till en hel population. (Yin 1994)  

 

Den information som erhållits genom fallstudierna har använts för att göra 

tolkningar som relaterats till teoretiska begrepp med allmän relevans. Genom att 

på detta sätt relatera den information som erhållits från fallstudierna till 

allmängiltiga teorier har graden av generaliserbarhet förbättrats. Dessutom anser 

vi att rapportens validitet är hög (se avsnitt 2.2.2) vilket också förbättrar 

generaliseringen (Eisenhardt 1989). Vi menar därför att resultatet från studien i 

viss utsträckning kan anses vara generellt och därmed applicerbart även under 

andra förutsättningar än de som råder hos de studerade företagen. Resultatet kan 

därför med viss försiktighet tillämpas även för andra funktions- och 

processorganisationer. 
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3 Funktionsorganisationen i teori och praktik 

3.1 Struktur 

En funktionsorganisation karakteriseras av en uppdelning efter 

verksamhetsområden. Specialister sitter grupperade i funktionella enheter som 

till exempel marknadsförings-, utvecklings-, logistik- och ekonomiavdelningar 

(se figur 2). Denna struktur leder till klara ansvarsområden, oftast i form av 

intäkts- eller kostnadsansvar. (Merchant och Van der Stede 2003) Majoriteten av 

företag är i viss utsträckning organiserade i funktioner. Tanken med denna 

struktur är att om varje funktion gör vad de ska samt om rätt person tilldelas rätt 

uppgift, blir helheten optimal. (Loinder och Rentzhog 1994) 

 

Funktionsorganisationen används med fördel i en väldefinierad och stabil 

omgivning som präglas av låg och förutsägbar förändring. Anledningen till detta 

är att organisationen då kan dra nytta av de fördelar som finns förknippade med 

strukturen. (Porter 1985) 

 

 
 

Figur 2. Funktionsorganisationens struktur 

Källa: Egen bearbetning av Merchant och Van der Stede (2003) s. 260 
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3.2 Funktionsorganisationens fördelar 

Med hjälp av funktionsorganisationens struktur kan högre produktivitet och 

skalfördelar uppnås och på så sätt möjliggörs konkurrensstrategin 

kostnadsledarskap. Genom att varje medarbetare endast utför ett fåtal av de 

arbetsmoment som krävs vid framställningen av en produkt, uppstår med ökade 

erfarenheter rutin. Med hjälp av rutin blir varje specialist skicklig på sin uppgift, 

vilket ökar tempot och minskar kostnaderna i organisationen. Det krävs dock 

mer från organisationen för att ett kostnadsledarskap ska kunna uppnås. För att 

strategin ska fungera måste hela organisationen eftersträva 

kostnadsreduceringar, från forsknings- till försäljningsavdelningen. Dessutom 

kräver ofta strategin en stor marknadsandel för att kunna producera i stora 

volymer samt en fördelaktig åtkomst till råmaterial. När kostnadsledarskap 

uppnåtts skyddas organisationen från övriga konkurrenter genom att företaget 

kan sänka sitt pris till konkurrenternas nivå men ändå få ut en högre marginal. 

(Porter 1985) 

 

Genom att individerna uppgiftsspecialiseras får de på så sätt rutin och utvecklar 

därmed specialistkompetens. Kompetensen utvecklas även ytterligare genom att 

strukturen förenklar kommunikationen mellan specialister inom samma område. 

I och med att specialister samlas klustervis uppdateras de av varandra angående 

vad som händer både inom och utanför organisationens gränser. Experter läser 

tidningar och artiklar tillhörande sitt område vilket leder till att de hela tiden 

uppdateras om den senaste tekniska utvecklingen och kan senare föra 

informationen vidare till sina kollegor. Den främsta kunskapen inhämtas via 

personliga kontakter och det skapas synergieffekter genom att liknande 

aktiviteter samordnas i funktionerna. (Allen 1995) 
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3.3 Funktionsorganisationens nackdelar 

Dagens miljö premierar dock inte funktionsorganisationen i samma utsträckning 

som förr. Idag är det främst kundfokusering som står i centrum och därmed blir 

det viktigt att integrera och samordna enheterna. En svaghet med 

funktionsorganisationen är svårigheten att få till stånd en samordning mellan 

funktionerna, vilket i sin tur för med sig att kunden kommer i skymundan. 

Ytterligare en nackdel som bristen på samordning leder till är att risken för 

suboptimering ökar.  

 

3.3.1 Brist på samordning  

En hög grad av specialisering i organisationer kan leda till problem då 

funktionsstrukturer inte är lämpade för kommunikation över enhetsgränserna. 

De olika funktionerna blir ofta både fysiskt och psykiskt separerade varpå de 

lever helt i sina egna världar. Individuella mål och perspektiv samt egna 

kommunikationsvägar utformas, utan att helheten beaktas. Experter omges 

endast av andra specialister inom samma område. Dessa blir sällan upplysta om 

de problem som experter inom andra områden stöter på. Eftersom en avdelnings 

arbete nästan alltid påverkas och är beroende av övriga avdelningars prestationer 

utgör detta ett problem för funktionsorganisationer.  

 

Inom en organisation kan det uppstå interna beroendeförhållanden. Vilket 

beroende som råder beror på företagets teknologi. Vissa organisationer har en 

seriekopplad teknologi där ett exempel utgörs av det löpande bandet. Till 

skillnad från detta har en del organisationer istället till uppgift att föra samman 

klienter och kunder som är oberoende av varandra, som till exempel ett 

försäkringsbolag eller en bankverksamhet. Därmed kan dessa organisationer 

sägas ha en mer förmedlande teknologi. Vidare kännetecknas andra 

organisationer av en intensiv teknologi. Exempel på organisationer med denna 
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slags teknologi är sjukhus och byggindustrin. På grund av dess intensiva 

karaktär kan dessa organisationer först efter att det råder kännedom kring 

exempelvis arbetets omfattning, avgöra sammansättningen av ett arbetslag. 

(Thompson 1967) 

 

De beroendeförhållanden som kan uppstå ur dessa teknologier är av tre olika 

slag. För det första kan vissa avdelningar vara beroende av varandra ur 

meningen att samtliga måste ”dra sitt strå till stacken” för att inte riskera 

organisationens framtid. Däremot behöver de inte ha direktkontakt med 

varandra, vilket innebär att varje enhet kan arbeta på sitt eget vis och i stort sett i 

egen takt. Denna typ av beroende är den minst komplicerade formen och 

benämns delat beroendeförhållandet. För det andra kan beroendet ha sekventiell 

form, sekventiellt beroendeförhållande. Detta beroendeförhållande är mer 

komplicerat och innebär att en enhets output är nästa enhets input. Förutom ett 

beroende till och av helheten har även dessa enheter ett direkt 

beroendeförhållande, vilket innebär att större hänsyn måste tas. Om en 

avdelnings prestation fördröjs, försenas även arbetet hos de avdelningar som 

kommer efter i kedjan. Den tredje och mest komplicerade formen är det 

ömsesidiga beroendeförhållandet. Denna beroendeform är svårast att koordinera 

då varje enhets output blir input för de andra enheterna. Varje involverad enhet 

påverkas av övriga enheter och påverkar därmed även övriga enheter. 

(Thompson 1967)  

 

Om verksamheten skall kunna fungera kräver specialisering samordning 

eftersom aktörerna är beroende av varandra, då de producerar för andra än sig 

själva (Holmström 1995). Utan samordning blir konsekvensen att kunderna 

kommer i skymundan och risken för suboptimering ökar. Dessa problem 

diskuteras nedan.  
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Dålig kundorientering  

I en förutsägbar miljö passar funktionsorganisationen utmärkt. Företagen har då 

inte lika stort behov av flexibilitet och kan istället dra nytta av att alla har sin 

plats och förstår sin avdelning. Det bildas en struktur som tar tillvara på 

specialister och skalfördelar. Marknadens behov är dock inte alltid förenliga 

med teknologins specialiteter utan resulterar vanligen från en kombination av 

kompetenser från olika avdelningar. Dessutom sker det ofta en snabb förändring 

av marknadens önskningar och krav. En snabb förändringstakt och krav på en 

blandning av olika kompetenser ställer dock höga krav på kommunikation över 

funktionsgränserna, vilket inte främjas i en funktionsorganisation. (Allen 1995) 

Därmed matchar inte funktionsorganisationens struktur marknadssidan. 

Funktionsindelningen medför dessutom en icke-existerande kontaktyta med 

kunden, varpå anpassningstiden vad gäller kundernas förändrade önskemål 

fördröjs. Vertikala organisationer tappar fördelarna med självgående team. 

Genom att begränsa omfattningen av jobb som ligger på frontlinjen tilldelas inte 

befogenheter till individer med bäst kunskaper kring produktförbättringar, vilket 

gör arbetet ineffektivt. (Ostroff och Smith 1992) 

 

En annan anledning till varför funktionsorganisationen ofta har för dåligt 

kundfokus är att medarbetarna endast fokuserar på det egna området, varpå 

helheten och därmed kunden glöms bort. Uppmärksamheten inom 

funktionsorganisationer riktas snarare mot att göra ”saker rätt” än att göra ”rätt 

saker”. Det uppstår en stark orientering på inre effektivitet4 framför yttre 

effektivitet, vilket betyder att en kostnadseffektiv produktframställning 

prioriteras före kunderna. (Lindvall 2001) 

 

 

                                         
4 Det vill säga produktivitet 
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Suboptimering 

Det är inte bara kunden som hamnar i bakgrunden på grund av brister i 

samordningen, utan även andra företagsenheter. Varje funktion bidrar till 

kundvärde men det är endast högst upp i hierarkin som full kontroll över det 

totala värdeskapandet finns. (Willoch 1994) Den bristande helhetssynen bidrar 

till att funktionerna endast satsar på sina egna områden utan att ta hänsyn till 

helheten och därmed blir suboptimering ett faktum. (Loinder och Rentzhog 

1994) Ett vanligt problem är att försäljnings- och produktionsavdelningen har 

olika uppfattningar om hur mycket som ska produceras, i vilken takt och på 

vilket sätt det ska ske. Detta problem förstärks av det ekonomiska ansvaret som 

de olika funktionerna har. Den ansvariga chefen för en kostnadsenhet ska se till 

att de budgeterade kostnadsramarna hålls vilket minskar intresset för 

intäktssidan. Detta kan leda till att kostnadsreducering fokuseras istället för att 

eftersträva det som är bäst för företaget. På samma sätt kan intäktsenheter leda 

till suboptimering då dessa eftersträvar så höga intäkter som möjligt utan att 

beakta kostnadssidan. (Lindvall 2001) Situationen blir inte heller bättre av att de 

olika avdelningarna styrs finansiellt mot en förutbestämd budget. Det är svårt att 

övertala en avdelning att kostnadsreducera för att en annan enhet ska kunna 

spendera mer. (King och Wright 2003) 

 

 

3.4 Saab Aerosystem  

Informationen från Saab Aerosystem har vi främst erhållit genom intervjuer. Vi 

har dels intervjuat en medarbetare inom staben kvalitets- och målstyrning och 

dels en medarbetare som är verksam inom den finansiella staben. Dessutom har 

vi inhämtat information från företagets hemsida, studerat dess årsredovisning 

från år 2003 samt vid intervjutillfällena fått ta del av skriftlig information i form 

av organisationsschema, strategikarta och affärsidé. Då den största delen av 
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informationen är hämtad från intervjuerna anges endast källor i detta avsnitt om 

så inte skulle vara fallet.  

 

3.4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Saab är ett högteknologiskt företag med huvudsakligt fokus inom flyg-, 

försvars- och rymdindustrin. Företagets kunder finns främst inom 

försvarsmarknaden, men även inom den civila marknaden. Den forskning, 

utveckling och produktion som företaget bedriver sker främst i Sverige, men 

organisationen ser hela världen som sin marknad. (www.saab.se) 
 

Inom Saab AB arbetar cirka 4 100 personer och omsättningen uppgick år 2003 

till 5 151 miljoner kronor. Saab AB består av sex olika affärsområden. För att få 

ett mer lätthanterligt analysunderlag till vår rapport har vi valt att endast 

fokusera på ett av dessa, Saab Aerosystem. Saab Aerosystem inriktar främst sin 

verksamhet på försvarsmarknaden där huvudprodukten utgörs av JAS 39 

Gripen. Inom ett tio- till femtonårsperspektiv har Saab Aerosystem en uttalad 

vision som innefattar att de ska vara världens ledande leverantörer av militära 

flygsystem samt etablerade i flera internationella samarbeten. (Årsredovisning 

2003) Affärsidén har inom detta affärsområde formulerats enligt följande:  

 

”Saab Aerosystem erbjuder avancerade flygsystem, relaterade delsystem och 

tjänster, under hela produktens livscykel, till försvarskunder och flygindustrier 

på världsmarknaden.”  

 

Saab Aerosystems största kund är Försvarets Materielverk och parterna har 

sedan en lång tid tillbaka haft en nära relation. Denna kund medverkar alltid i 

produktframställningens inledningsfas och fastställer därmed olika krav på 

produkten. I ett senare skede i produktcykeln ger Försvarets Materielverk även 

förbättringsförslag.  
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Affärsenheten har även en nära relation till andra kunder och de deltar därför 

ofta i diskussioner om nya produkter. Därmed kan kunden framföra åsikter om 

vad de tror sig efterfråga i framtiden. Dessutom upprättas ett huvudavtal med 

varje kund som bland annat innehåller bestämmelser om hur kalkylering och 

budgetering ska gå till. Kunden har även rättigheter att gå in och granska, vilket 

ställer höga krav på affärsenheten. Anledningen till att kunden har en så pass 

stor insyn är att Saab Aerosystem befinner sig i en monopolliknande situation.  

 

3.4.2 Kritiska framgångsfaktorer 

På grund av att Saab Aerosystem har en komplicerad produkt anser vi att 

kompetens bör ses som företagets mest kritiska framgångsfaktor. Förmågan att 

sätta ihop ett flygplan som Jas 39 Gripen är en prestation som kräver djupgående 

kunskaper. Eftersom det inte är många företag i världen som kan leverera och 

samordna ett komplett flygsystem anser vi även systemintegrationen vara viktigt 

för Saab Aerosystem. Andra faktorer som organisationen själva på grund av den 

komplexa konkurrensbilden anser sig tvungen att ta hänsyn till är finansiering, 

politik och pris. 

 

3.4.3 Organisationsstruktur 

Saab Aerosystem är dels uppdelad i fem funktioner och dels i tre 

programledningar. De funktionella avdelningarna är ”product engineering”, 

”systems development”, ”industrialization”, ”flight test and vertification” och 

”customer and product support”. Programmen löper tvärs igenom alla 

funktionerna och eftersom Saab Aerosystems huvudprodukt består av JAS 39 

Gripen utgör detta ett av programmen. De resterande består dels av ”after sales” 

och dels av ”new program”. ”After sales” fokuserar på eftermarknaden och 

syftar därmed till att komma lite närmre kunden. Till skillnad från detta är ”new 

program” ett mer framtidsinriktat program som arbetar med att utveckla affärer 
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som inte är hela flygplansaffärer. En del av dessa utgörs av forskningsprojekt 

och ett exempel på produktområde som programmet satsar på är obemannade, 

flygande farkoster. För att stödja programledningarna finns även de tre 

avdelningarna ”business development and marketing”, ”commercial” och 

”strategic partnerships”. Den förstnämnda är Saab Aerosystems 

marknadsavdelning som främst arbetar med affärsutveckling och 

marknadsföring. ”Commercial” är organisationens försäljningsavdelning medan 

”strategic partnerships” utgör inköpsavdelningen och avdelningen för utveckling 

av leverantörs- och partnerrelationer. I figur 3 nedan visas Saab Aerosystems 

organisationsstruktur. 

 

 

 

Figur 3. Saab Aerosystems organisationsstruktur 

Källa: Internt material 
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Inom Saab Aerosystem finns det även olika ledningsgrupper. Det finns en 

ledningsgrupp för hela affärsenheten som består av fyra personer. Tre av dessa 

har affärsansvaret för var sitt programledningsområde och en av dessa är 

dessutom ansvarig för de staber som finns i organisationen. Den fjärde personen 

är ansvarig för samordning av linjefunktionerna och ser därmed till så att 

resursfördelningen dem emellan blir optimal. Denna person utgör även 

linjefunktionernas direktkontakt med ledningsgruppen rörande linjefrågor. Det 

finns dessutom en affärsledning för respektive programledningsområde. Syftet 

med affärsledningarna är exempelvis att styra programledningsområdet inom 

marknadsföring, offertarbete och kontraktsuppföljning. Dessutom ska dessa 

säkerställa en affärsmässig och strategisk styrning mot företagets övergripande 

mål. Eftersom affärsledningarna har ett tvärfunktionellt ansvar är det även deras 

uppgift att fördela delprojekt och arbetspaket på aktuella linjeinstanser. Förutom 

dessa finns det även en styrgrupp för varje funktion som ansvarar för den 

strategiska styrningen. Avsikten med denna grupp är därmed att säkerställa så att 

funktionerna arbetar mot uppsatta mål.  

 

Inom varje programledning finns programledare vars uppgift är att säkerställa att 

arbetet inom programmet följer de överenskommelser som organisationen 

upprättat mot kunden, det vill säga ansvarar för att följa upp kontraktet. 

Eftersom de olika programmen köper in tjänster från linjeorganisationen är det 

därmed även programledaren som har resultatansvar för programmet. 

Respektive funktionschef har tids- och kostnadsansvar för det arbete som utförs 

inom avdelningen. De avdelningar som arbetar med produktionen lägger därför 

ner mycket tid på att försöka minska ledtiderna för att därigenom reducera 

kostnaderna.  

 

Arbetet i de tre programmen sker huvudsakligen i projekt och det är 

programledarens uppgift att utse projektledare. Projektledaren har 
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huvudansvaret för att driva projektet och se till så att kostnaderna, tidsåtgången 

samt kvaliteten överensstämmer med de uppsatta målen. För att skapa en så bra 

kvalitet som möjligt arbetar de hela tiden med att försöka förbättra projekten. Då 

arbetet sker med hjälp av en integrering mellan de olika funktionerna arbetar 

funktions- och programledningen tillsammans med förbättringsarbete. För att få 

en bättre styrning i projekten använder sig affärsenheten av en 

projektstyrningsmodell som kallas för PSM. Denna innebär bland annat att varje 

projekt ska styras efter en i förväg uppställd budget. Det blir därför 

projektledarens uppgift att upprätta en budget för det totala projektet vilket görs 

med hjälp av kalkyler och prognoser. Projektledaren bryter ofta ner projektet i 

delprojekt som slutligen bryts ner till arbetspaket och utförs i 

linjeorganisationen. Därmed måste även varje avdelning upprätta budget.  
 

För att bestämma vilka inom varje funktion som ska delta i projektet och vem 

som ska styra projektet, har varje funktion ett projektkontor. Trots att de 

involverade individerna kan befinna sig på var sitt håll krävs det kommunikation 

mellan de olika avdelningarna. Efter utvecklingen av en produkt kan det till 

exempel uppstå installationsproblem och därmed måste de olika avdelningarna 

ta hjälp av varandra. Vidare krävs samarbete mellan avdelningen som ansvarar 

för kund- och produktstöd och övriga avdelningar för att kunna producera ett 

underlag till kunden.  
 

Fördelarna som ses med denna struktur är att kompetensen samlas i funktioner 

samtidigt som det uppstår ett driv i programmen eftersom dessa har ett 

lönsamhetsansvar. Nackdelen är dock att det uppstår många olika roller i 

organisationen vilket medför att det kan bli oklart vem som bestämmer i olika 

frågor. Det kan även uppstå stridigheter om till exempel resurser mellan 

programmen och linjen.  
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”..det är ju linjechefen som avgör vilka resurser han har att lämna över och 

säga att ni har tillgång till de här. Det finns ju alltid skillnad på kompetenser 

inom vissa områden. Vissa har hög kompetens och dessa vill alla ha.” 

(Medarbetare inom Finansstaben, Saab Aerosystem) 

 

3.4.4 Styrning  

 

Målstyrning 

För att kunna styra verksamheten mot ett framtida önskat resultat använder sig 

Saab Aerosystem av målstyrning. Utifrån sin affärsidé har organisationen byggt 

upp en strategikarta som innehåller olika strategier. Dessa strategier har samlats 

i fem fokusområden som består av lönsamhet, kund, verksamhet, medarbetare 

och samarbeten (se figur 4). Det sistnämnda har lagts till på grund av det stora 

beroendet av andra industrier. Eftersom teknologin innehåller långa cykler är det 

viktigt att hela tiden hålla sig tekniskt uppdaterad. Saab Aerosystem deltar 

därför i olika samarbetsorgan med länder som till exempel Frankrike, England 

och Spanien. Det yttersta målet på strategikartan är dock att säkerställa 

lönsamhet. Utifrån dessa fem områden har affärsenheten formulerat tre teman; 

skapa nya lönsamma affärer, uppfylla åtaganden mot kund samt minska 

kostnader. Inom varje tema har organisationen upprättat olika mål och det finns 

en huvudansvarig för respektive mål. Exempel på mål i det första temat är ökad 

orderingång, lönsamhet i nya affärer samt utveckla och behålla kritisk 

kompetens. I tema två finns mål som bland annat säkra lönsamheten i befintliga 

kontakter, leverera enligt kontrakt, stärka relationer till befintliga kunder, få en 

ökad internationell erfarenhet och upprätta en effektiv projektstyrning. Vidare är 

målen i tema tre exempelvis förbättrad resurs- och kompetensstyrning, utveckla 

framgångsrikt ledarskap, utveckla medarbetarskapet mot ökad affärsmässighet 

och förbättra den operativa effektiviteten. Bakom dessa mål har organisationen 

upprättat en utförlig beskrivning av dess innebörd. Dessa mål är sedan nedbrutna 
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i både finansiella och icke-finansiella mått. På strategikartan poängteras även 

vikten av att hela tiden utveckla verktyg och kompetens för framtiden.  

 

 

 
 

Figur 4. Saab Aerosystems strategikarta 

Källa: Internt material 

 

Informationsforum 

För att kunna upprätta styrning i organisationen använder sig Saab Aerosystem 

av ett flertal informationsforum. Varje kvartal träffas en chefsgrupp inom Saab 

Aerosystem bestående av cirka 15 chefer och då diskuteras eventuella 

justeringar av strategikartan. En gång i månaden träffas Saab Aerosystems 

ledningsgrupp och diskuterar de strategiska målen. De träffas dessutom varje 

vecka och går igenom organisationens operativa mål. Utifrån de riktlinjer som 

ledningsgruppen fastställer upprättar varje avdelning sin strategikarta, vilket 

medför att varje funktion bestämmer sina egna mått. De måste även kunna 

förklara hur deras styrsätt bidrar till de gemensamma målen. Detta medför att en 

stor del av ansvaret i organisationen är decentraliserat även om vissa områden är 

centraliserade. Exempelvis får inte funktionerna fatta beslut om egenfinansierad 

produktutveckling eller om åtgärder som kan påverka leveransplaner. Eftersom 

avdelningarna fokuserar på olika områden skiljer sig strategikartorna åt, vilket 

medför att inte alla har ett lika stort fokus på samtliga av de tre temana. Därför 

arbetar Saab Aerosystem mycket med att sprida ut information till de anställda 
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så att de därigenom får en ökad helhetsförståelse för företagets verksamhet och 

deras avdelnings inverkan på företagets övergripande mål.  

 

Processtyrning 

För att kunna tillfredsställa kundernas krav på de produkter och tjänster som 

organisationen erbjuder har Saab Aerosystem infört ett processorienterat 

arbetssätt. Syftet med processerna är att skapa ordning och reda i organisationen 

och tack vare dessa uppstår ett större fokus på arbetsflödena. Det blir därmed 

lättare att upptäcka svaga länkar vilket i sin tur ökar möjligheterna till en 

förbättrad verksamhet. Genom en processorientering erhåller även medarbetarna 

en helhetssyn, vilket gör det lättare att förstå kundens behov. Dessutom innehar 

Saab Aerosystem certifikat enligt ISO 9000 som i sin tur förespråkar 

processynsättet.  
 

De processer som har identifierats inom Saab Aerosystem är indelade i 

ledningsprocesser, huvudprocesser samt stödprocesser. Syftet med 

ledningsprocesserna är att leda, styra och samordna övriga processer i 

organisationen. Huvudprocesserna har till uppgift att tillfredsställa den externa 

kunden och innehåller därmed hela förädlingskedjan, det vill säga från att ett 

kundbehov har identifierats tills dess att behovet är tillfredsställt. 

Stödprocesserna är till för att stötta dessa huvudprocesser.  
 

För varje process finns en processägare. Denna person arbetar tillsammans med 

sitt processteam och deras uppgift är att utveckla, styra samt förbättra 

processerna. Varje process är i sin tur nedbruten i delprocesser, vilka på lägsta 

nivå utgörs av aktiviteter. För de aktiviteter som är detaljrika finns instruktioner 

upprättade där det utförligt beskrivs hur de olika arbetsuppgifterna ska 

genomföras. Varje delprocess genomförs i princip inom en funktion vilket 

innebär att varje funktion har ansvar för varsin delprocess. Trots införandet av 
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processer dominerar fortfarande linjeorganisationen inom Saab Aerosystem och 

det är i funktionerna som styrningen sker.  

 

Utbildning 

Eftersom affärsenheten producerar komplexa produkter måste även 

kompetensen bibehållas och utvecklas. På grund av den höga komplexiteten 

finns det dock inga utbildningar på den svenska markanden som passar Saab 

Aerosystems anställda. Därför anställer företaget främst nyutexaminerade 

ingenjörer som sedan utbildas internt.   

 

 

3.5 Danske Bank i Sverige 

Informationen kring Danske Bank i Sverige har främst erhållits via intervjuer. 

Vi har dels intervjuat chefen för personalavdelningen och dels en medarbetare 

som är verksam inom privatmarknadssidan. Dessutom har vi studerat företagets 

hemsida, årsöversikten för år 2003 samt det material som tilldelats vid 

intervjutillfällena. Källor anges endast i de fall då de är hämtade från företagets 

hemsida samt årsöversikten för år 2003. Resterande information kommer från 

intervjuerna.   

 

3.5.1 Verksamhetsbeskrivning  

Den Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med över tre 

miljoner privatkunder i Danmark, Norge och Sverige. Till detta kommer en 

väsentlig del företag och institutioner, varav ett stort antal är internationella 

företag i främst norra Europa. Vi har tittat närmre på Den Danske Banks 

verksamhet inom Sverige som köptes upp år 1997. Banken hette då Östgöta 

Enskilda Bank som i sin tur hade funnits på marknaden sedan 1837. Från början 

fanns verksamheten koncentrerad till Östergötland samt Stockholmsregionen. 
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Nu finns bankens kontor över nästan hela Sverige och har 1200 anställda. 

Organisationen har sedan 1998 fördubblat sin marknadsandel och intäkterna har 

i genomsnitt ökat med 25 procent per år. (www.oeb.se) 

 

3.5.2 Kritiska framgångsfaktorer 

Från att det mesta av Danske Bank i Sveriges verksamhet hanterats manuellt har 

arbetet blivit mer och mer tekniskt och idag sköts mycket med hjälp av datorer. 

För 20 år sedan var bankens kunder tvungna att komma in på kontoret för att 

sköta sina affärer. Idag genomförs samma ärenden med hjälp av bankens 

Hembank på Internet. Trots omfattande IT-system ses emellertid inte 

banksystemen eller produkternas prestanda som de mest kritiska 

framgångsfaktorerna. Dessa faktorer samt bankpriser som exempelvis räntor, 

kopieras snabbt av konkurrenterna. Istället blir det totala utbudet och den totala 

kvaliteten avgörande för vilken bank kunderna väljer. Som kritiska 

framgångsfaktorer ser vi därför kundservice, men framförallt personalens 

kompetens. Utan djup och välutvecklad kompetens hos en bank anser vi att 

kundtillfredsställelse inte skulle kunna nås. Bankärenden handlar om något som 

står människor kärt, nämligen pengar. Därför blir det viktigt att kunderna kan 

känna sig trygga hos sin bank, något som kräver ett professionellt agerande hos 

bankens personal.   

 

3.5.3 Organisationsstruktur 

I förhållande till andra banker har Danske Bank i Sverige vuxit på ett 

annorlunda sätt. Istället för att bygga upp en traditionell hierarkisk organisation 

har ett nätverk av lokala provinsbanker etablerats eftersom varje marknad anses 

ha sina förutsättningar och möjligheter. Idag består Danske Bank i Sverige 

därför av tolv självständiga provinsbanker med totalt 44 kontor runt om i landet.  
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Organisationens affärsidé har formulerats enligt följande: 

 

”I en lite mindre bank blir du en större kund” 

 

Ett tillvägagångssätt som används för att kunden ska uppfatta Danske Bank i 

Sverige som en lokal affärsbank är att samtliga provinsbanker har lokala 

banknamn. I Västerås heter banken till exempel Västmanlands Provinsbank, i 

Nyköping Sörmlands Provinsbank och i Malmö Skånes Provinsbank. 

Anledningen till valet av en organisationsform som består av självständiga 

affärsenheter är att behålla den mindre bankens fördelar i form av engagemang 

och flexibilitet. Samtidigt som målet är att vara en lokal affärsbank är de lokala 

kontoren en del av Den Danske Bank, vilket medför att kunden även får tillgång 

till tjänster och kompetens i en av Nordens största finanskoncerner. 

(www.oeb.se) 

 

På samtliga marknader finns kompetens inom privat- och 

företagsmarknadstjänster representerade. Många av de lokala kontoren består 

dock av ett fåtal anställda, vilket medför att de inte har en fördjupad kompetens 

inom mer specifika områden, som till exempel kapitalförvaltning. Detta innebär 

att det lokala kontoret får inhämta resurser utifrån och beroende på produktens 

komplexitet och på hur marknaden ser ut kan detta röra sig om olika platser runt 

om i Sverige. Är produkten oerhört komplex eller om det finns ett krav på en 

stor marknad för att överhuvudtaget motivera resursen, kan det i vissa fall 

medföra att kompetensen endast finns utanför Sveriges gränser. Främst handlar 

det emellertid om samarbete med andra kontor eller med bankens interna 

specialistfunktioner. (Årsöversikt 2003) 
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Med specialistfunktioner menar vi avdelningar innehållande specialistkompetens 

inom olika områden5, vilka till största delen finns samlade på Norrmalmstorg i 

Stockholm. Dessa är framförallt till för kontoren som i sin tur är till för 

kunderna. De specialistfunktioner som kontoren mest kommer i kontakt med 

skiljer sig åt mellan kontorets privat- och företagssida. Företagssidan har till 

exempel mycket kontakt med Nordania Finans för leasingärenden samt Central 

Kredit Administration som tar hand om kreditgranskningen när kreditbeloppen 

sträcker sig över ett visst belopp. Privatsidan har främst kontakt med BoKredit, 

Värdepappersservice samt First Nordic som är bankens fondbolag. Mellan 

kontoren och specialistfunktionerna råder internprissättning. 

 

Det finns dessutom en stabsdel. Förenklat kan organisationen därför sägas bestå 

av tre delar; kontor, specialistfunktioner och staber. Var och en av dessa har 

olika uppdrag. Kontorens uppgift är att sälja, specialistfunktionerna ansvarar för 

att skapa förutsättningar för försäljning och stabsdelen ska ge stabsstöd. 

 
Figur 5. Danske Bank i Sveriges organisationsstruktur 

Källa: Internt material 

 
                                         
5 Centrala affärsenheter 
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Det som kontoren säljer måste dock produceras och därför finns det även en 

enhet som är ansvarig för produktionen som befinner sig i Danmark. Samarbete 

måste dock alltid ske med den svenska organisationen innan produkterna 

hamnar ute i säljorganisationen. Detta beror dels på att det rör sig om olika 

länder och därför även skilda regelverk och dels på att bearbetningen av 

marknaden sker på olika sätt. Eftersom hela Danske Bank har en marknadsandel 

på 40-45 procent, medan Danske Bank i Sverige har en andel på sju till åtta 

procent, skiljer sig marknadsbeteendena åt. För att passa den svenska marknaden 

är det därmed viktigt att alla produktgrupper marknadsförs, konstrueras samt 

prissätts på rätt sätt. (Årsöversikt 2003)  

 

Uppfattningen är att denna struktur inte förknippas med några direkta nackdelar, 

förutom att det varje dag är ett arbete i sig att försöka behålla strukturen och 

därmed motverka ett allt för starkt fokus på antingen kundtillfredsställelse eller 

specialistkompetens. Låter organisationen ”lokaltänket” blir för starkt finns en 

risk för att organisationen tappar i professionalism.  
 

”Tricket med den här organisationsformen är att de anställda ska leva i en 

väldigt platt organisation där de känner en delaktighet och en närhet till 

ledningen, men de ska samtidigt vara beroende av en organisation som är både 

bred och djup för annars så får vi inte den komplexitet och den leverans som är 

förutsättningen för att konkurrera med andra banker.” (Personalchef, Danske Bank 

i Sverige) 

 

3.5.4 Styrning  

Målstyrning 

Danske Bank i Sverige styrs bland annat av ett Balance Scorecard som 

innehåller finansiella mål samt kund-, personal- och processmål. Dessutom 

innefattas även ett utvecklingsperspektiv. Ett exempel på detta är att 
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personalmålet innehåller krav på att en personalplan ska upprättas och att en 

utvecklingsplan för medarbetarna ska skapas. Utifrån dessa mål tilldelas varje 

kontor, specialistfunktion och stödfunktion ett styrkort som används som 

utgångspunkt. Målen bryts sedan ner på individnivå. Dessutom upprättas en 

omkostnadsbudget. Eftersom det sker kontinuerliga uppföljningar på denna 

budget måste det finnas goda skäl i det fall då det sker en överskridning. För att 

kontrollera att dessa mål uppfylls sker både interna och externa mätningar. 

 

Varje kontor kan relativt självständigt bestämma hur de fastställda nyckeltalen 

skall uppnås. Trots detta måste vägen dit följas med hjälp av den rådande 

affärsstrategin samtidigt som det framförallt på de lägre nivåerna är mycket 

policys och bindande lagar som styr verksamheten.  
 

”Vägen till nyckeltalen kan ju inte vara vilken som helst, i så fall skulle man ju 

kunna åka till Mantorp och spela på trav. Man måste ju följa en affärsstrategi 

också och givetvis den lag som finns, men det lämnar ju ett stort spelrum att 

göra det på olika sätt”.(Personalchef, Danske Bank i Sverige) 

  

Bankerna har själva infört fler regler än vad lagen kräver för att skydda sina 

verksamheter. Anledningen är att avregleringen i början på 1980-talet medförde 

att bankerna tio år senare hamnade i en finansiell kris. Efter ett tag stabiliserade 

emellertid marknadskrafterna situationen och avregleringen är idag fortfarande 

kvar.  

Utbildning 

Samtliga medarbetare får vid nyanställning genomgå en inledande 

internutbildning och samtliga anställda får även mer informell utbildning av 

bankens system på den nya arbetsplatsen. Efter detta följer 

fortsättningsutbildningar varefter medarbetarna utvecklas med tiden. 

Privatmarknaden har en typ av utbildningar och företagssidan har en annat. 
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Kontinuerlig utbildning och därigenom kontinuerlig utveckling av kompetensen 

ses som viktigt. Anledningen är att bankproduktion, som tidigare nämnts, inte 

längre handlar om att leverera ett värde som är högre än någon annan leverantör 

i bemärkelsen pris eller prestanda. Istället är det den totala upplevelsen av 

bankens agerande som avgör kundens val och därför ses god kompetens som en 

avgörande faktor.  

Kulturen 

Eftersom de lokala kontoren nästintill agerar som småföretag beskrivs kulturen 

inom organisationen som entreprenöriell. Dessutom framställs organisationen 

som engagerad, vilket anses bero på det stora personliga ansvaret. Kulturen är 

även väldigt kundfokuserad eftersom uppfattningen är att bankens överlevnad är 

beroende av kunder. För att sprida de gemensamma värderingarna som kulturen 

förespråkar arbetar organisationen mycket med intern marknadsföring samt 

anordnar aktiviteter där medarbetarna träffas. Det finns även en skrift som finns 

tillgängligt för medarbetarna som bland annat beskriver organisationens mål och 

strategi. Affärsidén anser dock inte vara något som fungerar som riktlinje för 

medarbetarna. Tidigare kunde de flesta av bankens personal affärsidén utantill. 

Anledningen till att den idag inte ses som aktuell är att banken sedan 

sammanslagningen med Den Danske Bank blivit för stor för dess 

genomslagskraft.  

 

”I en lite mindre bank blir du en större kund, fungerar ej hos medarbetarna 

idag. Sen vi gick samman med Den Danske Bank har vi ju helt plötsligt blivit en 

bland de största.” (Medarbetare inom privatmarknadssidan, Danske Bank i Sverige) 

Belöningssystem 

Danske Bank i Sverige har ett belöningssystem som förutom den ordinarie lönen 

består av ett bonussystem samt ett optionsprogram. Bonussystemet innebär att 

medarbetarna till ett rabatterat pris kan få möjligheter att köpa aktier i Den 
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Danske Bank, i de fall det sker en positiv utveckling av koncernens resultat eller 

av Danske Banks resultat i Sverige. För att få ta del av detta erbjudande måste 

den enskilda enheten visa upp ett bra resultat. Desto bättre enheten har lyckats 

prestera, desto större andel belöning erhålles. För att avgöra vilken enhet som 

har presterat bäst utgår ledningen från styrkorten. Dessa styrkort har även en 

avgörande betydelse i en tävling som upprättas mellan de olika kontoren som 

kallas för ”kontorskampen”. Denna tävling består utav sex olika grenar och för 

varje gren mäts traditionella nyckeltal. Det kontor som har lyckats bäst med 

dessa nyckeltal vinner tävlingen. Varje kontor är sedan uppdelat i divisioner och 

den division som har presterat bäst får störst andel utav belöningen. Denna del 

fördelas sedan ut till medarbetarna inom denna division i förhållande till hur 

pass bra de har uppnått sina individuella mål.  

Team 

Kundens behov är något som prioriteras inom Danske Bank i Sverige och 

grundfilosofin är att relationer är viktigare än transaktioner. Därför försöker 

banken bygga upp en personlig kontakt med sina kunder. Ett tecken på att 

organisationen också lyckats nå kundtillfredsställelse är att banken varje år 

sedan år 2000 har varit den bank som enligt Svensk Kvalitetsindex har haft de 

mest nöjda kunderna. (Årsöversikt 2003) För att relationen ska bli så bra som 

möjligt, prioriteras ett beslutsfattande nära kunden och att medarbetarna själva 

ska få bestämma över sin verksamhet. För att skapa ett bra förhållande med 

storkunder utses därför alltid en kundansvarig som har huvudansvaret för 

kundens affärer med banken. Den kundansvarige sätter samman ett team av de 

resurser som behövs för att tillfredställa kunden på bästa sätt.  

 

Varje kontor har en eller ett par kontaktpersoner inom respektive 

specialistfunktion. Dessa kontakter fungerar tillfredsställande och de flesta 

medarbetare är nöjda med specialistavdelningarnas tillgänglighet. För att så bra 
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som möjligt kunna följa kundens behov sker kommunikationen löpande mellan 

kontoren och specialistavdelningarna. Vissa anställda tycker dock att kontorens 

medarbetare idag måste kunna allt mer av specialistavdelningarnas uppgifter. 

Detta leder till att kontorens medarbetare själva utför en allt större del av arbetet 

samt blir generalister. Bäst service anses att kunden skulle kunna få om 

kundansvarig mer kunde få agera som spindeln i nätet och sköta samordningen.   

  

Negativa röster kan även höras från specialistfunktionerna då de ibland anser att 

den ordinarie organisationen inte säljer deras produkter tillräckligt aktivt. Därför 

väljer specialistfunktionerna ibland själva ut kunder, vilket kan leda till att det 

uppstår konflikter mellan kontoren och dessa funktioner. I vissa fall kan kundens 

behov tillfredställas av båda enheterna och avgörande blir då vad som ur 

koncernperspektiv ger bäst marginal. 

Processtyrning 

Danske Bank i Sverige styrs även genom en mängd processer och för varje 

process upprättas både systemägare och produktägare. Förenklat sägs 

verksamheten bestå av ett enda stort flöde av information och att det handlar om 

att föra informationen fram och tillbaka på olika sätt. Eftersom bankens 

verksamhet till stor del är beroende av vad datasystemen kan åstadkomma, utgör 

automatiserade processer majoriteten av de processer som finns. Förhoppningen 

inom organisationen är att medarbetarna ska agera i samklang med dessa 

processer och ibland även komplettera processerna för att kunna prestera något 

som kunden gillar. I vissa fall är systemen dock inte alls delaktiga i 

kundtillfredsställelsen och därmed utgörs även processerna av konkreta 

arbetsprocesser. 
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3.6 En empirisk sammanfattning 

Saab Aerosystem är en organisation som erbjuder en högteknologisk och 

därmed komplicerad produkt som ställer höga krav vad gäller kompetens. 

Danske Bank i Sverige är också ett företag som berörs av omfattande teknik 

även om inte tekniken ses som en kritisk framgångsfaktor. Vad en bank idag 

måste vara bra på är att erbjuda kunderna ett helhetskoncept innefattande 

framförallt god kundservice samt kompetent och specialiserad personal. 

 

Saab Aerosystem är indelad i fem funktioner med kostnadsansvar samt tre 

programledningar med resultatansvar som löper tvärfunktionellt över 

funktionerna. Förutom en ledningsgrupp för den totala affärsenheten finns även 

ledningsgrupper för varje program och funktion. En nackdel med denna struktur 

är att det ibland uppstår konflikter mellan programledaren och 

funktionscheferna. Danske Bank i Sverige har få hierarkiska nivåer samt en 

decentraliserad organisation med olika lokala provinsbanker runt om i Sverige. 

Förutom dessa finns en rad specialistavdelningar placerade i Stockholm samt en 

utvecklingsavdelning i Danmark. För att nå kundtillfredsställelse får varje 

storkund en kundansvarig som sätter samman ett team bestående av resurser från 

de specialistfunktioner som kunden efterfrågar. För att få medarbetarna att 

arbeta i samklang samt skapa kundvärde använder sig dessutom företagen sig av 

processtyrning.  

 

Ett flertal dimensioner tas i beaktning vid styrningen av de båda 

verksamheterna. Dock skiljer sig styrningen lite åt både inom och mellan 

företagen. Förutom målstyrning använder de sig av direktstyrning i form av 

regler och arbetsinstruktioner. 
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Danske Bank i Sveriges beskriver själva sin kultur som entreprenöriell samtidigt 

som kunden fokuseras. Till skillnad från detta präglas Saab Aerosystem av en 

ingenjörskultur. Båda företagen använder sig av internutbildningar av 

nyanställda. Danske Bank i Sverige har även ett relativt omfattande 

belöningssystem. 
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4 Resonemang kring hanteringen av funktions-

organisationens problem 

4.1 Behov av nuvarande strukturer 

Som tidigare nämnts utgör den funktionsmässiga kompetensutvecklingen en 

kritisk faktor för de båda funktionsorganisationerna, vilket vi antar utgör en 

anledning till valet av organisationsform. En djup sakkompetens är nödvändigt 

för att Danske Bank i Sverige ska kunna tillfredsställa sina kunder. För att kunna 

utveckla och upprätthålla den specialistkompetens som en bank måste kunna 

erbjuda, tvingas en bank organisera sin verksamhet i funktioner. Genom att ha 

tyngdpunkten på funktioner förbättras möjligheterna till att fördjupa 

kompetensen inom olika områden eftersom detta skapar förutsättningar för att 

fokusera på en avgränsad del av verksamheten. Dessutom förenklas 

kommunikationen med andra individer med samma kompetens, vilket skapar 

positiva synergieffekter. Genom att individer med samma kunskaper har 

personlig kontakt med varandra kan en kunskapsöverföring komma till stånd. Vi 

anser att det dessutom för medarbetarna skulle vara omöjligt att hålla uppsikt 

över samtliga av de produkter och tjänster som banken erbjuder samt de 

omfattande system och rutiner som finns kopplade till dessa. I egenskap av ett 

högteknologiskt företag med fokus inom försvarsindustrin samt med en 

komplicerad huvudprodukt som JAS 39 Gripen, menar vi att även Saab 

Aerosystem har ett behov av mer djupgående kompetenser.  

 

Förutom kompetensutveckling möjliggör även funktionsorganisationen en bättre 

framtidsfokusering. Fokusering på framtiden är kritiskt för alla typer av företag. 

En organisation som enbart lever för nuet och inte för morgondagen överlever 

ingen längre tid, eftersom de riskerar att inte följa med i den tekniska 

utvecklingen. Vi anser att Saab Aerosystem är det företag som drar störst nytta 
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av denna fördel. Framtidsorientering är en viktig faktor för Saab Aerosystem, 

eftersom företaget befinner sig i omvärld där tekniken förändras relativt snabbt. 

Organisationen har därmed ett behov av att uppdatera kunskapen samt förfina 

tekniken för att kunna konkurrera på marknaden, vilket möjliggörs genom en 

funktionsindelning. Företaget har även ett särskilt utvecklingsprogram som 

enbart arbetar med framtidsinriktat arbete. För att säkerställa att utvecklingen 

går åt rätt håll har organisationen dessutom utvecklat ett samarbete med 

liknande verksamheter i andra länder. På samma sätt som Saab Aerosystem 

befinner sig Danske Bank i Sverige i en miljö där tekniken snabbt förändras, 

vilket talar för ett behov av framtidsfokusering. Å andra sidan agerar de på en 

marknad där nyutvecklade system kan plagieras, vilket innebär att 

utvecklingsarbete inte är ett framträdande drag för bankverksamhet. Det är inte 

heller i funktionerna som tekniken utvecklas utan detta sker i bankens 

utvecklingsavdelning i Danmark. Däremot är det viktigt för bankens medlemmar 

att förstå och kunna sina produkter, vilket troligtvis är väl så komplicerat och 

därmed motiverar strukturen.  

 

En annan anledning till att företagen kan ha valt den nuvarande 

organisationsstrukturen är att denna möjliggör en konkurrensstrategi med hjälp 

av priset. Eftersom högre produktivitet och skalfördelar kan uppnås när varje 

medarbetare endast utför ett fåtal av de uppgifter som krävs vid framställandet 

av produkten, möjliggörs kostnadsledarskap. Enligt Danske Bank i Sverige 

konkurrerar bankerna idag dock inte längre med pris. Däremot säger Saab 

Aerosystem själva att de förutom produkt, finansiering och politik, konkurrerar 

med just priset. Vi tror dock ändå inte att detta är den främsta anledningen till att 

Saab Aerosystem har valt strukturen. För att nå kostnadsledarskap skulle 

företaget behöva ha en större andel av världsmarknaden. I Sverige har Saab 

Aerosystem en monopolliknande situation mot den svenska kunden Försvarets 

Materielverk och på produkten JAS 39 Gripen. Detta är något som ytterligare 
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talar för att prispress inte är vad företaget främst måste uppnå med hjälp av sin 

struktur. Istället tvingas de konkurrera med sin spetskompetens, vilket återigen 

motiverar strukturen. 

 

Trots att vi ser betydande fördelar med en funktionsindelad struktur menar vi att 

de båda funktionsorganisationerna även har behov av att organiseras 

horisontellt. Horisontella organisationer har en bättre förmåga att koordinera 

verksamheten, något som leder till bättre kundfokus. Nackdelen med 

horisontella processorganisationer är dock svårigheten med att hålla experter 

uppdaterade om vad som händer inom deras kunskapsområde. Det finns därmed 

en trade-off mellan funktions- och processorganisationer (se figur 6 på nästa 

sida). Anledningen till att vi ser ett behov av en horisontell organisation hos de 

studerade funktionsorganisationerna är att kunden utgör skälet till alla företags 

existens och måste därför uppmärksammas. Saab Aerosystem levererar ett 

komplett flygsystem vilket talar för att integrationen inom företaget blir av 

större betydelse jämfört med om företaget endast erbjudit delar till flygsystem. 

Samtidigt som Saab Aerosystem har ett behov av olikartade kunskaper krävs 

därför en samordning mellan funktionerna. (Lawrence och Lorsch 1967) Å 

andra sidan har de flesta produkter inom Saab Aerosystem en utvecklingstid på 

tio till tjugo år, vilket vi anser talar för ett lägre behov av samordning. En 

integration medför att det blir lättare att tillfredsställa kundens behov, men på 

grund av den långa utvecklingstiden kan det dock ändå inte ske några större 

anpassningar efter kundens önskemål. Företaget befinner sig även i en 

monopolliknande situation med få konkurrenter vilket leder till att Saab 

Aerosystem inte har samma krav på sig att ge bästa service som i en omvänd 

situation. 

 

Vad gäller Danske Bank i Sverige är det inom bankverksamheten viktigt att 

ställa kundens behov i centrum eftersom företaget verkar på en konkurrensutsatt 
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marknad. Bankerna konkurrerar inte enbart med produkternas pris eller 

prestanda då samtliga banker kopierar varandra så fort en ny idé kommer ut på 

marknaden. Idag är det istället den totala upplevelsen som är blir avgörande för 

vilken bank kunderna väljer. Dessa faktorer talar för att en bank som skall nå 

bästa möjliga kundtillfredsställelse bör ha en struktur som främjar samordning. 

Danske Bank i Sverige måste å andra sidan främja en ständig utveckling av 

medarbetarnas kompetenser för att överhuvudtaget kunna tillgodose kundens 

behov. Med detta resonemang anser vi därför att behovet av djup kompetens är 

större än kravet på koordinering. Detta menar vi utgör en anledning till att de 

studerade företagen valt en funktionsorganisation.  

 

 
 

Figur 6. Organisationsstrukturens trade-off 

Källa: Egen bearbetning av Allen (1995) s. 32  

 

4.2 Beroendeförhållanden  

Desto större beroendeförhållanden som finns inom en organisation, ju större 

behov finns det av att samordna denna eftersom beroendet innebär att 

funktionerna påverkar varandra. Vid en jämförelse mellan Saab Aerosystem och 

Danske Bank i Sverige ser vi störst beroendeförhållanden mellan funktionerna 

inom Saab Aerosystem. Anledningen till detta är att detta företag har en 
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seriekopplad teknologi där de flesta funktioner bidrar till en och samma produkt. 

Teknologin inom Danske Bank i Sverige anser vi istället vara av förmedlande 

karaktär eftersom företagets strategi är att föra samman två oberoende parter. 

Beroende på vad kunden efterfrågar för produkt ser vi dock olika beroenden 

inom organisationen. Vissa kunder efterfrågar endast en eller ett par tjänster åt 

gången, vilket naturligtvis leder till lägre behov av samordning. Ur en annan 

synvinkel ser vi ett större beroendeförhållande inom Danske Bank i Sverige 

jämfört med Saab Aerosystem. Även om Danske Bank i Sveriges tjänster och 

produkter i mångt och mycket kan separeras från varandra ger en separation 

inget vidare kundvärde vid tillfällen då en kund faktiskt efterfrågar flera 

produkter och tjänster. Eftersom Danske Bank i Sverige fokuserar på att ge 

kunden ett totalt utbud och en total kvalitet som är bättre än någon annan bank, 

krävs en högre grad av samordning. 

 

4.2.1 Beroendet inom Danske Bank i Sverige 

Mellan Danske Bank i Sveriges huvudkontor i Stockholm och dess lokala 

provinsbanker finns endast en hierarkisk nivå. Därigenom kommer samtliga 

medarbetare närmre kunden vilket vi anser bidrar till att skapa kundvärde. 

Organisationen är inte heller speciellt centraliserad, vilket i sig är ovanligt  

bland funktionsorganisationer. Den differentiering som råder inom 

funktionsorganisationer medför att det blir svårt för varje enskild medarbetare 

att överblicka organisationens helhet. Samordning sker därför normalt genom att 

beslut som rör organisationen som helhet tas av högre nivåer inom hierarkin. 

(Lindvall 2001) Danske Bank i Sverige har tvärtom en omfattande 

decentralisering med själständiga provinsbanker. Detta ser vi som en del i 

bankens satsning på kundfokus eftersom det lättare uppnås om beslut kan fattas 

nära kunden. Vi anser inte heller att själva bankkontoren behöver samordnas 

med hjälp av centralisering i någon större utsträckning, eftersom vi inte ser 

något större beroende mellan dessa. Det beroende som råder inom 
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organisationen finns framförallt mellan bankkontoren och de olika 

specialistfunktionerna. I grova drag vill vi säga att så länge varje bankkontor gör 

vad de ska och når sina mål behöver det inte ske någon större kommunikation 

dem emellan. Med andra ord råder det varken ett inbördes ömsesidigt eller 

sekventiellt beroende mellan bankkontoren, utan istället ett delat 

beroendeförhållande. Trots detta beroendeförhållande ser vi dock vissa behov 

av samordning för att på så sätt undvika suboptimering samt för att nå högsta 

möjliga kundvärde. 

 

När det väl uppstår beroendeförhållanden mellan bankkontor beror det ofta på 

delade resurser. Vissa kontor delar på kompetenser då varje kontor inte har 

tillräckligt stora marknader för att ensamma besitta en heltidsanställd 

djupkompetens. Beroenden uppstår dock främst till specialistfunktionerna 

varifrån assistans behövs regelbundet vid kundärenden. Dessa 

beroendeförhållanden kan som sagt ses från två håll. Dels menar vi att beroendet 

kan ses som delat i och med att tjänsterna kan utföras separat. Till skillnad från 

ett tillverkningsföretag som Saab Aerosystem behöver de inte samordnas för att 

tillsammans bilda en och samma produkt. Kunden kan få hjälp av en part i taget 

för att tillslut gå hem med de tjänster han eller hon var ute efter. Dels anser vi att 

samma situation kan innebära ett ömsesidigt beroende då banken vill kunna 

erbjuda kundvärde. Detta kräver samordning med hjälp av omfattande 

kommunikation och spridning av ny information. (Thompson 1967)  

 

Stora kunder får många gånger en högre prioritet än kunder med ett litet 

engagemang inom banken eftersom de ofta är mer lönsamma. För att 

tillfredsställa dem används ömsesidig anpassning genom att ömsesidigt 

beroende positioner placeras i en gemensam grupp som är lokal och 

självstyrande (Thompson 1967). Varje stor kund får en kundansvarig vars 

uppgift är att sätta samman ett team runt varje kund. Denna kundansvarige 
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kommunicerar med samtliga berörda parter som kunden behöver tjänster ifrån. 

På detta sätt upplever kunden tillfredställelse genom att endast behöva ta en 

kontakt, eftersom resten sköts av kundansvarig. Genom användandet av en 

kundansvarig ser vi även att suboptimering motverkas. Nackdelen med att varje 

kontor har resultatansvar är annars att kontoren gärna inte lämnar ifrån sig 

uppdrag utan själva genomför uppgiften, trots att de kanske finns andra enheter 

som är experter inom området. Nu tvingas den kundansvariga även om den 

egentligen vill se till kontorets bästa, se vad som är bäst för kundens behov. Vi 

anser därför att användning av team inom Danske Bank i Sverige främjar 

samordningen, vilket i sin tur gynnar ett skapande av kundvärde samt motverkar 

suboptimering. 

 

4.2.2 Beroendet inom Saab Aerosystem 

Inom Saab Aerosystem ser vi inte samma sorts beroendeförhållanden som inom 

Danske Bank i Sverige. Detta företag är ett tillverkningsföretag som gemensamt 

ska tillverka en produkt, något som kräver samordning. En metod vi ser att Saab 

Aerosystem använder sig av för att samordna sina funktioner är att låta tre 

programledningar löpa tvärfunktionellt över funktionerna. Programmen bryts 

ner till delprojekt och arbetspaket som utförs inom respektive funktion, vilket vi 

även anser vara ett tecken på att beroendeförhållandet är sekventiellt, vilket vi 

inte anser är särskilt förvånande då detta är ett tillverkningsföretag. Sekventiella 

beroendeförhållanden hanteras rationellt genom att placera sekventiellt, 

beroende positioner så att de tangerar varandra. Dessa styrs sedan lämpligast 

med hjälp av planer och scheman. (Thompson 1967) 

 

Detta förfarande låter enkelt och smidigt. Dock är förmodligen denna 

samordning mer komplex och självklart behövs det omfattande kommunikation 

funktionerna emellan för att få processen att fungera friktionsfritt. Det råder 

alltså även ett ömsesidigt beroende. Inköpsavdelningen måste till exempel ha 
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uppsikt över vad tillverkningen sysslar med och det är en fördel om 

konstruktionsavdelningen samarbetar med inköpsavdelningen för att på så sätt 

säkerställa att de inte designar produkter vars material inte finns att få tag på. 

Detta problem ser vi löses genom de ledningsgrupper som finns för respektive 

programledningar. I och med att dessa medarbetare kommer från olika ställen i 

organisationen erhålls en övergripande kontroll, vilket i sin tur främjar en 

samordning och därmed även motverkar suboptimering. Suboptimering är något 

som annars kan uppstå när funktionerna har kostnadsansvar. Vi är dock 

förvånade över att det inte ingår en person från varje funktion i respektive 

ledningsgrupp. Å andra sidan ingår en person från den totala affärsenhetens 

ledningsgrupp vilket talar för att problemet löses då denna person bör ha en god 

överblick samt har ett totalansvar. Dessutom hålls kontinuerliga möten mellan 

de olika styrgrupperna varpå tillfälle att diskutera sådana frågor ges, en metod 

som kan liknas vid en ömsesidig anpassning. Vi anser dessutom att Saab 

Aerosystem hanterar denna samordningsmetod på ett relativt optimalt sätt då 

företaget använder sig av mindre styrgrupper. Ömsesidig anpassning innefattar 

en stor mängd kommunikation samt beslut och är därför väldigt dyr och bör 

därför genomföras i så små grupper av individer som möjligt. (Thompson 1967)  

 

Förutom detta ser vi även inom Saab Aerosystem ömsesidiga 

beroendeförhållanden mellan avdelningen ”kund och produktstöd” och övriga 

funktioner. Denna avdelning tar emot kundernas beställningar och måste därför 

kommunicera dessa vidare till de funktioner som måste anpassa sig efter dessa. 

Dessutom anser vi att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan  

Saab Aerosystems utvecklingsprogram och övriga avdelningar. 

Utvecklingsprogrammet måste samarbeta med övriga enheter för att på så sätt 

erhålla kunskaper om vad som efterfrågas på marknaden. För att lösa 

samordningen mellan dessa används ömsesidig anpassning. Via regelbundna 

möten träffas ansvariga personer från dessa avdelningar.   
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4.3 Samordningsmetoder 

4.3.1 Standardisering av arbetsuppgifter 

För att samordna avdelningar med ett delat beroendeförhållande används med 

fördel standardisering av arbetsuppgifter (Thompson 1967). Detta styrmedel 

anser vi oss finna på bankkontoren. Där finns bland annat regler kring kontant- 

och systemhantering, hur uppgifter ska utförs samt vilka dokument som kräver 

underskrifter. Dessa regler och rutiner tvingar medarbetarna till ett konsekvent 

beteende och därmed kan samordning ske även om motivationen kan komma att 

påverkas negativt med allt för mycket direktstyrning. Bankkontoren har 

dessutom grupperats homogent efter gemensam arbetsinsats och process, något 

som rationaliserar arbetet när det råder delade beroendeförhållanden (Thompson 

1967). Därmed fungerar samtliga kontor relativt likformigt och när någon 

förändring är nödvändig sker detta smidigt jämfört med om samtliga kontor 

hade haft olika rutiner. Denna metod anser vi även möjliggöra att personal kan 

gå från ett kontor till ett annat. Dessutom underlättas samarbetet mellan 

kontoren och specialistfunktionerna eftersom de genom detta vet hur kontoren 

arbetar och hur systemen fungerar. För att denna metod ska fungera krävs det 

dock relativt stabila, förutsägbara och återkommande situationer eftersom 

reglerna ska passa in på alla situationer (Mintzberg 1993). Därmed är denna typ 

av standardisering endast lämplig på de lägre nivåerna inom banken eftersom 

arbetsförhållandena på de högre nivåerna varierar.  

 

Standardisering av arbetsuppgifter anser vi även finnas inom Saab Aerosystem 

då det till de nedbrutna aktiviteterna inom företaget finns beskrivningar på hur 

arbetet ska utföras. Denna samordningsmetod menar vi är lämplig eftersom vår 

uppfattning är att många uppgifter på ett tillverkningsföretag är relativt lätta att 
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fastställa.  

 

4.3.2 Standardisering av resultat 

Kontorscheferna inom Danske Bank i Sverige styrs främst genom resultatansvar. 

Denna typ av styrning, som kan benämnas målstyrning (Mintzberg 1993), är 

betydligt mer passande på dessa nivåer jämfört med standardisering av 

uppgifter. Denna metod ska användas då arbetet inte kan specificeras i förväg 

samtidigt som en standardisering av arbetsprocessen inte är genomförbar. Vi 

anser inte att det skulle fungera att bankledningen gav direktiv om hur 

respektive bankchef bör utföra sitt arbete eftersom bankcheferna har betydligt 

större insikt i rådande förutsättningar och efterfrågan på respektive marknad. Vi 

anser även att kundansvariga måste tillåtas ha en hög grad av flexibilitet i sitt 

arbete för att dess kunder skall kunna tillfredställas. Syftet med målstyrning är 

att ta vara på den kunskap som finns hos de individer som utför arbetet eftersom 

de ofta har lättare för att bestämma hur arbetet ska genomföras. Metoden kan 

därför ses som ett sätt att samordna verksamheten. (Mintzberg 1993) Varje 

bankchef styrs dessutom av ett utarbetat Balanced Scorecard, något som vi ser 

som en lösning på att kunderna ofta kommer i skymundan. Samtliga av 

perspektiven lönsamhet, medarbetare, interna processer och kunder tvingas att 

tas i beaktning.   

 

Målstyrning används även inom Saab Aerosystem. Målen får dock inte sättas 

upp fritt av funktionerna utan en strategikarta, som vi anser likna Balanced 

Scorecard, måste följas. Saab Aerosystem har fokus på lönsamhet, medarbetare, 

samarbete, kund och verksamhet. Dessa mål förhindrar att en avdelning endast 

satsar på en strategi och därmed främjas balans. Genom att programledarna 

dessutom är ansvariga för att kontrakten mot kund ska nås inom gällande tid- 

och kostnadsramar inkluderas även ett horisontellt ansvar. Därmed anser vi att 

suboptimering förhindras, något vi annars inte skulle se som förvånande 
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eftersom funktionerna har kostnadsansvar. När individer bedöms efter 

kostnadsstorlek accepteras ogärna en kostnad även om det skulle leda till en 

bättre helhetsprestation. I och med att programledaren har ansvar för att 

kontrakten mot kund uppnås, tvingas denne se till att funktionerna tillsammans 

når målet, utan att någon ”sätter sig på tvären”. Suboptimering motverkas 

ytterligare av att det finns styrgrupper i varje funktion som har ansvaret för den 

strategiska styrningen. Dessa styrgrupper träffar även styrgrupper från övriga 

funktioner och därigenom erhålls information om vad som händer i den övriga 

organisationen. Förhoppningsvis är dessa individer tillräckligt neutrala för att 

inte enbart se till den egna funktionens bästa. En stor nackdel menar vi dock är 

att det inte är programledaren, utan avdelningschefen som har huvudansvaret för 

resurserna. Ur samordningssynpunkt hade vi hellre sett att detta ansvar tilldelats 

programledaren då denne får ett bättre helhetsperspektiv över funktionerna.    

 

4.3.3 Standardisering av kunnande 

Vi anser att båda organisationerna genom användning av utbildningar främjar 

samordning av verksamheten (Mintzberg 1993). Genom att Danske Bank i 

Sverige och Saab Aerosystem låter sina anställda kontinuerligt delta i olika 

utbildningar kan de forma sina medarbetare vilket löser samordningsproblemet. 

Förutom att individerna tillgodogör sig färdigheter i sina arbetsuppgifter genom 

en kontinuerlig träning får dessa genom utbildningar insikt i varandras 

kunskaper och därmed en vetskap om vad de kan förvänta sig av varandra. Detta 

menar vi är bra när problem uppstår och någon annan individ måste tillfrågas 

om hjälp. Medarbetare med liknande kompetens underlättar även kontorsbyte 

inom Danske Bank i Sverige.  

 

4.3.4 Standardisering av kulturen 

Inom Danske Bank i Sverige finns det upprättade normer som innehåller 

handlingsregler för de anställda i organisationen, vilka utgör en grund för 
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organisationens agerande. Förutom dessa anser vi även att samordning sker 

genom den kultur som finns inom Danske Bank i Sverige. (Mintzberg 1993) 

Kulturen beskrivs av medarbetarna inom företaget som entreprenöriell, något 

som har uppstått tack vare att kontoren agerar lokalt med eget ansvarstagande. 

Tack vare denna kultur anser vi att bankledningen kan släppa på andra 

samordningsformer som till exempel direkt övervakning. Bankens kultur är även 

kundfokuserad vilket vi anser bör påverka medarbetarna på ett sätt som 

förhindrar suboptimering. Så länge resultatansvar är det dominerande 

styrningsverktyget finns annars risken att vissa kontor inte erbjuder service till 

kunder utanför regionen då dessa endast skulle innebära kostnader och inga 

intäkter. Kulturstyrning kan därför vara ett sätt att få samtliga medarbetare inom 

organisationen att sträva mot samma mål och kan därför användas för att 

förbättra samordningen mellan enheterna.  

 

Styrning med affärsidén som hjälpmedel är en annan kulturstyrningsform som 

gynnar samordning eftersom samtliga av organisationens medlemmar får ett 

gemensamt mål att sträva mot (Merchant och Van der Stede 2003). Då 

affärsidén inom Danske Bank i Sverige idag inte längre har något ordentligt 

genomslag bland kontoren anser vi dock inte att den i sig säkerställer att 

samtliga kontor strävar åt samma håll. Därmed menar vi att företaget inte löser 

samordningsproblemet med hjälp av denna metod. 

 

Precis som Danske Bank i Sverige och övriga organisationer har även Saab 

Aerosystem en kultur. Ur samordningssynpunkt anser vi dock inte denna vara 

optimal. Saab Aerosystem har en ingenjörskultur som innebär att medarbetarna 

främst fokuserar på innovationssnabbhet och utveckling av produkter. Därmed 

uppstår en risk för att kundtillfredsställelse blir lågt prioriterat. Vi har å andra 

sidan uppfattningen att detta inte ställer till några större problem. På Saab 

Aerosystem är det med stor sannolikhet viktigare med innovativa medarbetare 
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än medarbetare som först och främst prioriterar kunden. Viktigare anser vi det, 

precis som för Danske Bank i Sverige, vara att företaget sätter upp mål som 

överensstämmer för samtliga avdelningar inom organisationen för att främja 

samordning och förhindra suboptimering. Därför ser vi positivt på att Saab 

Aerosystem är noga med att alla ska vara medvetna om hur de bidrar till 

helheten då denna metod främjar samordning. 

 

4.3.5 Belöningar  

Belöningar är ett styrmedel som vi ser att Danske Bank i Sverige använder sig 

av för att förbättra samordningen inom bankkontoren. Genom en användning av 

både individuella belöningar och gruppbelöningar för hela kontoret anser vi att 

Danske Bank i Sverige skapar goda förutsättningar för att varje kontor når ett 

gott internt samarbete. Dels uppstår en individuell kamp om målen samtidigt 

som kontorets mål måste tas i beaktande (Bishop 1999). 

 

Sett ur ett suboptimeringsperspektiv kan det vara värre att kontorens belöningar 

bestäms efter hur pass väl de presterar i förhållande till varandra. Ett sådant 

bonussystem kan hindra integration mellan grupper genom att fokus läggs på 

dess interna produktivitet (Bengtsson et al 2000). Risken vi ser är att 

medarbetare på ett kontor hellre ser att en kund kommer till dem, än att de går 

till en annan del av organisationen trots att täckningsbidraget där är större. Detta 

är något som vi dock anser förhindras av den del av bonussystemet som innebär 

att medarbetarna får köpa rabatterade aktier så länge koncernen som helhet visar 

ett gott resultat.  

 

4.3.6 Processer 

För att underlätta samordning har de båda funktionsorganiserade 

verksamheterna även utvecklat processer. Vi ser därmed att ett inslag av 

processorientering även kan återfinnas i funktionsorganisationer. Målet med 
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detta system är att medarbetarna ska arbeta i samstämmighet med processerna, 

vilket leder till att samtliga arbetar åt samma håll. Förutom att processtyrning 

skapar ordning och reda erhålls även en helhetssyn. Därmed blir det lättare att 

förstå kundens behov samtidigt som det skapas en förståelse kring övriga 

medarbetares arbete, något som i sin tur kan förhindra suboptimering. 

 

För att en organisation skall kunna dra fördel av användandet av processer krävs 

en omstrukturering av verksamheten. Företag inför dock alltför ofta en 

processorganisation med samma infrastruktur som innan. De anställda har kvar 

samma roller, karriärvägarna förblir desamma och individer som tidigare 

samarbetat fortsätter med det. Dessutom tillämpas planering och budgetering 

inom funktionella prestationsmatriser i samma vertikala sammanhang  

som innan. (Stalk och Black 1994) Inom de båda studerade 

funktionsorganisationerna finns det processansvariga och vi vet dessutom att 

Saab Aerosystem för varje program utvecklar en horisontell budget. Däremot 

sitter de anställda inom Saab Aerosystem kvar i sina funktioner och vi gör 

antagandet att förändringar inte har skett vad gäller karriärvägar, löner eller 

utbildning. Därför anser vi inte att samordningsproblemet helt löses med hjälp 

av processer. Å andra sidan anser vi inte heller att dessa företag bör vara helt 

processorienterade, utan dessa har ett större behov av sina funktioner. 

 

4.3.7 Matrisorganisation 

Danske Bank i Sverige har satsat på en organisation med få nivåer, lokala kontor 

och tvärfunktionella team för att komma nära kunden samtidigt som specialister 

finns placerade i funktioner för att säkra djupkompetensen. Vad vi främst anser 

att Saab Aerosystem har gjort för att både tillvarata funktionsorganisationens 

fördelar samtidigt som dess nackdelar undvikits, är att införa tvärfunktionella 

programledningar och utforma en struktur som liknar en matrisorganisation. 

Matrisen är en organisationsform vari resurser delas mellan projekt och det 
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löpande linjearbetet. Tanken är att projektorganisationen ska komplettera 

linjeorganisationen och på så sätt ska strukturernas positiva sidor tillvaratas 

samtidigt som de negativa undviks (Wisén och Lindblom 2000). På samma gång 

som det utvecklas ett kundansvar och ett horisontellt ansvar, eftersom varje 

program ansvarar för sina produkter gentemot sina kunder, finns även en 

vertikal ansvarsstruktur. Det vertikala ansvaret uppstår eftersom styrgruppen i 

varje funktion säkerställer att funktionerna arbetar mot uppställda mål. Genom 

en funktionsindelning säkerställs Saab Aerosystems expertkunskaper i 

funktionerna samtidigt som programledarna ska integrera kunskaper och 

kompetenser över de funktionella gränserna i tid- och kostnadsbestämda projekt 

(Lindkvist 2001).  

 

Vi ser dock att Saab Aerosystem även uppvisar vissa av de nackdelar som 

förknippas med en matrisorganisation (Lindkvist 2001). Ett exempel är att det 

uppstår många olika roller i organisationen, vilket medför att det kan bli oklart 

vem som har huvudansvaret. Det kan ibland även uppstå stridigheter om resurser 

mellan programledningarna och linjen där avdelningschefen är den som har till 

uppgift att avgöra vilka resurser som ska lämnas över till programledningarna. 

Dessutom kan konflikter uppkomma om inte funktionerna uppfyllt sina 

åtaganden, det vill säga genomfört arbetet inom de kalkylerade tiderna och 

kostnaderna.  

 

För att undvika dessa konflikter är det därför viktigt att ansvarsområden och 

befogenheter klart definieras (Bent och Thumann 1994). Vi anser därför att 

ledningen inom Saab Aerosystem kan spela en viktig roll. Denna måste ta 

ansvar för att makten balanseras mellan projektledaren och linjechefen. Vid en 

matrisorganisation med starkt fokus på projekt ska projekt- och linjechefen ha 

lika mycket makt. Trots att inte projektledarna har det direkta personalansvaret 

för de involverade i projektet, är det mycket viktigt att de rår över sina resurser, 
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vilket programledarna på Saab Aerosystem inte gör idag. (Wisén och Lindblom 

2000) Därmed anser vi att Saab Aerosystem ur ett samordningsperspektiv skulle 

kunna hantera sin matrisstruktur bättre.  

 

För att ge läsaren en överskådlig bild över de samordningsmetoder som de båda 

funktionsorganisationerna använder sig av, avslutas detta avsnitt med en tabell 

där dessa summeras.  

 

 
 

Tabell 2. Sammanställning över funktionsorganisationens samordningsmetoder 
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5 Processorganisationen i teori och praktik 

För att organisationer ska vara konkurrenskraftiga är det centrala att skapa 

kundvärde. Detta har medfört att det på senare tid har väckts ett allt större 

intresse för den horisontella styrdimensionen. Det blir därmed viktigt att se 

företaget som en värdekedja och att fokusera på de processer som skapar 

kundvärde (Lindvall 2001). 

 

 

5.1 Struktur 

Inom processorganisationer fokuseras de aktiviteter som skapar kundvärde. 

Organisationsstrukturen utgörs därmed av en horisontell struktur där 

verksamheten bryts ner i processer som löper tvärsigenom de traditionella 

enheterna. Varje individ utför därmed en större del av arbetsuppgifterna vid 

produktframställningen än tidigare varför denna struktur medför att 

medarbetarna blir mer av generalister än specialister. Vad som även skiljer 

processynsättet från ett traditionellt organiserande är att aktiviteternas beroende 

uppmärksammas för att på så sätt nå en ökad samordning. Den traditionella 

funktionella organisationen tonas ner och försvinner ibland helt till förmån för 

processorganisationen där teamen och medarbetarnas deltagande utgör en 

betydande del. (Bengtsson et al 2000) För att ge läsaren en förståelse för hur en 

process kan vara uppbyggd i en organisation visas i figur 7 på nästa sida ett 

exempel på en förädlingsprocess.     
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Figur 7. Förädlingsprocess 

Källa: Samuelsson (2003) s.18 

 

För att få en struktur på de processer som finns inom organisationen kan en 

kategorisering av dessa vara nödvändigt (Rentzhog 1998). Det blir då även 

lättare att se om någon process behöver behandlas på ett annorlunda sätt. För att 

kategorisera processerna kan de namnges efter deras syfte i organisationen. De 

processer som uppfyller organisationens mål och som därmed har till uppgift att 

tillfredsställa den externa kundens behov har ett flertal olika benämningar. 

Dessa kan till exempel kallas för nyckelprocesser, huvudprocesser, 

kärnprocesser samt operativa processer. Förutom dessa finns det även processer 

som har till uppgift att förse huvudprocesserna med resurser, vilka kallas för 

stödprocesser. Dessutom finns ledningsprocesser som ska styra, planera och 

följa upp olika aktiviteter i organisationen. Varje process är sedan uppbyggd av 

olika nivåer. Den översta nivån utgörs av processen som därefter går att bryta 

ner i delprocesser eller aktiviteter. Dessa kan i sin tur delas upp i olika 

arbetsmoment. (Egnell 1999) 
 

Projektperspektivet kan ses som en form av processorientering då detta 

fokuserar på den horisontella dimensionen eftersom individer från olika 

organisatoriska enheter involveras. Ett projekt handlar om en arbetsuppgift som 

är avskild från den övriga och genomförs under särskilda arbetsformer. Dock 

ställer vi oss lite frågande till graden av avskildhet eftersom det finns vissa 
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organisationer som enbart arbetar i projekt och därmed inte har någon övrig 

verksamhet. Vidare ska ett projektarbete under en begränsad tidsperiod nå ett 

förutbestämt mål med hjälp av tilldelade resurser. Projektarbete utgörs dessutom 

av en engångsuppgift och kan därför sägas vara av unik karaktär, vilket i sin tur 

utgör en orsak till att arbetet organiseras i projektform. Handlar det istället om 

en uppgift som ska utföras flera gånger överlåts ofta arbetet till 

linjeorganisationen. (Berggren 2001) Gränsen mellan vad som är upprepning 

eller inte menar vi dock kan vara svår att dra eftersom många projekt kan vara 

av liknande slag. 

 

 

5.2 Processorganisationens fördelar 

Inom processorganisationer samarbetar personer från olika avdelningar och 

kompetensområden med varandra i team. I den processorienterade 

organisationen handlar det därför till stor utsträckning om förmågan att 

samarbeta mellan olika yrkeskategorier. Höga krav ställs på att varje 

medarbetare har kunskap om vad övriga medarbetare inom processen arbetar 

med. Teammedlemmarna ansvarar tillsammans för processen och måste därmed 

ha ett helhetsperspektiv över arbetet. Medarbetarna utvecklar därför 

generalistkunskap vilket i sin tur gör organisationen mer flexibel. Då kunskap 

erhålls om övriga medarbetares problemställningar blir det lättare för 

individerna att göra ett bättre och snabbare jobb inom sin egen specialitet. 

(Ostroff och Smith 1992) Medarbetarna får så att säga en större förståelse för 

hur de bidrar till att organisationen kan genomföra sin uppgift som i sin tur leder 

till att det blir lättare för den enskilda individen att förbättra sin del i processen 

(Lindvall 2001). Även problemlösandet för arbetsgruppen underlättas då varje 

individ tack vare generalistkunskap kan föra med sig fler färdigheter till teamet 

(Helmrich et al 1994). 
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Förutom att generalistkunskap gynnar flexibilitet och problemlösande, främjas 

även kundtillfredsställelse. För att besvara kundens behov är det viktigare att 

besitta förståelse inom ett stort antal arbetsområden än att vara överlägsen vid 

utförandet av ett fåtal. Denna typ av organisation har även få hierarkiska nivåer. 

Därmed kommer medarbetarna närmre kunden vilket för med sig fördelen att de 

kan förstå kunden bättre. Det blir även lättare att tillfredssälla kundens behov 

med tanke på att få nivåer medför att snabbare beslut kan fattas. (Ostroff och 

Smith 1992) 

 

 

5.3 Processorganisationens nackdelar  

5.3.1 Kompetensproblemet 

Syftet med mer kundorienterade horisontella strukturer är att förbättra 

samordning mellan olika enheterna och det är vanligt att individerna organiseras 

i team eller i projektgrupper. Eftersom integrationen står i centrum är det viktigt 

att kunskap utvecklas inom ett flertal områden. Därmed skapar  

inte processorganisationer den specialistkunskap som bildas i 

funktionsorganisationer, utan det är snarare den generella kunskapen som 

utvecklas. (Allen 1995) 

 

Omständigheter som talar mot generalistkunskap är dock att individer i 

processorganisationer tappar en del av sin kompetens eftersom de även måste 

sätta sig in i andras arbetsuppgifter. En separering av specialister som tidigare 

arbetat tillsammans bidrar till en risk för kompetensurholkning. Eftersom 

kompetensutveckling främst sker via personlig kontakt mellan individer med 

samma kunskaper kan den integrering av differentierade kunskaper som 

fokuseras i team och projektgrupper leda till att kunskapsobsolet uppstår. (Allen 

1995) De nackdelar som en kundorienterad organisationsstruktur kan föra med 
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sig beskrivs i följande exempel, under 1980-talet svarade ett stort 

tillverkningsföretag på hotet från den japanska markanden genom att gå från en 

vertikal till en horisontell struktur. Anledningen till detta var att möta de 

individuella produktlinjernas behov och därigenom öka kundtillfredsställelsen. 

Konsekvenserna av denna förändring blev en avsevärd förbättring av kvaliteten 

samt en reducering av ledtiderna, vilket därmed resulterade i nöjdare kunder. 

Priset blev dock högt. Medan företagets bästa ingenjörer fokuserade på 

produktförbättringar missade de helt och hållet den snabba tekniska 

utvecklingen. När ingenjörerna till sist blev medvetna om utvecklingen var det 

dock alldeles för sent och företaget hade förlorat marknadsandelar. (Stalk och 

Black 1994) 

 

Många menar att processpopulariteten på lång sikt inte kommer att överleva. 

Anledningen till detta är dels att ett horisontellt organiserade endast uppfyller 

företagets behov halvvägs och att det därför inte är tillräckligt att endast vara 

bra på det horisontella sättet. Dessutom behöver företag ett set av 

specialistkompetenser, som till exempel ingenjörskunskaper, för att kunna 

designa unika produkter eller viss teknisk expertis för att uppfinna nya 

informationssystem. (Stalk och Black 1994) Därmed kan inte en organisation 

ignorera vikten av funktionell expertis, framförallt inte inom de områden som är 

kritiska för organisationens övergripande mål. Om kunskapsbredden blir för stor 

på bekostnad av djupet riskeras företagets långsiktiga överlevnad. Inget 

läkemedelsföretag kan till exempel blomstra utan ledande biokemister. Det är de 

båda dimensionerna som tillsammans gör organisationen konkurrenskraftig. 

Specialistkompetensen är företagets frön för framtiden medan processer 

levererar kundvärde just nu. (Ostroff och Smith 1992) 
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5.3.2 Ansvarsproblemet  

Medarbetare bör hållas ansvariga för de saker som man vill att de ska hålla 

uppsikt över. För att organisationen ska fungera måste en individ som hålls 

ansvarig för något även ha befogenhet att påverka resultatet. Detta 

överensstämmer med ansvarsstrukturen i funktionsorganisationer där ansvaret 

för att leda och utveckla är tydligt definierat för funktioner och avdelningar. 

(Merchant och Van der Stede 2003)   

 

Vid processorientering är ansvaret inte lika tydligt definierat, vilket i sin tur 

försvårar ansvarstagandet. I denna typ av organisation utför varje individ inte 

längre endast ett fåtal uppgifter tillhörande den funktion som han eller hon är 

placerad i. Individen blir istället tillhörande ett team som tillsammans får 

ansvara för hela processen eller vid komplexa processer, en del av processen. 

Varje individ ska nu utföra samtliga av de arbetsuppgifter som krävs vid 

färdigställandet av en produkt. Dessutom övertar ofta arbetsgruppen stabernas 

arbetsuppgifter. Förhoppningen är därmed att teamen ska ta ansvar för såväl den 

löpande produktionen av produkter och tjänster, planering och utförande, liksom 

medverka vid utveckling och förnyelse av produkter samt administrativa 

uppgifter. Tvärtemot traditionella styrprinciper kopplas således ledning av 

arbetsuppgifter samman med utförandet. Medarbetarna får därmed befogenheter 

att fatta beslut om arbetets ramar och inriktning samt hur utförandet ska gå 

tillväga. Denna fokusering på kundvärdeprocesser innebär alltså en 

decentralisering av ansvar och befogenheter som hanteras i team. (Bengtsson et 

al 2000) I de fall då det sker projektarbeten inom en processorganisationer 

försvåras ansvarstagandet ytterligare. I ett projektarbete saknas ofta rutiner och 

arbetssätt för det arbete som ska genomföras (Wisén och Lindblom 2000). 

Dessutom består en projektgrupp ofta av personer från olika enheter, vilket 

medför att roller och relationer inte alltid är klargjorda. (Lind och Skärvad 

1998).  
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5.3.3 Lönsamhetsproblemet 

I en processorganisation är värdeskapandet för kunden organisationens 

viktigaste utgångspunkt. Individerna ska tillfredsställa kunden, något som kan 

leda till att lönsamheten inte fokuseras. Detta kan jämföras med den traditionella 

funktionella organisationsstrukturen där istället kostnadsorientering kan sägas 

vara det centrala. I den traditionella ekonomistyrningen är utgångspunkten ett 

kostnadsobjekt, oftast en fysisk produkt varpå resursförbrukningen kommer i 

centrum. Tyngdpunkten inom processtyrning ligger därmed på den kvalitativa 

styrningen jämfört med styrningen inom funktionsorganisationer där fokus 

ligger på den kvantitativa styrningen. (Lindvall 2001) 

 

En funktionsorganisation karaktäriseras av en uppdelning efter 

verksamhetsområde som till exempel marknadsföring, produktion samt 

försäljning. Därtill utgör ofta ekonomi en egen enhet vilket medför att det finns 

personer som har uppsikt över organisationens intäkter och kostnader. 

(Merchant och Van der Stede 2003) Därmed beaktas även företagets lönsamhet. 

Något som kan förstärka lönsamhetsproblemet i en processorganisation är att 

ekonomiverksamheten inte får en lika framträdande roll jämfört med en 

funktionsorganisation. I en processorienterad struktur utses ofta en 

ekonomiansvarig för varje process. Då ekonomifunktionen får en nedtonad 

betydelse kan detta medföra att de individer som involveras i processen inte 

beaktar kostnader och lönsamhet. I ett långsiktigt perspektiv kan detta innebära 

en stor risk för företaget eftersom lönsamheten är grunden för dess överlevnad 

(Lindvall 2001). Finns inte ett lönsamhetstänk hos varje individ är risken att de 

anställda endast fokuserar på att kunden ska bli nöjd, vilket kan medföra att 

affären inte blir lönsam för företaget. 
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5.4 Intentia  

Informationen som den empiriska forskningen baseras på kommer dels från en 

intervju med chefen för personalavdelningen och dels från en intervju med en 

medarbetare som arbetar inom avdelningen för processutveckling. Förutom 

dessa intervjuer har vi även tagit del av företagets hemsida samt dokument som 

organisationsscheman, projektmodell och projektorganisation. Huvuddelen av 

informationen är hämtad från intervjuerna och därför anges källor i detta avsnitt 

endast om så inte skulle vara fallet.  

 

5.4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Intentia grundades 1984 och bedriver en verksamhet som levererar 

affärslösningar. Idag finns Intentia noterat på Stockholmsbörsen och anses vara 

det femte främsta företaget inom branschen med SAP, People Soft och IBM som 

största konkurrenter. Drygt tre tusen medarbetare finns idag på Intentia och 

företaget anlitas av ungefär lika många kunder. (www.intentia.se)  

 

Intentias affärssystem heter Movex. Det anpassas efter kundens bransch varefter 

det stödjer samtliga av dess nyckelprocesser. Exempel på produkterbjudande är 

Movex�Supply Chain Management som ger kunden en förbättrad överblick över 

leveranskedjan. Denna applikation är speciellt användbar inom 

livsmedelsbranschen eftersom det där är viktigt att kunna spåra hela kedjan för 

att upptäcka orsaken till de eventuella fel som uppstår. Systemet ger också 

kunderna möjlighet att exempelvis se vad leverantören har på lager. En annan 

del av produktportföljen är Movex Customer Relationship som erbjuder kunden 

hjälp med kundrelationshanteringen genom kundlivscykeln. Systemet syftar till 

att förbättra aktiviteter som marknadsföringsrelationer, gemensam 

produktutveckling, distribution och eftermarknadsservice. (www.intentia.se)  
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Intentias affärsidé är att sträva efter det perfekta partnerskapet genom att bygga 

långsiktiga relationer och dela kunders mål medan de förändrar sina 

verksamheter för att kunna konkurrera i en samverkande affärsmiljö. Nedan 

redogörs affärsidéns formella lydelse: 

 

”Intentia´s misson is to pursue the perfect partnership – delivering real value, 

eliminating risk and sharing our customers´ objectives for their long-term 

transformation to collaborative business models”  

 

5.4.2 Kritiska framgångsfaktorer 

För att konkurrera på marknaden har Intentia utvecklat ett affärssystem som 

ständigt uppdateras och anpassas för att tillgodose kundernas behov. Arbetet 

med att utveckla och implementera systemet kräver medarbetare som är kunniga 

inom kundernas branscher. Denna kunskap är viktig eftersom företagets kritiska 

framgångsfaktor är att de med hjälp av systemet skall tillfredsställa kundens 

behov. Utvecklingsavdelningen måste därmed skapa ett system som tillgodoser 

kundens önskemål och konsulterna måste implementera systemet på ett 

tillfredställande sätt.  Vidare måste medarbetarna ständigt vara uppdaterade på 

den senaste versionen och kunna förmedla systemets fördelar till kunden. Nära 

kundkontakt och ständig systemanpassning är därför avgörande 

framgångsfaktorer för bolaget. 

 

5.4.3 Organisationsstruktur 

Intentia består av två juridiska bolag som samarbetar med varandra. Det ena 

bolaget heter IRD och är ett utvecklingsbolag. Bolagets arbete består i huvudsak 

av interna projekt som ska resultera i nya versioner av Movex. Varje version tar 

två till tre år att arbeta fram och däremellan släpps regelbundna uppgraderingar. 
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Den andra juridiska enheten, Global Operations6 består av en del som sköter 

försäljningen av affärssystemet och en konsultdel som ansvarar för 

implementering och service av systemet. Detta bolag förser marknaden med de 

applikationer som IRD tar fram. Global Operations är uppdelat i de sex 

geografiska affärsgrupperna;7 Nordvästra Europa, Norra Europa, Centrala 

Europa, Södra Europa, Amerika samt Asien. Varje affärsgrupp är i sin tur 

uppdelad i affärsenheter8. Intentia i Sverige tillhör affärsgruppen Norra Europa, 

som i sin tur är uppdelad i fyra affärsenheter varav Linköping och Stockholm 

tillsammans utgör en av dem, Sverige Östra. Varje affärsenhet har en chef som 

under sig har sälj- och konsultchefer med tillhörande konsulter9. Säljarna 

ansvarar för befintliga kunder men arbetar i huvudsak med att etablera nya 

kundkontakter. Konsulterna organiseras i grupper som antingen specialiseras på 

ett kundsegment eller applikation. Dessa grupper behöver inte sitta tillsammans 

utan vad som ses som viktigast är att konsulterna finns lokaliserade nära 

företagets kunder. Som stöd för enheterna finns de fyra staberna;10 ekonomi, 

personal, IT, samt processutveckling.  

 

Trots att IRD och Global Operations är skilda åt sker det en omfattande 

kommunikation mellan bolagen. Då problemen ligger djupt ner i systemen och 

konsulternas kunskaper inte räcker till, följer medarbetare från IRD med ut till 

kunden. Dessutom ses det även som viktigt att IRD får information från Global 

Operations om vad marknaden efterfrågar. Eftersom det krävs mycket tid och 

resurser för att utveckla programvaran är det av stor betydelse att satsningarna 

sker på rätt saker. 
                                         
6 GO 
7 Business Group (BG) 
8 Business Unit (BU) 
9 Consult Group (CG) 
10 Corporate Service 
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Figur 8. Intentias organisationsstruktur 

Källa: Internt material 
 

Processerna 

För att få företagets kunder i fokus har Intentia en processorganiserad 

verksamhet. Huvudprocesser inom Intentia är Försäljning, Marknadsföring och 

Service. Exempel på stödprocesser är Finans, Utveckling och Personal. I 

dagsläget arbetar staben för processutveckling med att arbeta fram ett 

gemensamt format för respektive process. En kritisk faktor är att få samtliga 

organisationsmedlemmar medvetna om hur processerna löper så att det 

önskvärda flödet kan uppnås. Linjen ses dock fortfarande som viktig ur 

lönsamhets- och kompetenssynpunkt, även om den ekonomiska redovisningen 

ibland begränsar processerna. Huruvida en process är framgångsrik definieras av 

kund. Vid interna processer ska processägaren säkerställa att processen går så 

smidigt att den interna kunden inte hämmas i sin förmåga att leverera till den 

externa kunden. Samtidigt som detta sker ska dessutom minsta möjliga kostnad 

eftersträvas. Satsningar sker endast på de processer som i slutändan skapar värde 
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för de externa kunderna. 

 

För varje process finns det en processägare, en processansvarig och en 

nyckelanvändare. Den förstnämnda har ett övergripande ansvar för processerna. 

Processansvarig har ett operativt ansvar för en viss process medan den 

sistnämnda har ansvar för användningen av en viss applikation i en process, 

exempelvis tidsrapporteringssystemet i säljprocessen. Intentia har även en 

utsedd ansvarig som ska säkerställa kvaliteten på informationen i databaserna. I 

vissa fall när tiden inte räcker till köps tekniker, programmerare och 

affärskonsulter in externt. Arbetet går oftast friktionsfritt men ibland kan 

försäljnings- och serviceprocesserna gå in i varandra. För att ge tillfällen att reda 

ut uppfattningar om vem som ska göra vad och vem som får fatta vilka beslut 

hålls kontinuerliga möten. 

Projekten 

All verksamhet hos Intentia genomförs i horisontella projekt vars löptid varierar 

beroende på uppgiften. När en kund är ny och Movex ska installeras för första 

gången krävs mer tid jämfört med en vanlig uppgradering. Projekten sätts ihop 

genom att projektledaren ger önskemål om vilka kompetenser denna vill ha. 

Kompetenssammansättningen varierar beroende på vilken typ av projekt som 

skall utföras. För varje projekt utses det en huvudprojektledare, en roll som 

vanligtvis innehas av någon av konsulterna. Stora projekt delas in i underprojekt 

och även till dessa tillsätts projektledare. Nivån över projektledaren är projektets 

Project Executive som sköter relationen med kunden. Denna roll intas av 

personer på olika nivåer i hierarkin beroende på hur pass omfattande projektet 

anses vara.   
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Projektledarna tilldelas en mall som innehåller en projektdefinition samt vilka 

målsättningar som skall uppnås. Den ansvarige utarbetar sedan en 

projektdefinition och därefter bedöms vilka resurser som kommer att behövas. 

Detta godkänns sedan av Project Executive varefter projektledaren äger 

resurserna och blir ansvarig för hur dessa används. Om budgeten måste 

överskridas ska projektets Project Executive godkänna detta.  

 

Inom Intentia finns en projektmodell som används till både stora och små 

projekt. Denna modell heter Implex och innehåller de fem faserna: position, 

design, configuration, implement och start up (se figur 9). Till varje fas hör en 

omfattande mängd instruktioner och mallar för hur arbetet ska gå tillväga. Detta 

för att säkerställa kontraktavslutens kvalitet. 

 

 
 

Figur 9. Intentias projektmodell Implex 

Källa: Internt material 

 

Förutom Implex tillsätts även en standardiserad projektorganisation för varje 

projekt med roller både på kundens och på Intentias sida (se figur 10, på nästa 

sida). Högst upp befinner sig Project Executive och en representant från 

kunden11. De arbetar på en strategisk nivå och deltar därför på 

styrgruppsmötena. Eftersom de har ett strategiskt ansvar är de inte aktiva i själva 
                                         
11 Project Sponsor 
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projektarbetet. Vid ett större projekt tillsätts även ett ”project office”, en 

stödfunktion som är till för att samla in data från bland annat tidsrapporteringen. 

Både från Intentias sida och från kundens sida tillsätts även en 

kvalitetsstyrningsgrupp12 som i samband med samtliga milstolpar i projektet går 

in och gör en bedömning. Gruppen är inte aktiv i projektets övriga aktiviteter. 

Dessutom tillsätts en projektledare både från kundens och från Intentias sida. 

För att koordinera de olika processerna tillsätts en ”solution architect”. Även en 

”technical responsible” utses som ser till att servrar och plattformar integreras 

med nätverk. Till varje roll i denna organisation finns dokumentation som 

specificerar de olika rollernas ansvarsområden. 

 
Figur 10. Intentias projektorganisation  

Källa: Internt material 

 
                                         
12 Project Quality Owner 
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5.4.4 Styrning  

Finansiellt perspektiv 

Inom Intentia är samtliga affärskonsulter medvetna om sin timkostnad. Agerar 

en medarbetare internt utgörs den första frågan av vilket projektnummer tiden 

ska rapporteras på. Alla konsulter har ett debiteringsmål som skall uppnås och 

helst överträffas. Lönemodellen är uppbyggd så att ju mer intäkter en konsult 

drar in till företaget, desto mer pengar ska konsulten tjäna. Tjänar företaget 

pengar ska även individerna tjäna pengar. Alla inom Intentia har dock inte lika 

höga debiteringsmål. Enhetscheferna har exempelvis lägre mål för att få tid över 

till det administrativa arbetet. De individer som presterar väl uppmärksammas 

inte bara i lönekuvertet utan också genom officiellt beröm. Företaget har än så 

länge inte använt sig av gruppbelöningar. Däremot är tanken att konsulterna 

tillsammans med kunderna skall utföra en rolig och uppmuntrande aktivitet efter 

framgångsrika projekt. 

 

Debiteringsmål samt att projektledaren får välja ut projektdeltagare leder till att 

det skapas en intern marknad och att konsulterna vill hålla sig väl med 

projektledarna. Om en projektledare behöver arbetskraft för 600 timmar och det 

finns åtta konsulter som vill ”sälja” 100 timmar var kommer två av dessa få 

problem med sina mål, förmodligen de två som uppfattas som minst 

eftertraktade i projektledarens ögon. En konsult vill helst vara så pass 

eftertraktad att den själv kan välja vilka projekt han eller hon vill delta i. Det är 

emellertid konsultchefernas ansvar att se till att de än så länge oerfarna 

konsulterna blir anställda i projekt. 

Kundperspektiv 

På Intentia skall kunden alltid finnas i centrum och företaget vill framstå som en 

långvarig samarbetspartner. Målsättningen är därför att skapa mer än bara en 

kund-leverantör-relation. Eftersom en hög debiteringsgrad inte behöver betyda 
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nöjda kunder genomförs varje år kundundersökningar av en extern och 

oberoende part. Genom dessa mätningar kan företaget bedöma 

kundtillfredsställelsen samt säkerställa att antalet kunder som är nöjda med 

installationen ligger på acceptabel nivå.  

Medarbetarperspektiv 

Förutom kunden prioriteras även medarbetarna. Filosofin är att trivs 

medarbetarna på jobbet gör de även ett bra jobb. Intentia har därför som 

målsättning att medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsgivare.  

 

För att säkerställa att medarbetarna trivs hålls varje år PU-samtal där en 

omfattande uppföljning sker. Under dessa samtal går linjechefen tillsammans 

med medarbetaren bland annat igenom om årets mål har klarats av, vad som har 

varit bra respektive mindre bra, hur medarbetaren mår, hur arbetsplatsen och 

arbetskamraterna uppfattas samt målen för nästa år. För att Intentia ska försäkra 

sig om att medarbetarna kontinuerligt utvecklas ingår det i lönemodellen att 

medarbetarna varje år ska genomgå minst tio utbildningsdagar. Givetvis sker 

även en uppföljning av detta mål.  

 

Den valda organisationsstrukturen innebär att en medarbetare lyder under olika 

chefer. Det är dels projektledarna som håller i projekten och dels en linjechef 

som konsulten har sitt årliga lönesamtal med. Detta leder ibland till konflikter då 

det i vissa situationer uppstår svårigheter för medarbetarna att veta vem som har 

det överordnade ansvaret och vem som är deras chef. Det kan även uppstå 

diskussioner vid löneförhandlingar. En medarbetare som exempelvis arbetat 

länge i ett projekt har inte träffat sin linjechef sedan löneförhandlingen året 

innan. Individen kan då känna tvivel inför vad linjechefen egentligen vet om 

dennes prestationer under det gångna året. Därför är det viktigt att medarbetarna 

känner att de kan förlita sig på att linjechefen har kännedom om detta. I 
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dagsläget håller Intentia på att arbeta fram en metod för att undvika problemet 

med att linjechefen inte träffar sina underställda. Varje medarbetare tilldelas ett 

frågeformulär som skickas till över- och underordnade, medarbetare och kunder. 

Dessa får svara på hur de anser att medarbetaren har arbetat och om de har levt 

upp till sina krav. 

Kultur och normer  

Kulturen har en stor betydelse inom Intentia, även om den har blivit mer och 

mer utspädd varefter Intentia har vuxit. ”Det måste gå och vi hjälps åt” är ett 

uttryck som förknippas med organisationen. Förutom en kultur som präglas av 

samarbete är den även kundfokuserad. Det är viktigt att kunden blir nöjd då 

denna är utgångspunkten för verksamheten. 

 

Inom Intentia finns det få regler men desto fler normer. Varje medarbetare har 

stor befogenhet att fatta självständiga beslut, då ledningen hellre ser att beslut 

fattas än att inga fattas alls. För att nämna exempel på de normer som råder reser 

som regel företaget inte i business class. Däremot accepteras det att en 

medarbetare gör det om individen kan motivera beslutet. Har en medarbetare till 

exempel ett viktigt möte direkt efter en lång resa till USA gör han eller hon 

troligtvis ett bättre arbete utvilad.  

 

”Här på Intentia har vi inga regler, men vi har normer. Om det är något vi har, 

på gott och ont, så är det väldigt högt i tak. Varje individ som jobbar på Intentia 

får mer eller mindre ta vilka beslut de vill. Dock gäller det att de vet att de även 

får stå till svars för det.” (Personalchef, Intentia) 

Utbildning  

Linjeorganisationen säkerställer att det finns personal med rätt kunskap och rätt 

antal för att bemanna projekten. Linjechefen ansvarar också för att hålla 

utbildningen på rätt nivå. Eftersom Intentia nischar sig mot vissa branscher, 
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exempelvis restaurangbranschen, måste den ansvarige se till att det finns 

medarbetare som har kunskap inom respektive verksamhetsområde. Intentia har 

som strategi att inte ge sig ut på marknader som de saknar kunskap om.  

 

Inom Intentia finns det en intern utbildningsavdelning som heter Intentia 

University. Denna avdelning tar fram utbildningspaket som passar den teknik 

och de marknader som Intentia arbetar inom. Antingen deltar medarbetarna på 

kurser eller så inhämtas informationen av dem själva framför datorn med hjälp 

av en CD-skiva.  

 

Med jämna mellanrum anordnar Intentia något som de kallar Knowledge 

Exchange Groups. Det är ett kompetensnätverk där medarbetare som arbetar 

med liknande frågor möts för att utbyta erfarenheter. Kommunikation mellan 

medarbetarna sker också till stor del via företagets e-mailsystem. På så sätt kan 

individerna skicka meddelande till varandra med förfrågningar samt utbyte av 

erfarenheter. Trots detta är det sällan som medarbetarna utnyttjar den kunskap 

som finns tillgänglig inom företaget. Därför har flera försök gjorts med att lägga 

upp databaser där medarbetarna kan lagra sina erfarenheter. Dock har det visats 

sig att få medarbetare tar sig denna tid samt att konsulterna tenderar att skapa 

egna lösningar. 

 

 

5.5 SYSteam 

Informationen om SYSteams verksamhet har erhållits via intervjuer samt genom 

att studera företagets hemsida och årsredovisning från år 2002. Intervjuer har 

genomförts med koncernens ekonomichef, en av teamcheferna samt med en av 

dotterbolagens verkställande direktörer. Vid intervjutillfällena erhölls också 

skriftlig information i form av de två informationsbroschyrerna ”Vår kultur” och 
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”Vår affärsidé”. Eftersom merparten av informationen är hämtad från 

intervjuerna anges källor i detta avsnitt endast om så inte är fallet.  

  

5.5.1 Verksamhetsbeskrivning  

SYSteam är ett konsultbolag som bildades i Huskvarna 1984 och har idag cirka 

1000 anställda (www.systeam.se). Företaget är verksamt inom IT-branschen och 

erbjuder bland annat systemutveckling, driftansvar och support (Årsredovisning 

2002). SYSteam utvecklar inga egna produkter utan istället köps produkter in 

från den externa marknaden. Det är sedan upp till konsulterna att anpassa 

systemet så att det skapar nytta för kunden. Tanken är att företaget skall tjäna 

pengar på att utföra tjänster snarare än på produkterna. SYSteams affärsidé 

presenteras nedan (Broschyren Vår Affärsidé).  

 

”Vi skall aktivt stödja våra kunders affärsutveckling med effektiva 

informationssystem.”  

 

5.5.2 Kritiska framgångsfaktorer 

Företaget utvecklar ingen egen programvara utan köper den produkt som passar 

kunden från den externa marknaden. För att lyckas skapa kundlösningar ställs 

stora krav på att företaget lyckas följa marknadsutvecklingen. Konsulterna måste 

ha god kännedom om de system som finns tillgängliga samt ha insikt i kundens 

branschförutsättningar. På grund av det rådande utbudsöverskottet är 

konkurrensen på marknaden hård. Det gäller därför att bättre än någon annan 

tillfredställa kundens behov. Medarbetarnas förmåga att skapa kundlösningar 

och implementera affärssystem som tillgodoser kundernas behov är därmed 

kritiska faktorer som måste beaktas för att skapa långsiktig lönsamhet.  
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5.5.3 Organisationsstruktur 

Inom Sverige och Norden utgörs koncernen av ett sjuttiotal bolag och företaget 

växer till stora delar genom förvärv av andra bolag. Varje bolag är självständigt 

och har handlingsfrihet för att beslutanderätten skall finnas nära kunden. En 

hierarkisk organisationsstruktur där alla beslut fattas i toppen anses passa mindre 

bra då strukturen måste vara anpassad för tillväxt. Därför har företaget valt en 

platt och flexibel struktur.  

 

 
 

Figur 11. SYSteams organisationsstruktur 

Källa: Internt material 

 

Den svenska organisationen är geografiskt indelad i regionerna Norr, Syd, Väst 

och Öst. Under dessa geografiska indelningar finns sedan ett antal bolag som i 

sin tur är uppbyggda av team. Vissa bolag är dock inte geografiskt indelade 

eftersom de inte gynnas av att delas in utefter regioner. Dessa är så kallade 

specialistbolag som inte har någon lokal anknytning. En av dessa enheter är 

Health & Care som jobbar med utvecklingen av journalsystem för hälso- och 

sjukvårdssektorn. Deras kundkrets är de 21 landstingen. Istället för att dela upp 

verksamheten efter kundens geografiska position har ett specialistbolag ansvar 

för samtliga landsting. Tanken är att specialistbolagen skall skapa god 

kännedom om branschen och bättre förstå kundens behov för att därigenom 

kunna utveckla funktionella kundlösningar.  
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Tidigare har teamen i koncernen varit uppdelade efter kunskapsområden, men 

nu har några bolag börjat branschindela teamen. De bolag som infört team som 

är indelade efter kundens verksamhetsområde består därför av flera olikartade 

kompetensområden. De som arbetar inom samma kunskapsområde finns därmed 

utspridda i olika team i de branschindelade bolagen. Genom att bygga ihop de 

olika kompetenserna i ett och samma team kan bolaget erbjuda kunden en 

paketlösning som passar branschen och den aktuella kunden. När en 

systemlösning har lyckats i ett företag är det troligt att nästa kund i samma 

bransch vill ha en liknande lösning. Genom detta arbetssätt lär sig konsulterna 

branschen som de jobbar med och kompetensen utvecklas på ett sätt som ökar 

kundtillfredsställelsen.  

 

Trots att individerna är uppdelade efter bransch sitter de dock fortfarande 

placerade som tidigare. Det innebär att systemutvecklarna, teknikerna och de 

som arbetar med applikationerna sitter tillsammans. Alla inom samma 

kompetensområde kan emellertid inte vara kunniga inom samtliga områden i sin 

domän eftersom tekniken är mångfacetterad och ständigt utvecklas. Därför utses 

det en ansvarig person som skall se till att det finns en fördelning mellan olika 

kompetenser inom varje kunskapsområde.  

 

Utöver moderbolaget och koncernledningen finns stödfunktioner som bland 

annat sköter ekonomin. Tanken med de interna stödfunktionerna är att 

dotterbolagen skall kunna koncentrera sig på kärnverksamheten istället för på 

stödprocesser som redovisning och telefonväxel. Varje enhet har emellertid 

möjlighet att själva sköta dessa områden eller köpa stödtjänsterna externt eller 

internt.  
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Processerna 

De enskilda bolagen bedriver olika verksamheter vilket medför att det inte löper 

någon stor gemensam process tvärs igenom alla bolag. Istället utvecklas olika 

processer för de skilda verksamheterna. Processorienteringen är ett sätt att skapa 

kundfokusering och säkerställa kvalitet samt att inga arbetsuppgifter hamnar 

”mellan stolarna”. Ansvaret för processerna delas av flera personer och till de 

flesta processer finns en utsedd processägare. Dessutom finns ofta en 

driftansvarig och en person som är ansvarig för att driva processen framåt om 

problem uppstår med en process.  

 

Processerna behöver ständigt utvecklas och förändras. Därför finns det även en 

förändringsansvarig som ska granska och godkänna förbättringsförslag. För att 

säkerställa kvaliteten i processerna skall det finnas kvalitets- och lönsamhetsmål 

för varje process. Genom att mäta detta kan eventuella svagheter lokaliseras och 

rättas till. Kvaliteten på processerna är beroende av kvaliteten på de produkter, 

exempelvis de programvaror, som levereras från externa leverantörer. 

Kvalitetsbrister är därmed mer beroende av enskild teknik eller en enskild 

händelse än att det är fel på det totala systemet eller processen. För att 

säkerställa kvaliteten i processerna utförs mätningar av bland annat antal 

odebiterade timmar. Eftersom projekten är heterogena finns det en rad olika 

orsaker till att processerna visar kvalitetsbrister. Bristande kvalitet kan bero på 

att projektet saknat rätt bemanning och kompetens. Till skillnad från processerna 

som byggs upp kring projekten är ekonomiprocessen en stabil process som 

består av repetitiva moment. Då detta är en återkommande process är det där 

betydligt enklare att mäta orsakerna till eventuella brister.  

Projekten 

Mycket av SYSteams verksamhet baseras på projektarbete. För de flesta projekt 

utses en ansvarig projektledare. Projektledaren skall vara med när kontraktet 
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skrivs för att kunna ta del av muntliga överenskommelser mellan säljaren och 

kunden. Efter att kontraktet undertecknats överlämnar säljaren arbetet till 

projektledaren. Projektledarens nästa uppgift är att sammanfatta kundens 

önskemål i en projektplan samt få den bekräftad av kunden. Förväntningarna är 

det som oftast gör att tillfredställelsen brister. Genom att kunden läser igenom 

projektplanen kan eventuella missförstånd upptäckas redan innan projektet 

kommer igång. När en gemensam bild över vad projektet innebär skapats kan 

projektet starta. Projektledaren prioriteras dock i vissa fall bort av kunden för att 

på så sätt minska kostnaderna. För varje projekt utses också en styrgrupp som 

har det ekonomiska ansvaret. Projektledaren får inte ta några ekonomiska beslut 

utan att rådfråga styrgruppen, som består av representanter från både kunden och 

leverantören. När affärssystem köps in externt har leverantören i många fall en 

utvecklad projektmodell som SYSteam tillämpar när de levererar systemet till 

kunden. Utöver detta finns också en generell SYSteam-modell som kan 

användas till de flesta projekt.  

 

5.5.4 Styrning 

Finansiellt perspektiv  

Inom SYSteam skapas lönsamhet genom långsiktiga kundrelationer. Tanken är 

att 80 procent av intäkterna skall komma från befintliga kunder och resterande 

del från nya kunder. Koncernen har till skillnad från många andra bolag i 

branschen klarat sig ifrån stora förluster. Detta tror företaget beror på att de har 

ett långsiktigt perspektiv och vårdar sina kundrelationer. Vissa bolagsenheter 

inom koncernen har dock lönsamhetsproblem. Detta kan i många fall bero på att 

ledaren inte är tillräckligt affärsmässig, vilket avspeglar sig i styrningen av 

enheten. Bristande affärsmässighet yttrar sig som en oförmåga att göra affärer 

och när affärer sker görs de på ett sätt som innebär att resultatet blir olönsamt.  
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Konsulterna och säljarna är de som debiterar kunden och skapar företagets 

omsättning. Lönsamhetsstyrningen utgår därför från dessa individer. För att 

betona vikten av varje enskild medarbetares bidrag till helheten uttrycks 

nyckeltalen i individnivåtermer både på den högsta och lägsta nivån i koncernen. 

Alla konsulter har en individuell målsättning för debiteringsgrad. Konsulten kan 

dock själv välja hur detta mål skall nås. Antingen kan ett lägre pris och stor 

beläggningsprocent väljas eller ett högre pris och färre debiterade timmar. Till 

skillnad från konsulterna bedöms säljarna utifrån de intäkter som skapas efter att 

inköpspriset subtraherats från försäljningspriset. Cheferna har också 

debiteringsmål och skall skapa intäkter genom konsultering eller genom att 

någon av de anställda täcker upp för dem. 

 

Nackdelen som ses med mätning av finansiella nyckeltal på individnivå är att 

det bidrar till kortsiktigt tänkande. Individerna blir fokuserade på att uppnå en 

hög debiteringsgrad, vilket inte behöver betyda att kunderna är nöjda. För att 

säkerställa långsiktig lönsamhet kompletteras nyckeltalen på individnivå med 

kvalitetsmätningar.  

 

Kundperspektiv 

På IT-marknaden råder utbudsöverskott vilket medför att kunden har en stark 

position. Företagen på marknaden måste därför var lyhörda för kundens 

önskemål och anpassa sin verksamhet och produktportfölj därefter. Det gäller att 

bättre än något annat bolag överträffa kundens förväntningar. Därmed räcker det 

inte att genomföra ett uppdrag med rätt kvalitet, utan kunden måste också 

uppleva investeringen som lönsam. För att skapa förståelse för kundens 

förväntningar och kundtillfredsställelse krävs nära samarbete. Efter att ett 

uppdrag genomförts skickas en enkät till kunden där de ombes att besvara frågor 

om deras uppfattning om produkten, leveranstid och kvalitet. Svaren 

sammanställs till ett mätetal i form av ett index, som benämns Nöjd Kund Index. 
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På så sätt får bolagen en uppfattning om kundtillfredsställelsen och kan 

därigenom analysera samt förbättra svaga områden. 

Medarbetarperspektiv 

Eftersom de anställda är nyckelpersoner i konsultbolag är det viktigt att 

medarbetarna trivs på arbetsplatsen. De är grunden för att skapa 

kundtillfredsställelse och ett lönsamt företag. För att få en uppfattning om 

medarbetarnas trivsel tillfrågas personalen två gånger om året angående deras 

uppfattning om arbetsmiljön. Svaren sammanställs till ett mätetal i form utav ett 

index, Nöjd Medarbetar Index.  

 

För att skapa ett kreativt företagsklimat ges de anställda stora befogenheter samt 

omfattande ansvar. Det är viktigt att medarbetarna får stor handlingsfrihet 

eftersom konsulterna och säljarna jobbar nära kunden och vet bättre än 

koncernledningen vad kunden efterfrågar. Medarbetarna får även belöningar för 

goda prestationer. Bolagen använder sig av olika belöningsmodeller. Vissa 

använder gruppbonus medan andra tillämpar individuell bonus eller en 

kombination av dessa. 

Framåtblickande perspektiv 

Den snabba tekniska utvecklingen i IT-branschen bidrar till utvecklingen av nya 

affärslösningar. Kunderna saknar dock oftast den tekniska kompetens som krävs 

för att förstå hur den nya tekniken kommer att påverka företaget. En viktig 

uppgift för konsulterna är därför att analysera ny teknik och utveckla ett koncept 

som passar kunden. I dessa fall sker utvecklingen av problemlösningar inifrån 

bolaget och erbjuds marknaden. För att lyckas skapa problemlösningar är det 

viktigt att den enskilda medarbetaren uppmuntras att tänka framåt och att 

individen får information om vad som händer inom branschen.  
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På bolagsnivå finns så kallade konceptgrupper som har ansvar för att analysera 

vad bolaget skall satsa på inför framtiden. Eftersom bolaget är kundfokuserat 

påverkas framtidsbedömningarna av kundernas agerande. Den snabba 

förändringstakten som råder på marknaden leder till att kundernas 

omvärldsförutsättningar ständigt förändras. Exempelvis har det blivit allt 

vanligare att producerande företag förlägger sin produktion utomlands. Detta 

påverkar verksamheten för de producerande företagen och kan medföra ett annat 

behov av IT-stöd. I dessa fall påverkas bolagets verksamhet av ett 

förändringstryck som härstammar från marknaden.  
 

Kultur  

SYSteams grundare har arbetat intensivt för att skapa en kultur med 

gemensamma värderingar. Det har medfört att kulturens budskap blivit starkast 

förankrad i Huskvarna. I bolag på andra orter och i de nyförvärvade bolagen tar 

det dock lång tid innan kulturen når fram med sitt budskap eftersom den blir 

utspädd på vägen.  

 

För att skapa ett framgångsrikt företag utgår SYSteams kultur ifrån den enskilda 

medarbetarens betydelse. Kulturen förespråkar att allt som görs skall komma 

från individerna och sedan gå upp genom organisationen. Det innebär att varje 

individ, team och bolag ges stor handlingsfrihet och att ledningen ger sparsamt 

med direktiv. I den typ av verksamhet som SYSteam bedriver måste 

medarbetarna dagligen fatta många självständiga beslut. Eftersom verksamheten 

är mångfasetterad är det omöjligt att reglera arbetsprocessen och beslutsfattandet 

med hjälp av rutiner och instruktioner. Istället skapar kulturen riktlinjer vid 

beslutsfattande.  
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Produkten i tjänsteföretag är de anställdas kompetens. En del av den kultur som 

ledningen vill skapa är att utveckla en miljö som värnar om de anställda, 

eftersom medarbetarna är avgörande för att skapa kundtillfredsställelse och 

lönsamhet. Kulturen förespråkar därför att medarbetare skall prioriteras före 

kunder. Om ett kundmöte krockar med ett inbokat personalsammanträde ska 

därför kundmötet bokas om. Denna del av kulturen kan dock vara svår att leva 

upp till. Trots att cheferna delar uppfattningen att medarbetarna är viktiga 

händer det ofta att kunden kommer i första hand. 

Utbildning  

SYSteams produkt är de anställdas kunnande. Företaget lever på kunskap och 

det är därför viktigt att ha rätt kunskap i rätt tid. Förändringar inom 

databranschen sker snabbt, vilket medför att den kunskap som konsulterna 

skaffar sig har en kort livslängd. Därför ställs stora krav på kompetens och 

kompetensutveckling. (Broschyren Vår Kultur) 

 

”Det är bortkastat att skapa kunskap som inte går att sälja. Därför är det viktigt 

att ha en känsla för vart marknaden är på väg och vilka område vi skall satsa på 

att utbilda oss inom.” (Teamledare, SYSteam) 

 

Konsulterna och säljarna är själva ansvariga för sin kompetensutveckling. 

Drivkraften att vidareutbilda sig kommer från de krav på konsulternas 

debiteringsgrad och säljarnas intäktsgenerering som sätts upp av ledningen. 

Kraven ger incitament för de anställda att beakta sin attraktionskraft och sköta 

sin egen kompetensutveckling eftersom en konsult som inte är uppdaterad inte 

kommer att tillföra något värde för kunden. Om medarbetarna inte följer med i 

utvecklingen på marknaden förlorar de sin attraktionskraft och kan då inte nå 

upp till målsättningarna. Ansvaret för kompetensutveckling ligger därmed till 

stora delar hos individerna själva. Cheferna har dock ansvar för att det finns rätt 
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kompetens i bolaget.  

 

SYSteam är uppbyggt av många olika kompetenser och därför går det inte att 

likforma kompetensutvecklingen. Koncernledningen försöker påverka genom att 

ge influenser och se till att utbildning finns tillgängligt. Inom företaget finns det 

en utbildningsenhet som kallas SYSteam Academy. Ledningen anordnar även så 

kallade kunskapsvertikaler varje år dit de anställda bjuds in för att byta 

erfarenheter och erhålla information. En annan metod som används för att 

konsulterna skall vara uppdaterade på det senaste inom branschen, är att erbjuda 

kunder som är intresserade av den nya tekniken ett lägre pris för tjänster där 

konsulterna har bristande erfarenhet. På så sätt får konsulten möjlighet att arbeta 

med projektet och samtidigt utveckla sin kunskap. När nästa kund sedan 

efterfrågar tjänsten har konsulten lärt sig tekniken och kan debitera fullt pris. Ett 

annat alternativ är att köpa kompetens internt från en konsult i ett annat bolag i 

koncernen. På så sätt kan bolaget skapa vad kunden efterfrågar trots att det 

säljande bolaget saknar tidigare erfarenhet inom området.   

 

 

5.6 En empirisk sammanfattning 

SYSteam och Intentia är konsultbolag verksamma inom databranschen. Båda 

bolagen implementerar affärssystem men endast Intentia har utvecklat ett eget 

system. SYSteam köper istället in produkter externt för att öka flexibiliteten. 

Konkurrensen på marknaden är hård vilket medför att bolagen tvingas sätta 

kunden i centrum och därmed har bolagen valt en marknadsorienterad struktur. 

Kundfokusering kan därför sägas utgöra företagens kritiska framgångsfaktor.  
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Humankapitalet är en viktig resurs för båda bolagen eftersom medarbetarna 

arbetar nära kunderna och skapar förutsättning för kundtillfredsställelse. 

Verksamheten är därför uppbyggd kring konsulterna för att stödja dem i sitt 

arbete med att skapa kundtillfredsställelse. Individerna ges stor handlingsfrihet 

och har befogenhet att fatta självständiga beslut för att kunna anpassa sig till 

kundens behov. För att skapa förutsättningar för medarbetarna att arbeta 

självständigt med att bygga kundtillfredsställelse används kultur, målstyrning 

och belöningssystem som styrmedel. 
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6 Resonemang kring hanteringen av process-

organisationens problem 

6.1 Behov av nuvarande strukturer 

SYSteam och Intentia är konsultbolag och måste därmed tillfredställa sina 

kunders önskemål för att nå framgång. Detta medför att vi ser kundfokusering 

som en kritisk framgångsfaktor för dessa företag. Blir inte kunden nöjd finns 

risken att de vänder sig till någon annan leverantör och företaget förlorar därmed 

marknadsandelar. Eftersom IT-marknaden präglas av hård konkurrens är det 

viktigt att skapa långvariga kundrelationer och att tillfredsställa kundens behov. 

  

Då kundtillfredsställelse är viktigt för dessa företag anser vi att även samordning 

är en betydelsefull faktor. Detta har i sin tur med stor sannolikhet bidragit till att 

dessa organisationer är processorienterade. Genom denna struktur kommer 

medarbetaren närmre kunden och kan på så sätt lättare känna av behoven och 

skapa kundtillfredsställelse. Varje kundprojekt som utförs inom SYSteam och 

Intentia är unikt och kräver en särskild sammansättning av kompetenser. Detta 

är kännetecken för verksamheter som har en intensiv teknologi och innebär att 

det råder ett ömsesidigt beroende mellan medarbetarna i kundprojekten. En 

horisontell, processorienterad struktur medför att helhetssynen förbättras och 

anpassningsförmågan främjas varför denna struktur stödjer de behov som 

teknologin skapar. Eftersom olika kompetenser blandas uppstår även en bra 

matchning mot marknadssidan. Marknaden efterfrågar sällan djup teknisk 

kompetens utan snarare en mix av olika kompetenser. Denna struktur leder 

dessutom till att deltagarna blir generalister vilket innebär att deras kunskap 

utvecklas inom ett flertal områden. Organisationen blir därmed mer flexibel tack 

vare att medarbetarna får insikt i varandras probleminställningar och kan på så 

sätt göra ett bättre arbete inom sin egen specialitet. Även kunden gynnas av detta 
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arbetssätt, eftersom medarbetarna får en förbättrad helhetssyn och ökad 

förståelse för kundens behov. Något som ytterligare underlättar 

kundtillfredsställelsen är SYSteams och Intentias indelning i branschindelade 

team. På så sätt kommer medarbetarna närmre kundens bransch och får därmed 

en ökad kännedom kring denna. Teamen tilldelas även en hög grad av 

handlingsfrihet, vilket vi menar är en förutsättning för att tillfredställa kundernas 

olikartade behov.  

 

För framförallt Intentia anser vi även att den tekniska kompetensen är en 

betydande faktor. Anledningen till detta är att företaget utvecklar och levererar 

ett eget utvecklat affärssystem, vilket kräver djupgående tekniska kompetenser. 

Vi ser därför motiv för den motsatta strukturen. Risken med horisontella 

strukturer är att kunskapsurholkning uppstår då processorganisationer inte 

skapar förutsättningar för det kunskapsutbyte som möjliggörs inom 

funktionsorganisationer. SYSteam å sin sida köper in system externt och därför 

anser vi att detta företag inte har ett lika stort behov av djupgående tekniska 

kompetenser. SYSteam måste framförallt ha kännedom om 

marknadsutvecklingen. Dessutom anser vi att det krävs en större kunskapsbredd 

då företaget måste kunna hantera och integrera olika sorters system.  

 

Det är viktigt för företagen att inte endast fokusera på det som sker just nu utan 

de måste även tänka framåt, eftersom de befinner sig i en miljö där den tekniska 

utvecklingen hela tiden tar snabba steg. Då en organisation befinner sig i en 

omgivning där det råder en snabb teknisk förändringstakt bör företag vara 

organiserat i funktioner. Trots detta menar vi att de båda 

processorganisationerna har större motiv att behålla nuvarande struktur. 

Anledningen till detta är att en fokusering på marknaden är viktigare för att 

tillfredsställa kundernas behov, jämfört med en teknologifokusering. IT-

marknaden är föränderlig och heterogen, något som måste ge implikationer på 
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organisationsstrukturen. Processformen hanterar en föränderlig marknad bättre 

än funktionsorganisationen då denna form förser organisationen med en närmre 

kontakt med marknaden. (Allen 1995) Därför anser vi att våra fallföretag har 

gjort en korrekt trade-off mellan de för- och nackdelar som presenteras i figur 

12.  

 
 

Figur 12. Organisationsstrukturens trade-off 

Källa: Egen bearbetning av Allen (1995) s. 32 

 

Detta innebär dock inte att företag helt kan bortse från risken för 

kompetensurholkning samt de problemen som uppstår med ansvarstagande och 

lönsamhet i horisontella organisationer. Dessa problem är tvärtom viktiga att ta 

hänsyn till även om problemen inte är tillräckligt kritiska för att förändra 

organisationsstrukturen. Hur dessa problem hanteras inom Intentia och SYSteam 

tittar vi närmre på nedan. 

 

 

6.2 Kompetensproblemet 

Tidigare var teamen inom SYSteam sammansatta utefter verksamhetsområde. 

Detta har förändrats och idag utgörs de istället av branschindelade team. Denna 

indelning anser vi vara positiv av den anledningen att formen förenklar 
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kontrollen av vilka kompetenser som fattas inom företaget. Även Intentia 

strukturerar teamen efter bransch, men en del av arbetsgrupperna är 

organiserade efter applikation. Genom branschindelningen blandas även olika 

kompetenser och medarbetarna får en ökad förståelse för varandras 

arbetsuppgifter. Dessutom skapas en bättre helhetsbild över verksamheten samt 

över marknaden. Dock medför en integrering av olikartade kunskaper att 

kompetensutveckling samt att framtidsfokusering kan hämmas eftersom 

individer med samma kompetenser separeras.  

 

6.2.1 Organisationsstruktur 

För att bibehålla och utveckla kompetensen ser vi att Intentia har delat upp 

organisationen i en utvecklingsdel som sköter uppdateringen av teknologin och 

en konsultdel som ansvarar för marknadsutvecklingen. Inom utvecklingsdelen är 

individer med samma kompetens gemensamt grupperade. När ett företags 

verksamhet ställer krav på mer grundläggande forskning liksom utveckling av 

helt nya produkter och/eller metoder placeras forskningen med fördel i centrala 

enheter. Anledningen är att detta kräver speciell kompetens samt mer 

koncentrerade insatser än vad som är möjligt för ett team att klara av med 

huvudsakligen produktiva insatser. (Bengtsson et al 2000) Eftersom Intentias 

utvecklingsdel kan liknas med en funktion anser vi att företaget inte tvingats 

göra en alltför grov trade-off vid valet av struktur. Vi betonar dock att detta 

ställer krav på att processägare, projektledare och att övrig personal för vidare 

informationen från marknaden till företagets utvecklingsbolag. Eftersom det 

sker en ständig kommunikation mellan IRD och Global Operations anser vi 

därför att Intentia hanterar kompetensproblemet på ett tillfredsställande sätt. För 

att hålla medarbetare som ingenjörer och vetenskapsmän uppdaterade i en 

processorganisation bör team innefatta systemintegrerare samt tekniskt kunniga 

människor som är kapabla att översätta marknadens behov till respektive 
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disciplins språk. Frågan blir inte att välja mellan funktion eller process utan 

snarare att bemanna teamen och funktioner samtidigt. (Allen 1995)   

 

Vi ser även att SYSteam vidtar åtgärder för att främja kompetensen. Trots att 

företaget har infört branschstrukturerade team sitter medarbetarna fortfarande 

placerade tillsammans med andra personer med samma specialistkunskaper. 

Genom att samla individer med samma kompetens på ett ställe främjas 

kommunikation och diskussioner med andra konsulter och därmed kan 

kompetensen hållas uppdaterad. På grund av att SYSteam är ett mindre bolag är 

det i många fall dock endast en person som innehar en viss kompetens i varje 

team. Det medför att kompetensutvecklingen inte blir lika intensivt som om flera 

personer med samma kompetenser hade haft möjlighet att samarbeta. Intentia 

indelar också i vissa fall sina konsulter efter applikation och inte bransch, vilket 

skulle kunna främja utbytet av kompetens. Detta företag tar dock ingen större 

hänsyn till hur medarbetarna finns placerade på kontoren och därför anser vi inte 

att Intentia löser kompetensproblemet genom strukturen på kontorslandskapet. 

Samtidigt ställer vi oss frågande till hur pass mycket anpassningar av 

kontorslandskap egentligen påverkar kompetensutvecklingen, eftersom 

konsulterna endast tillbringar en mindre del av sin arbetstid på kontoret. Den 

största delen av tiden spenderar konsulterna ute hos kunden och det kan därför 

anses att det är i det dagliga, kundnära problemlösande arbetet ute hos kunden 

som den främsta kompetensutvecklingen sker.  

 

En ytterligare metod vi ser för bearbetning av kompetensproblemet är 

konsultorganisationernas användning av kompetensnätverk. Denna medför att 

individer med samma kunskaper träffas och de kan därmed byta erfarenheter 

och information med varandra. På Intentia finns vad man kallar Knowledge 

Exchange Groups och hos SYSteam kallas ungefär samma företeelse 

kunskapsvertikaler. Båda organisationerna har även staber som bland annat 
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sköter ekonomi. Detta anser vi medföra att medarbetarna kan koncentrera sig på 

sin verksamhet, något som är positivt ur kompetenssynpunkt.  

 

6.2.2 Utbildningar 

Medarbetarna på våra fallföretag kan ta del av olika utbildningar. Inom Intentias 

konsultorganisation finns det en intern utbildningsavdelning som ansvarar för att 

ta fram utbildningar, antingen internt eller externt, beroende på efterfrågan. 

SYSteam har också en utbildningsavdelning, men eftersom de inte erbjuder sina 

kunder ett specifikt affärssystem har de svårare att erbjuda medarbetarna 

specifika utbildningar. Eftersom de köper in olika systemlösningar utifrån 

medför detta att konsulterna måste ha kunskaper inom ett flertal områden för att 

kunna tillfredsställa kundens önskemål. Vi ser dock en risk med den 

kunskapsbredd som fordras hos konsulterna inom SYSteam. Istället för att 

kunden vänder sig till dem kanske de väljer att gå direkt till den externa 

leverantören som är expert på sin produkt. En metod som används för att locka 

kunden att investera i ett system som konsulterna har mindre erfarenhet av är att 

erbjuda ett lägre pris. Förhoppning är att konsulterna på så sätt skall kunna få 

kunduppdraget och samtidigt skapa erfarenhet kring produkten i den egna 

organisationen.  

 

Vårt andra konsultbolag, Intentia, har en motsatt strategi för att bemöta 

problemet med okända kunskapsområden. För att inte äventyra 

kundtillfredsställelsen ger de sig inte in på okända marknader. Så länge företaget 

har kompetens för ett marknadssegment som är tillräckligt stort för att skapa 

lönsamhet väljs marknader där erfarenhet saknas bort. I ett längre perspektiv 

anser vi det dock vara viktigt att säkerställa att kompetensen även utvecklas för 

de okända marknaderna, för att hindra konkurrenterna från att ta andelar på 

lönsamma marknader.  
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För att försäkra sig om att medarbetarna genomgår utbildning har 

organisationerna regelbundna utvecklingssamtal med ansvarig linjechef. Där 

sker uppföljningar angående huruvida medarbetarna har genomfört de tio 

utbildningsdagarna som är minimikravet på ett år. Dessvärre är det vanligt att de 

anställda inte hinner med detta, varpå vi anser att det inte verkar som att 

utvecklingssamtalen inom organisationerna avhjälper kompetensproblemet. Den 

negativa effekten av missade utbildningsdagar anser vi dock inte vara alltför 

kraftig eftersom en stor del av kompetensutvecklingen sker i det dagliga 

problemlösandet ute hos kunden.  

 

Vi ser inte heller att belöningssystemet, som baseras på debiteringsgrad, hanterar 

kompetensproblemet. Anledningen är att detta system minskar incitamenten för 

konsulterna att genomgå utbildningar, eftersom beläggningsprocenten minskar 

när utbildningen genomförs. Systemet kan därmed leda till kortsiktigt tänkande 

och agerande. Om konsulterna väljer att arbeta ute hos kunden istället för att ta 

del av utbildningen och utveckla sin kompetens ökar debiteringsgraden under 

perioden, men på längre sikt finns risken att konsulten inte är uppdaterad och 

förlorar därmed attraktionskraft på marknaden.  

 

Inom Intentia har linjechefen ansvaret för att rätt kompetens finns i bolaget. Vi 

anser dock heller inte att detta främjar hanteringen av kompetensproblemet. Om 

linjechefen styrs av lönsamhetsmål uppstår det en risk för att denna person 

accepterar att konsulterna avstår från utbildning eftersom detta minskar 

kostnaderna. Konsekvensen av detta är att konsulten inte blir uppdaterad inom 

den senaste kunskapen, vilket på lång sikt kan medföra att kunduppdrag 

förloras.  
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6.3 Ansvarsproblemet 

Förutom det tidigare nämnda kompetensproblemet, kan det hos företag med 

tyngdpunkt på den horisontella dimensionen uppstå problem med 

ansvarstagande. Detta beror på att en processorienterad struktur, jämfört med en 

funktionsorganisation, inte lika tydligt definierar ansvarsområdena samt främst 

fokuserar på kunden önskemål. 

 

6.3.1 Processansvariga 

Intentia och till viss del även SYSteam har utsett processägare, vilket medför att 

ett helhetsansvar tilldelas (Rentzhog 1998). På så sätt anser vi att våra fallföretag 

har tagit ett steg mot hantering av ansvarsproblemet. För att processägaren skall 

kunna ansvara för hela processen är det viktigt att denna person har bred 

kompetens (Merchant och Van der Stede 2003). Det är dock inte 

tillverkningsföretag som vi har studerat och därmed löper det oftast inte en enda 

stor process genom hela organisationen. Istället utvecklas det många gånger 

olika processer inom de skilda verksamheterna vilket i sin tur minskar behovet 

av bred kompetens.  

 

Processerna löper till största delen inom de olika teamen samt mellan teamen i 

de fall då det handlar om stora och komplexa processer. I det sistnämnda fallet 

blir det för omfattande för processägaren att kontrollera alla delar. För att kunna 

förbättra processerna krävs det därför en nedbrytning av ansvaret till den 

operativa delen av personalen. Detta kan liknas med att SYSteam har utsett en 

driftsansvarig samt att Intentia har en processansvarig. Intentia har även brutit 

ner ansvaret ytterligare en nivå till något som benämns nyckelanvändare. Denna 

person har till exempel ansvar för användningen av en viss applikation i en 

process. Dessutom har Intentia systemägare och applikationsansvariga och 

ibland köpts kompetens in utifrån. Detta kan liknas med en stödjande roll 
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eftersom deras uppgift är att tillföra kunskap som inte finns inom processteamet. 

Anledningen till att vi inte finner en motsvarighet till detta inom SYSteam är att 

de inte erbjuder kunderna en egentillverkad produkt. Organisationerna har även 

identifierat individer som ansvarar för de problem som uppstår samt 

förbättringsansvariga. Därmed bildas ett problemlösningsteam vars uppgift är att 

förbättra arbetet samt identifiera och eliminera problem. (Rentzhog 1998)  

 

6.3.2 Projektansvariga 

Projektarbeten är tillfälliga och saknar därför fastlagda rutiner, vilket innebär att 

det kan vara svårt att få individerna att ta ansvar. I konsultorganisationerna sker 

dock merparten av arbetet i projekt. Därmed är denna arbetsmetod relativt väl 

inarbetad vilket talar för att det blir lättare för de anställda att veta vad som 

förväntas och vilken roll de har. Detta talar i sin tur för att ansvarsproblemet inte 

bör vara så stort inom dessa organisationer. Hos SYSteam är dock projekten 

differentierade eftersom affärssystemen ser olika ut beroende på kundens 

önskemål. Ansvarsstrukturen kan därför uppfattas som otydlig trots att projekt är 

en vanlig arbetsform. Ytterligare en faktor som försvårar ansvarstagandet för 

projekt är att en projektgrupp ofta består av personer från olika enheter, vilket 

medför att ansvarsområden och roller inte framgår naturligt. Dessutom innebär 

våra konsultorganisationer strukturer att medarbetarna tilldelas dubbelt 

ledarskap, vilket vi anser kan påverka engagemanget negativt och därmed även 

ansvarstagandet. Enligt vår mening skapar en engagerad organisation en bättre 

förutsättning för att få individerna att ta ansvar. Ett stort engagemang medför att 

individerna vill prestera och därmed tas även ett stort ansvar. 

 

För att komma till rätta med ansvarsproblem i projektarbeten utser de båda 

organisationerna projektledare. Det är denna person som driver och övervakar 

projektet samt ansvarar för att projektet når framgång (Larsson 1997). Genom 

att definiera projektledare menar vi därmed att organisationerna försöker 



Resonemang kring hanteringen av processorganisationens problem 

101  

klargöra vem som bär ansvaret. Dock lämnar SYSteam ibland över ansvaret till 

kunden, något som vi anser kan försvåra ansvarstagandet inom detta bolag. 

 

För att projektledaren ska ta ansvar anser vi att det är oerhört betydelsefullt att 

befogenheter tilldelas (Wenell 2001). Enligt vår mening har Intentia insett denna 

betydelse då projektledarna har stora befogenheter. Inom SYSteam får däremot 

projektledaren aldrig fatta några ekonomiska beslut utan att först få ett 

godkännande från styrgruppen. Anledningen till detta är att kunden ibland tar 

över rollen som projektledare och därmed finns risken att endast beslut som 

främjar dem själva fattas. 

 

Eftersom projektledaren ska fungera som en motor i projektet är det viktigt att 

rätt person utses till projektledare. Förutom kunskaper om projektarbete är 

personliga karaktärsdrag i form av ledaregenskaper, samarbetsförmåga samt 

kreativitet viktigt. (Wenell 2001) Dessa egenskaper menar vi är betydelsefulla 

för att det ska skapas ett engagemang bland projektdeltagarna vilket i sin tur 

gynnar ansvarstagande. Genom att Intentia och SYSteam endast utser vissa 

personer till projektledare, anser vi därför att våra fallföretag till viss del 

hanterar ansvarsproblemet genom val av projektledare.  

 

Inom Intentia tilldelas projektledaren en mall som bland annat innehåller de 

förväntningar som finns samt affärs- och processmål. Ett sätt att lösa 

ansvarsproblemet anser vi därför är att klara instruktioner upprättas i 

organisationen. Förutom detta förbättras ansvarsstrukturens tydlighet i 

projektarbeten tackvare konsultbolagens upprättande av projektmodeller. Dessa 

modeller innehåller olika faser och till varje fas finns instruktioner angående hur 

individerna ska gå till väga.  
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6.3.3 Projektorganisation 

Intentia upprättar en projektorganisation för varje projekt. Med hjälp av denna 

modell sätts individer från olika avdelningar samman beroende på projektets art 

och mål (se figur 13). Modellen krävs för att få struktur och på situationen och 

bidrar därmed till en bättre hantering av ansvarsproblemet.  

 

 
 

Figur 13. Projektorganisationens uppbyggnad 

Källa: Wisén och Lindblom (2000) s. 90 

 

Överst på den strategiska nivån sitter inom Intentia kundens representant 

tillsammans med Project Excecutive. Vi ser därmed kunden som 

uppdragsgivaren, eftersom detta är parten som beställt projektet och förväntar 

sig ett resultat. I modellen finns även den tidigare nämnda projektledaren. 

Denna har huvudansvaret för projektet och skall även samordna och informera 

de involverade. För att koordinera arbetet har Intentia även infört någon som de 

kallar för ”solution architect”. Dessutom tillsätter Intentia en styrgrupp till varje 

projekt. En styrgrupp har till uppgift att godkänna de planer som framställs av 
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projektgruppen. Denna ska även se till att projektarbetet utförs i linje med 

kundens önskemål och att detta sker på ett effektivt sätt. Som en ytterligare 

kontrollant till att allt sköts som det ska ser vi Intentias kvalitetsstyrningsgrupp 

då denna gör regelbundna bedömningar i samband med varje milstolpe. Vi ser 

slutligen Intentias ”Project office” samt ”Technical responsible” som 

referensgrupper. En referensgrupp består av personer med expertkompetens 

som syftar till att utgöra en rådgivande funktion. (Wisén och Lindblom 2000) 

För att tydligt definiera varje individs ansvar har Intentia upprättat utförliga 

dokument som beskriver varje roll.  

 

Medarbetarna i konsultbolagen arbetar mycket i projekt och därför ser vi det 

som en nackdel att linjechefen bestämmer individens lön, eftersom 

projektledaren är den som styr projektet. Det är svårt för linjechefen att bedöma 

individens prestation och en felbedömning kan inverka på individernas 

arbetsengagemang och därmed även ansvarstagande. Därför menar vi att det är 

viktigt att linjechefen håller sig informerad om individens prestationer genom 

nära samarbete och kontakt med projektledaren. Vi ställer oss därför positiva till 

den metod som Intentia har infört där varje medarbetar tilldelas ett 

frågeformulär som delas ut till över- och underordnande samt till medarbetare 

och kunder. På så sätt får linjechefen en uppfattning om individens prestation. 

Konsekvensen av detta är att individen känner sig rättvist behandlad, vilket i sin 

tur gynnar ansvarstagandet.  

 

6.3.4 Målstyrning  

De team som existerar i de båda organisationerna tilldelas stora ansvarsområden. 

Utifrån ledningens ramar och riktlinjer är det upp till varje bolag och team att 

upprätta egna mål, varför de kan ses som målstyrda grupper. Dessa grupper har 

även stora befogenheter, vilket är en förutsättning när det råder ett stort 

ansvarstagande. En hög grad av handlingsfrihet och decentralisering är viktigt 



Resonemang kring hanteringen av processorganisationens problem 

104  

med tanke på att konsulterna och säljarna arbetar nära kunden och det är därför 

de som vet vad kunden efterfrågar. Eftersom de arbetar nära kunden måste de 

dagligen fatta en mängd beslut, vilket kräver flexibla och självgående 

arbetsgrupper. (Bengtsson et al 2000) För att skapa delaktighet hos individerna i 

teamen bryts målen ner på individnivå. Detta medför förmodligen att 

individerna känner ett större ansvar för att målen uppfylls. Eftersom de är 

nedbrutna på varje individ menar vi att det blir lättare för medarbetarna att ta till 

sig målen jämfört med om de varit på en mer övergripande nivå. Eftersom 

säljare och konsulter har olika ansvarsuppgifter ser vi det till sist som positivt att 

organisationerna har upprättat olikartade mål för dessa individer. 

 

6.3.5 Belöningsmodeller 

Vi anser även att organisationernas belöningsmodeller genom användandet av 

individuell belöning förstärker ansvarstagandet på individnivå. En risk med 

individuell belöning är dock att individen endast ser till sin egen måluppfyllelse 

utan att beakta helheten. Eftersom teamen utgör en viktig del i dessa 

organisationer bör även gruppens prestation belönas för att på så sätt främja det 

gemensamma ansvarstagandet. En mix av de båda belöningssystemen kan 

därmed ses som optimalt. (Bishops 1999) Gruppbelöningar är emellertid ett 

belöningssätt som vi inte finner vanligt förekommande i våra fallföretag.  

 

6.3.6 Kultur 

Företagskultur påverkar individers handlande och värderingar och fungerar som 

en osynlig uppförandekod som inverkar på medarbetarnas beteende. Företag 

som är framgångsrika tenderar att ha en stark kultur, samtidigt som 

organisationer som utmärker sig för dåliga prestationer också tenderar att vara 

påverkade av en stark kultur. Det är därför viktigt att ledningen lyckas skapa en 

kultur som leder till ett målkongruent och önskvärt beteende hos medarbetarna. 

(Ax et al 2002) Inom de båda konsultorganisationerna sägs det råda en stark 
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entreprenöriell kultur. Individerna vill vara pionjärer vilket medför att de är 

engagerade i sitt arbete. Genom att skapa ett klimat med engagemang anser vi 

att motivationen ökar. Vid en hög grad av engagemang och motivation är vår 

uppfattning även att ansvarskänslan ökar. Därmed menar vi att kulturen spelar 

en stor roll när det gäller ansvarstagandet. Förutom att kulturen är 

entreprenöriell innehåller den en hög grad av självständighet. Detta innebär att 

det råder stor frihet, vilket också påverkar ansvarstagandet. Eftersom individerna 

har befogenhet att fattat självständiga beslut menar vi att de känner ett större 

ansvar för att dessa ska uppfyllas.  

 

Kulturen formas i viss utsträckning genom ledningens beteende (Merchant och 

Van der Stede 2003). Överordnade är förebilder för individer längre ner i 

organisationen och det är därför viktigt att ledningens beteende överensstämmer 

med den kultur de vill skapa. SYSteams grundare har sedan bolaget bildades 

betonat de gemensamma värderingarna och avsatt tid för att föra fram kulturens 

budskap. Detta menar vi har varit viktigt för att skapa en engagerad och 

ansvarstagande organisation. Det krävs eldsjälar som pratar om kulturen och 

tycker att den är viktig för att kulturen skall formas och leva vidare. Det kan 

dock vara svårt att behålla en stark kultur vid förvärvning av nya företag 

eftersom det redan finns en kultur i dessa bolag. Dessutom begränsas ofta 

friheten när organisationen växer vilket kan påverka engagemanget i en negativ 

riktning. Eftersom vår uppfattning är att organisationerna består av entreprenörer 

vars ansvarstagande gynnas av självständighet menar vi att det i dessa fall blir 

viktigt att försöka skapa en kultur som tillåter en hög grad av frihet och 

självständighet.  
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6.4 Lönsamhetsproblemet 

Det är tack vare kundens investeringar som företaget kan fortleva. Däremot kan 

kundens behov till varje pris inte tillgodoses. Tanken är att kundfokusering i 

förlängningen skall leda till kundtillfredsställelse och på så sätt skapa lönsamhet. 

Risken finns dock att förbättringar som genomförs för att öka 

kundtillfredsställelsen leder till kostnader som kunden inte är beredd att betala. 

För att uppnå långsiktig lönsamhet måste företag därför hitta en balans mellan 

lyhördhet för kundernas önskemål och ett kostnadsmedvetande bland 

medarbetarna. Denna balans tror vi är svår att uppnå i processorienterade 

organisationer som SYSteam och Intentia. Processorganisationer har fått sin 

struktur för att kunden ska komma i fokus, och därmed är kundfokusering något 

som betonas hos båda våra fallföretag. SYSteam och Intentia måste, på grund av 

det rådande utbudsöverskottet, överträffa kundens förväntningar.  

 

Hos Intentia och SYSteam finns inte någon ekonomifunktion som kan 

säkerställa att lönsamheten beaktas. Istället finns en ekonomistab och enskilda 

ekonomisansvariga är utplacerade i processerna. Det medför att den ekonomiska 

kompetensen inte blir lika djup som vid en funktionsbaserad struktur. Risken 

finns därmed att lönsamhetstänkandet inte blir lika starkt förankrat i 

processorganisationerna. Eftersom ekonomiska arbetsuppgifter till stor del kan 

standardiseras anser vi det emellertid vara lämpligt att centralisera 

ekonomiansvaret med hjälp av en stab. Den bemannas av personer som är 

specialiserade på ekonomifrågor vilket innebär att det skapas förutsättningar för 

effektivitetsvinster. Något som vi anser motverka detta samarbete är dock att 

varje bolag inom SYSteam har lönsamhetsansvar och frihet att välja om de vill 

utföra arbetet själva eller köpa in dessa tjänster. Vi anser att lönsamhetsansvaret 

kan medföra att enheterna själva tar på sig det administrativa ansvaret för att 

slippa kostnaderna. I och med att de flesta medarbetarna hos IT-bolag främst är 
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anställda för andra förmågor än ekonomiskt kunnande, kan detta 

tillvägagångssätt leda till en sämre ekonomisk kontroll.  

 

6.4.1 Målstyrning 

Målstyrning är metod som båda processorganisationerna använder sig av för att 

säkerställa lönsamhet. Samtliga konsulter har individuella bonusgrundande 

debiteringsmål. Dessa mål kan dock endast delvis säkerställa lönsamhet 

eftersom målen inte beaktar kostnadssidan. Det innebär att styrning med hjälp av 

debiteringsgrad inte garanterar kostnadsmedvetenhet. Vi ser därför positivt på 

att SYSteam och Intentia styr säljarna med hjälp av täckningsbidrag.   

 

6.4.2 Process- och projektansvariga 

För att säkerställa kostnadstäckning är det kritiskt att fallföretagens process- och 

projektansvariga är kostnadsmedvetna och uppnår lönsamhetsmålen. 

Processägare och projektledare finns definierade hos både SYSteam och 

Intentia. De styrs av budgets och kan därmed inte ta på sig hur stora kostnader 

som helst. Om budgeten måste överskridas skall detta först godkännas av 

Projekt Excecutive. På SYSteam får kunden ibland ta över rollen som 

projektledare, något som vi anser riskabelt då kunden givetvis främst ser till sig 

själv. Å andra sidan måste projektledaren alltid få godkännande från projektets 

styrgrupp innan några ekonomiska åtgärder genomförs. 

 

6.4.3 Projektmodellen 

Inom Intentia och SYSteam används projektmodeller, något som vi anser kan 

leda till ett bättre lönsamhetsfokus. En projektmodell kan ses som en förenklad 

beskrivning av hur ledningen vill att projekt generellt ska genomföras i 

organisationen. Modellen visar i stora drag projektstyrningsprocessen, dess 

flöde, aktiviteter, beslutspunkter samt hur projektarbetet leds. Modellen 

inkluderar i normalfallet ett antal projektmetoder och avstämningspunkter som 
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till exempel; projektstart, målformulering, strukturering, styrning och 

budgetering (Wenell 2001). Projektledaren kan därmed inte bortse från att 

beakta lönsamhetsfrågan då detta inkluderas i modellen.  

 

6.4.4 Normer och kulturstyrning 

Konsultverksamhet ställer stora krav på situationsanpassning, vilket medför att 

konsulterna inte kan styras med hjälp av omfattande regler. De studerade 

företagen använder inte heller regler i någon större utsträckning för att påverka 

lönsamhetstänkandet. Vissa normer finns dock uppställda, något som vi anser 

kan bidra till ett bättre lönsamhetsfokus. Ett exempel på detta är att Intentia 

uppmanar sina anställda att inte åka Business Class. 

 

De enskilda medarbetarna har ett stort individuellt ansvar i 

konsultverksamheterna och befogenheter att fatta beslut som påverkar 

kundprojektets kostnadsbild. Det är därför viktigt att säkerställa att konsulterna 

är kostnadsmedvetna. Förutom användandet av budgets och belöningssystem 

anser vi att våra fallföretags kulturer kan hjälpa till att hantera 

lönsamhetsproblemet.  Medarbetarna måste ständigt ha lönsamhetstänkande i 

bakhuvudet för att undvika att alltför resurskrävande ansträngningar görs för att 

tillgodose kundens behov. Den starka kundfokuseringen i konsultbolagen 

riskerar att leda till att lönsamheten inte beaktas i den utsträckning som är 

nödvändig. På Intentia menar man att samtliga medarbetare är medvetna om att 

de kostar pengar och att den första frågan som ställs alltid avser vilket 

projektnummer tiden ska debiteras på. Detta anser vi emellertid inte vara ett 

tecken på kostnadsmedvetenhet utan snarare på att konsulterna är angelägna om 

att erhålla sin bonus. Vi anser därför att våra fallföretags kulturer inte avhjälper 

lönsamhetsproblemet i någon större utsträckning.  
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För att ge läsaren en överskådlig bild över hur processorganisationerna har valt 

att lösa de problem som är förknippade med denna organisationsstruktur 

presenteras en sammanställning i nedanstående tabell.  

 

 
 

Tabell 3. Sammanställning över processorganisationens lösningar 
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7 Ett jämförande resonemang kring styrmetoder 

7.1 Kritiska framgångsfaktorer 

Efter en genomförd analys av kritiska framgångsfaktorer ser vi att dessa skiljer 

sig åt mellan organisationsstrukturerna. Eftersom Saab Aerosystem tillverkar en 

komplicerad produkt anser vi att en bevaring och utveckling av den 

funktionsmässiga kompetensen utgör det mest kritiska för företaget. För att 

lyckas leverera ett komplett flygsystem är även integration och samordning 

mellan enheterna en viktig del. Vi menar dock att kompetensutveckling är det 

mest centrala, vilket i sin tur förklarar att organisationen har sin tyngdpunkt i en 

vertikal funktionsindelad struktur. Denna struktur medför att individer med 

likartade kunskaper integreras och därmed möjliggörs kompetensutveckling. I 

relation till Saab Aerosystem verkar Danske Bank i Sverige på en mer 

konkurrensutsatt marknad. Detta medför att produkter snabbt kopieras och 

därmed utgör inte produkternas pris eller prestanda de främsta 

konkurrensmedlen. Istället gäller det att erbjuda kunden ett totalt utbud och en 

total kvalitet som är bättre än någon annan bank. Därför menar vi att det 

framförallt är personalens kompetens som utgör en kritisk framgångsfaktor för 

Danske Bank i Sverige, vilket i sin tur förklarar tyngdpunkten på en vertikal 

funktionsorganisation.  
 

Inom processorganisationerna ser vi kundfokusering som den kritiska 

framgångsfaktorn. Anledningen till detta menar vi främst är att IT-marknaden 

präglas av ett utbudsöverskott. För att knyta till sig kunden gäller det att kunna 

tillfredsställa kundens behov bättre än någon annan och verkligen fråga sig vad 

kunden efterfrågar. Blir inte kunden nöjd finns risken att den vänder sig till 

någon annan leverantör varpå företaget förlorar marknadsandelar. Eftersom 

kunden inte tillfredsställs av funktioner, utan av värdeskapande aktiviteter som 
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utförs i processerna, har dessa bolag en processorienterad horisontell struktur. 

Genom att dela in verksamheten i flöden skapas ett helhetsperspektiv och det 

blir därmed lättare att tillfredsställa kundens önskemål. Eftersom kundens behov 

är utgångspunkten för verksamheten är det viktigt att medarbetarna har ett 

branschkunnande. För att skapa detta har företagen strukturerat verksamheten i 

bolag som är uppdelade i branschindelade team. Detta medför att företagen 

kommer närmre kunden inom just den branschen och därmed kan kunskap om 

branschen lättare erhållas.  
 

 

7.2 Styrning 

Saab Aerosystem och Danske Bank i Sverige har tyngdpunkten på en 

funktionsindelad vertikal struktur eftersom kompetensen utgör den kritiska 

framgångsfaktorn. Detta medför dock vissa problem. Då en 

funktionsorganisation innebär att olika arbetsuppgifter fördelas mellan relativt 

självständiga enheter uppstår samordningssvårigheter. För att organisationen ska 

fungera är en integration nödvändig, vilket i sin tur skapar en bättre 

helhetsförståelse. Genom att få en bättre förståelse för helheten blir det även 

lättare att tillfredsställa kundens behov.  

 

Till skillnad från detta har Intentia och SYSteam valt en processorienterad 

horisontell struktur då deras kritiska framgångsfaktor utgörs av kundfokusering. 

Konsekvensen av att fokusera på en horisontell struktur är dock att det kan 

uppstår problem med bland annat ansvar, kompetens och lönsamhet.  
 

För att skapa en fungerande och framgångsrik organisation måste de problem 

som uppstår i respektive organisationsstruktur lösas. Mellan de två företagen 

som har tyngdpunkten på den vertikala strukturen, det vill säga 

funktionsorganisationerna, har vi funnit en hel del likheter med avseende på de 
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styrmetoder som används för att lösa problemen. Detta menar vi inte är särskilt 

förvånande eftersom dessa använder samma slags organisationsstruktur. 

Likaledes har vi sett likheter angående styrmetoder mellan de organisationer 

som använder den horisontella strukturen, det vill säga de processorienterade 

organisationerna, vilket inte heller är särskilt förvånande. Förutom detta har vi 

kunnat urskilja att likvärdiga styrmetoder används för att lösa problemen mellan 

de två grupperna, det vill säga mellan funktionsorganisationer och 

processorganisationer. För att skapa en balans i organisationen har vi kunna 

urskilja både formella och informella styrmedel. Dessutom ser vi att de båda 

organisationstyperna löser vissa problem med hjälp av sin organisationsstruktur, 

varför vi även ser denna som ett styrmedel. Syftet med de olika styrmetoderna 

skiljer sig dock åt, vilket beror på att företagen står inför olika problem. Nedan 

presenteras de styrmetoder som vi tycker oss kunna urskilja i samtliga 

organisationer samt syftet med dessa.   
 

7.2.1 Formella styrmedel  

 

Processtyrning  

I samtliga organisationer finner vi en tillämpning av processtyrning. Syftet med 

processtyrningen anser vi inte skilja sig så mycket åt mellan de båda 

organisationstyperna. Samtliga verksamheter använder processer för att skapa 

ordning och reda i organisationen. Användandet av processtyrning för dock med 

sig vissa effekter som löser olika typer av problem. I samband med 

processtyrningen löses ansvarsproblemet i och med att processägare utses till 

varje process. För funktionsorganisationerna ser vi att processerna snarare löser 

samordningsproblemet eftersom de medför att fokus hamnar på arbetsflödena.  

Målstyrning  

Något som vi finner representerat i samtliga organisationer är en användning av 

målstyrning. I de fall då det råder en hög grad av målstyrning har medarbetarna 
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en relativt stor självständighet att själva bestämma vägen till dessa mål. Vi anser 

inte att det är särskilt förvånande att det råder en hög grad av målstyrning inom 

Intentia och SYSteam, eftersom denna verksamhet inte går att styra med regler 

och direktiv i någon större utsträckning. Teamen måste ha en hög grad av 

självständighet och handlingsfrihet med tanke på att det är de som arbetar nära 

kunden och därmed även de som vet vad kunden efterfrågar. Detta medför att vi 

inte ser direktstyrning som någon lämplig metod. Inom processorganisationerna 

upprättas mål på både team- och individnivå. Eftersom individerna genom detta 

får ett mål som ska uppfyllas menar vi att ansvarstagandet främjas. Genom att 

målen bryts ner på individnivå anser vi att det blir lättare för individen att ta till 

sig målen och känna ansvar för att de verkligen uppnås. Dock skiljer sig målen 

mellan individerna åt då konsulterna har debiteringsmål och säljarna har mål för 

erhållet täckningsbidrag. Dessutom varierar graden av debiteringsmål beroende 

på hur mycket administrativt arbete individen genomför, något som vi är positivt 

inställda till. Ett orimligt högt mål menar vi kan bli omotiverade och därmed ge 

motsatt effekt. Förutom detta anser vi att målstyrningen även bidrar till att lösa 

lönsamhetsproblemet när målstyrningen omfattar ekonomiska mål. Om de 

ekonomiska målen sätts på en orimligt hög nivå finns en risk för att detta 

problem inte blir löst. 
 

Även funktionsorganisationerna använder sig av målstyrning. Eftersom vår 

uppfattning var att dessa organisationstyper styrs mycket utav regler, framförallt 

på grund av säkerhetsaspekten, trodde vi inte att de skulle innehålla en så pass 

hög grad av målstyrning. Det är dock endast på de högre nivåerna som 

målstyrningen tillämpas varför det fortfarande råder mycket regler på de lägre 

nivåerna. Långt upp i organisationerna går det inte att bestämma ett 

standardiserat beteende eftersom det hela tiden dyker upp nya händelser och 

därmed måste agerandet anpassas efter situation. Å andra sidan är frågan hur 

pass hög självständigheten egentligen blir med målstyrning då företagets strategi 
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alltid måste följas. Individerna kan inte agera helt i eget tycke eftersom de hela 

tiden måste handla inom strategins ramar. Då beteendet på de högre nivåerna 

inte kan samordnas genom regler måste detta ske genom andra metoder. Enligt 

vår mening används därför målstyrningen för att samordna de uppgifter som inte 

går att upprätta direktiv för hur man ska gå tillväga. För att kunna erhålla en 

organisation som arbetar i samma riktning är det viktigt att säkerställa att alla 

arbetar mot samma mål. Integration blir speciellt viktigt i en 

funktionsorganisation eftersom de olika enheterna arbetar självständigt och 

därmed har svårt att se helheten.  
 

Nyckeltal 

För att kontrollera att de fastställa målen uppfylls används olika nyckeltal. Då 

samtliga organisationer styr utifrån ett flertal perspektiv upprättas mål och även 

nyckeltal inom de olika perspektiven. De perspektiv som finns representerade 

inom samtliga organisationer är kund, medarbetare, framtid samt det finansiella 

perspektivet. Då perspektiven inte enbart är av finansiell karaktär, medför detta 

att det uppstår balanserade nyckeltal. Enligt vår mening är det viktigt att inte 

enbart upprätta finansiella nyckeltal. För att nå lönsamhet krävs det även att 

medarbetare och kunder är tillfredsställda. Motiverade medarbetare är en 

förutsättning för att utveckla verksamheten och skapa nya problemlösningar och 

kundtillfredsställelse. I förlängningen leder det till att kunderna gör återköp samt 

förbättrar företagets anseende. Nöjda medarbetare är därmed en förutsättning för 

att skapa lönsamhet. De icke-finansiella nyckeltalen mäter aspekter som är 

viktiga för att bedöma medarbetarnas och kundernas tillfredställelse och kan 

därför inte bortses ifrån.  

 

Det som skiljer de båda organisationsformerna åt är att processorganisationerna i 

större utsträckning bryter ner nyckeltalen på individnivå. Konsekvensen av detta 

blir, enligt vår mening, att individerna känner ett större ansvarstagande då det är 
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lättare att förstå och ta till sig ett mål som är uttryckt på individnivå. Dessutom 

menar vi att mätning och uppföljning förstärker ansvarstagandet eftersom 

vetskapen av att ens agerande följs upp medför att ett större ansvar tas. Å andra 

sidan ställer vi oss frågande till hur pass mycket medarbetarna egentligen styrs 

av flera perspektiv och därmed fokuserar på de övriga nyckeltalen så länge 

lönen styrs av debiteringsgrad. Vi anser därmed att det finns en risk för att 

styrmodellen leder till att konsulterna tänker kortsiktigt. I situationer då de kan 

välja mellan att antingen lägga ett par extra, odebiterade timmar på en kund för 

att överträffa kundens förväntningar eller ett nytt uppdrag som ökar 

debiteringsgraden, är risken påtaglig att de väljer det senare alternativet. Den 

lönemodell som Intentia just nu håller på att utveckla kan komma att medföra 

förbättringar med avseende på detta problem. Inför konsulternas årliga möte 

med sina linjechefer kommer de att tillfråga både medarbetare, chefer och 

kunder om deras upplevelse av arbetsprestationen. Eftersom kundernas åsikter 

beaktas i den nya lönemodellen skapas incitament för konsulterna att lägga ner 

ett par extra, odebiterade timmar på en kund för att öka dess tillfredställelse. 

Förhoppningsvis kan detta medföra att det kortsiktigt agerande undviks. 
 

Regelstyrning  

Styrning med hjälp av regler är något som vi främst ser hos 

funktionsorganisationerna. Detta är dock inte så förvånande med tanke på att 

dessa verksamheter har ett förhållandevis mer standardiserat beteende varför det 

är lättare att upprätta regler och dylikt. Som tidigare nämnts används detta 

främst som ett sätt att samordna på de lägre nivåerna. Inom 

processorganisationer är det däremot svårt att upprätta regler då dessa har 

tyngdpunkten på den horisontella strukturen och därmed är 

marknadsorienterade. Eftersom kunden står i fokus premieras dennes behov och 

därför blir det viktigt med flexibilitet, vilket i sin tur medför att regelstyrning 

inte är en lämplig metod. Den utförliga dokumentation som finns inom 
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processorganisationerna skulle dock kunna ses som en viss grad av 

regelstyrning. Dokumentation angående vad som ska ske i olika projektfaser 

samt på vad som förväntas av varje individ menar vi medför att medarbetarna tar 

ett större ansvar för genomförandet.  Därmed anser vi att dessa instruktioner 

motverkar ansvarsproblemet. 

 

7.2.2 Organisationsstruktur 

Inom processorganisationerna uppstår problem med bland annat kompetens på 

grund av att denna organisation inte är funktionsindelad. Dock menar vi att 

SYSteam och Intentia till viss del förhindrar detta problem med hjälp av 

organisationsstrukturen. Eftersom organisationerna har upprättat ett 

kontorslandskap som medför att de anställda sitter tillsammans med de individer 

som innehar samma kompetens främjas kunskapsutvecklingen. En annan 

organisationsåtgärd som hjälper till att motverka kompetensproblemet hos 

Intentia är uppdelningen av organisationen i en utvecklingsdel och en 

konsultdel. Detta medför att en del ansvarar för den tekniska kompetensen och 

en annan del för att tillgodose kundens behov. Inom konsultbolagen finns även 

arbetsformen team representerad. Detta arbetssätt menar vi till viss del hjälper 

till att motverka ansvarsproblemet eftersom teamet har vissa mål som måste 

uppfyllas.  
 

Funktionsorganisationerna Saab Aerosystem och Danske Bank i Sverige anser 

vi också till viss del har löst sina problem med hjälp av strukturen. Anledningen 

till detta är att de har valt att komplettera funktionsorganisationen med 

tvärfunktionella program respektive tvärfunktionella team. Det råder dock, 

enligt vår mening, stora skillnader mellan de båda funktionsorganisationerna. De 

programledningar som löper tvärs igenom Saab Aerosystems funktioner medför 

att organisationen får en matrisliknade struktur, vilket främjar samordning 

mellan funktionerna. Inom Danske Bank i Sverige innehåller organisationen få 
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nivåer vilket medför att det uppstår en närhet mellan de olika delarna och 

därmed gynnas samordning. Detta är i sin tur positivt för att kunna tillfredsställa 

kundens önskemål. En annan metod som används för att främja integrationen 

mellan enheterna är att Danske Bank i Sverige bildar team kring varje kund. När 

kunden efterfrågar komplexa produkter består dessa team av individer från olika 

enheter och därmed uppstår en integration mellan avdelningarna. 
 

Förutom detta utser även samtliga av de studerade organisationerna ansvariga 

personer. Som exempel kan nämnas att process- och projektansvariga utses. Vi 

menar att detta till stora delar löser ansvarsproblemet eftersom det då finns en 

utsedd person som ansvarar för hela processen. Även ur samordningssynpunkt 

är det positivt att organisationerna utser en processansvarig eftersom detta 

medför att någon ansvarar för att samordna de olika funktionerna, varpå bättre 

kundvärde kan nås samt suboptimering undvikas. I de verksamheter som arbetar 

med projekt bidrar även den projektansvariga till att motverka ansvarsproblemet, 

eftersom denna säkerställer att projektets målsättningar efterlevs. Likaledes 

menar vi att en utsedd projektledare gynnar samordning eftersom ett projekt 

många gånger kräver differentierade kunskaper och därmed individer som 

härstammar från olika enheter. Samordningen främjas dessutom av att det utses 

en kundansvarig, eftersom det medför att finns en person som är ansvarig för att 

integrera olika enheter beroende på vilken produkt som efterfrågas. 

 

7.2.3 Informella styrmedel  

 

Kulturstyrning 

Inom alla organisationer finns det någon slags kultur. Det kan emellertid finnas 

skillnader i hur pass nedskriven och uttalad kulturen är. Inom tre av företagen 

beskrivs kulturen som entreprenöriell vilket beror på att de olika ingående 

enheterna nästintill agerar som småföretag. Dessutom föreligger det inom 
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samtliga studerade organisationer en kultur som är starkt kundfokuserad. 

Organisationernas kulturer menar vi hjälper till att motverka de problem som är 

förknippade med respektive organisationstyp. Eftersom enheterna inom 

funktionsorganisationerna är relativt separerade uppstår problem med 

samordning och därmed riskerar kundfokuseringen att försvagas. I stora 

organisationer som består av separerade enheter finns det även en risk för att det 

uppstår subkulturer inom de olika funktionerna. Det är därför viktigt att skapa en 

kultur som gynnar helhetstänkandet. Den kundfokuserade kulturen som finns 

representerad inom funktionsorganisationerna ser vi därmed som positivt ur 

samordningssynpunkt eftersom kundfokusering gynnar helhetstänkandet.  

 

Vid en jämförelse mellan de två organisationstyperna anser vi att kulturen är 

starkast förankrad i konsultbolagen. SYSteam är dock det företag som är allra 

starkast präglad av kulturen. Vi tror att det kan bero på att det är ett mindre 

företag och att bolaget grundades av ett par entreprenörer som lagt stor tilltro till 

kulturen och medvetet försökt att skapa gemensamma värderingar. Den 

entreprenöriella kulturen som råder inom processorganisationerna kan hjälpa till 

att motverka ansvarsproblemet eftersom kulturen bidar till att skapa ett stort 

engagemang hos individerna. Enligt vår uppfattning känner personer med ett 

högt engagemang ett större ansvar. Därmed anser vi att kulturstyrningen 

motverkar ansvarsproblemet.  
 

Kompetensuppbyggnad 

Ett annat styrmedel som används för olika syften inom 

funktionsorganisationerna och processorganisationerna, är kompetensfrämjande 

åtgärder. Saab Aerosystem och Danske Bank i Sverige kan genom utbildningar 

samordna verksamheten eftersom dessa medför att samtliga medarbetare 

använder liknande arbetssätt. Dessutom kan alla få en uppfattning om vad de har 

att förvänta sig från övriga individer inom företaget.  
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Processorganisationer som Intentia och SYSteam har ett stort behov av 

kompetensfrämjande åtgärder för att undvika kompetensurholkning. De 

utbildningar som genomförs inom dessa organisationer medför att individerna 

erhåller nya kunskaper och därmed förbättras kompetensen. Även 

kompetensnätverken främjar kunskapsutvecklingen eftersom dessa medför att 

individer med samma kompetens träffas och utbyter erfarenheter.  
 

Belöningssystem 

Belöningssystem finns representerade inom båda organisationstyperna. Vi 

tycker oss emellertid kunna urskilja att syftet med denna styrform skiljer sig åt 

mellan bolagen. Inom Danske Bank i Sverige finns ett bonussystem som endast 

belönar individerna om koncernen samt den enskilda enheten har visat upp ett 

bra resultat. Detta menar vi främjar samordning och därmed förhindrar 

suboptimering. Till skillnad från detta belönas individerna inom konsultbolagen 

utifrån uppnådd debiteringsgrad samt intäktsgenerering. Förutom att 

lönsamheten säkerställs, medför det dessutom att individerna känner ett större 

ansvar. Fastställs målen på individnivå menar vi att det blir lättare för 

medarbetarna att ta till sig målen och därmed tas ett större ansvar för ett 

måluppfyllande, jämfört med om de legat på en mer övergripande nivå. Förutom 

ansvarsproblemet kan belöningssystemet även sägas lösa kompetensproblemet. 

Utvecklar inte individerna sin kompetens ses de inte som attraktiva på 

marknaden och därmed uppfylls inte debiterings- och intäktsmålen. Vid ett 

kortsiktigt tänkande menar vi å andra sidan att målen kan ha en motsatt 

inverkan. Medarbetarna vill till varje pris nå sina mål och prioriterar därför 

kunden före kompetensutveckling, vilket i ett långsiktigt perspektiv kan 

missgynna organisationen.   
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I nedanstående tabell visas en sammanställning över de styrmedel som finns 

representerade inom samtliga av de studerade organisationerna samt vilka 

problem de löser.  

 

 
 

Tabell 4. Sammanställning över gemensamma styrmedel 
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8 Slutsats 

De problem som vald organisationsstruktur medför hanteras med hjälp av olika 

styrmedel. Oavsett organisationsstruktur använder sig organisationer av liknande 

styrverktyg, men i olika syfte, eftersom de står inför olikartade problem. 

Funktionsorganisationer använder styrverktygen främst i ett horisontellt syfte 

eftersom denna struktur medför att det uppstår samordningsproblem. På så sätt 

erhåller dessa organisationer en bättre integration mellan enheterna. Samordning 

är även viktigt för att få en bättre kundfokusering samt undvikande av 

suboptimering. Till skillnad från detta använder processorganisationer 

styrverktygen framförallt för ett vertikalt ändamål. I processorienterade 

verksamheter uppstår kundfokusering naturligt eftersom dessa har en horisontell 

organisationsstruktur, men däremot uppstår problem med kompetensurholkning, 

ansvarstagande och lönsamhetstänkande. För att lösa dessa problem används 

därför styrmedel i ett vertikalt syfte i dessa organisationer. Därigenom 

säkerställs kompetensutveckling, ansvarstagande samt lönsamhetsfokus.  

 

Genom att tillämpa en balanserad ekonomistyrning som beaktar flera olika 

perspektiv kan de problem som riskerar att uppstår när organisationen har 

tyngdpunkten på en viss organisationsstruktur neutraliseras. Eftersom 

organisationen hanterar sina problem med hjälp av styrmedel blir de relativt 

likartade. Oavsett organisationsstruktur beaktar företag både det vertikala och 

det horisontella perspektivet. Renodlade funktions- eller processorganisationer 

är därmed inte vanligt förekommande, utan istället tenderar de båda 

ytterligheterna att dra sig mot varandra.  
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Figur 14. Kombinationen av det horisontella och det vertikala perspektivet 

 

Anledningen till att företag både beaktar ett horisontellt samt ett vertikalt 

perspektiv är för att säkerställa att problemen inte växer sig alltför starka i 

organisationen. För att vara framgångsrik krävs en balans mellan de båda 

perspektiven. Det krävs dels en fokusering på det vertikala perspektivet som 

medför kompetensutveckling samt kostnadsfokusering och dels ett beaktande av 

det horisontella perspektivet. En fokusering på ett horisontellt perspektiv medför 

att kunden fokuseras och därmed gynnas ett helhetstänkande. Dessa två 

perspektiv samspelar och kan inte isoleras från varandra. Ett företag som 

fokuserar på det horisontella perspektivet och därmed skapar högt kundvärde, 

men som åsidosätter de vertikala aspekterna kompetens och kostnad kan inte 

fortleva. På motsvarande sätt är det inte en framgångsrik strategi att endast 

fokusera på det vertikala perspektivet, det vill säga kostnadsreducering och 

kompetens, om inte kunderna sätter något värde på produkten. Kompetens, 

kostnadseffektivitet och kundanpassning är därmed avgörande 

framgångsfaktorer för att skapa tillfredsställande produktion och kundvärde, 

vilket i sin tur leder till lönsamhet.  
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Figur 15. Illustration över rapportens slutsatser 
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BILAGA 1  

INTERVJUFRÅGOR TILL FUNKTIONSORGANISATIONERNA 

Inledande frågor 

Vad har Ni för befattning? 

Vilka arbetsuppgifter har Ni? 

Hur länge har Ni arbetat inom företaget? 

 

Verksamhet 

Hur lyder Er vision och affärsidé? 

Vad är det som gör Er organisation bättre än era konkurrenter? 

 

Omvärldsfrågor 

Hur ser konkurrensen ut i branschen? 

I vilken takt förändras teknologin i branschen? 

 

Organisationsstruktur  

Hur ser Er organisationsstruktur ut? 

Vilka frågor centraliseras respektive decentraliseras i Er organisation? 

Vilken typ av ansvar har respektive enhet?  

Vilka funktioner är beroende av varandra?  

Hur samordnas funktionerna? 

Har Ni upplevt problemet att varje funktion främst ser till sina egna mål? 

Hur gör Ni för att motverka det? 

 

Processer 

Hur arbetar Ni med processer?  

Vad har Ni för huvud- respektive delprocesser? 

Hur fördelas ansvaret i processerna? 



Bilaga  

  

Styrning 

Vilka perspektiv utgår Ni ifrån vid styrningen?  

Vilka nyckeltal används vid styrning av Er organisation? 

Hur utvecklar/bevarar Ni kompetensen hos era medarbetare? 

Vilken åtgärd används för att skapa kundvärde? 

Hur skulle Ni vilja beskriva er kultur? 

Hur pass stor betydelse har kulturen i Er organisation?  

I vilken utsträckning används regler i Er organisation? 

Vad har Ni för belöningssystem? 
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BILAGA 2 

INTERVJUFRÅGOR TILL PROCESSORGANISATIONERNA 
 

Inledande frågor 

Vad har Ni för befattning? 

Vilka arbetsuppgifter har Ni? 

Hur länge har Ni jobbat inom företaget? 

 

Verksamhet 

Hur lyder Er vision och affärsidé? 

Vad är det som gör Er organisation bättre än era konkurrenter? 

 

Omvärldsfrågor 

Hur ser konkurrensen ut i branschen? 

I vilken takt förändras teknologin i branschen? 

 

Organisationsstruktur 

Hur ser Er organisationsstruktur ut? 

 

Processer 

Vad har Ni för huvud- respektive delprocesser? 

Varför arbetar Ni i processer? 

Hur fördelas ansvaret i processerna? 

Hur arbetar Ni för att förbättra processerna? 

Vilka slags mål upprättas för processerna? 

Hur mycket kan kunden påverka processerna? 

Hur styrs processerna för att säkerställa lönsamhet? 
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Projekt 

Hur stor betydelse har projekt i Er organisation? 

Vem har huvudansvaret för projekten? 

Hur stora befogenheter har den projektansvarige? 

Vem bestämmer personalsammansättningen för projekten? 

Hur mycket kan kunden påverka projekten? 

Hur styrs projekten för att säkerställa lönsamhet? 

Hur ofta överskrider projekten budget? 

 

Styrning 

Vilka perspektiv utgår Ni ifrån vid styrningen? 

Vilka nyckeltal används vid styrning av Er organisation? 

Hur utvecklar/bevarar Ni kompetensen hos era medarbetare? 

Hur ser arbetsteamen ut?  

Blandas olika specialistkompetenser i arbetslagen? 

Hur skulle Ni vilja beskriva Er kultur? 

Hur pass stor betydelse har kulturen i Er organisation?  

I vilken utsträckning används regler i Er organisation? 

Vad har Ni för belöningssystem? 


