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Sammanfattning 

I ett rum vid simulatorcentralen på Saab i Linköping står flygsimulatorn 

PMSIM. Den består av en förarkabin placerad i en sfärisk dom, på vilken en si-

mulering av den visuella omvärlden projiceras. PMSIM används för utveckling, 

träning och marknadsföring av Gripen. 

 

Fallstudien syftar till att uppnå ett begreppsligt klargörande av det starkt dyna-

miska arbetet med att förändra flygsimulatorn. Två perspektiv på systemutveck-

lingsstrategier; evolutionär och traditionell systemutveckling appliceras på för-

ändringsverksamheten. De två perspektivens intention är att undersöka om det 

går att se distinktioner i och karaktäristiska drag för hur förändringsarbetet med 

flygsimulatorn PMSIM bedrivs. 

 

Att beskriva systemutvecklingsarbetet ur ett traditionellt eller evolutionärt per-

spektiv är något förenklat en fråga om huruvida man väljer att betrakta PMSIM 

som en färdigutvecklad produkt vid någon tidpunkt under dess historia. I sådana 

fall kan man hävda att utvecklingen vid detta tillfälle upphörde och övergick i 

förvaltning, vilket skulle medföra att traditionell systemutvecklingsstrategi an-

vänds. Problemet med att betrakta förändringsarbetet som förvaltning ur ett tra-

ditionellt perspektiv är att den utveckling som sker både är omfattande och så 

pass kontinuerlig att det knappast kan beskrivas som förvaltning i traditionell 

mening, detta skulle innebära att förändringsarbetet istället vore att betrakta som 

evolutionär systemutveckling. 

 

Utvecklingen av simulatorn pågår kontinuerligt med målet att utveckla nya bätt-

re versioner allteftersom nya krav uppkommer, vid betraktelse av detta kan man 

hävda att det är fråga om evolutionär systemutveckling. Den evolutionära ut-

vecklingen strävar dock mot en slutgiltig optimal produkt som är planerad i för-

väg, vilket inte är fallet med PMSIM. 

 

Inget av de två perspektiven är enskilt tillräckligt för en fullständig insikt i för-

ändringsverksamheten, perspektiven kompletterar varandra och ger tillsammans 

en rättvis bild av hur förändringsarbetet bedrivs. Tillämpningen av tvåperspek-

tivanalysen och alternerandet mellan perspektiven har möjliggjort urskiljandet 

av dynamiska abstrakta gränsytor i det förändringsrelaterade arbete som utförs 

vid simulatorcentralen. Detta åskådliggörs med en modell som återger föränd-

ringsarbetet som förvaltning med olika gränsytor. Studien bidrar till ett be-

greppsligt klargörande som kan vara till nytta vid fortsatt forskning och vid om-

organisation i verksamheten. 
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Förord 
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1. Inledning 

Kapitlet beskriver flygsimulatorn PMSIM: s bakgrund och för-

ändringsverksamhetens problemområde, samt studiens syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och målgrupper. I slutet av ka-

pitlet beskrivs rapportens disposition som åskådliggör struktur 

och upplägg. 

1.1. Bakgrund 

I ett rum på simulatorcentralen på Saab i Linköping står flygsimulatorn PMSIM. 

Den består av en förarkabin som placerats mitt i en sfärisk dom, på vilken en 

simulering av den visuella omvärlden projiceras med hjälp av ett antal kameror. 

I ett intilliggande kontrollrum arbetar medarbetare på simulatorcentralen med att 

genom ett flertal datorer övervaka pilotens agerande i förarkabinen samt lägga 

upp strategier för vilka omständigheter piloten ska möta under träningspasset i 

simulatorn. PMSIM står för Presentations- och ManövreringsSIMulator. 

 

PMSIM var från början namnet på en pappersbaserad simulator, en papperspro-

totyp, som användes i ett tidigt skede då man utvecklade förarkabinen till Gri-

pen. När den första riktiga versionen av PMSIM byggdes 1996 valde man att 

benämna den för PMSIM Mk1 (Mark I). Sedan dess har simulatorn stegvis för-

ändrats i takt med de nya krav som ställts på den och nuvarande version be-

nämns för PMSIM Mk3. Under tiden mellan dessa stora uppgraderingar har en 

kontinuerlig utveckling av simulatorn skett och detta pågår än idag, i takt med 

att nya användningsområden och krav dyker upp. 

 



Kapitel 1 

2 

Dagens version av PMSIM (Mk3) är en simulator med flera roller. Flygsimula-

torn används till utveckling, träning och marknadsföring. I sin roll som utveck-

lingssimulator utgör den det första steget i utvecklingen av Gripen där man tes-

tar nya idéer innan man bestämmer sig för att gå vidare och testa i systemsimu-

latorerna som är mer lika flygplanet i fråga om den hård- och mjukvara som an-

vänds. Däremot kommer den i sin roll som träningssimulator in i slutet av ut-

vecklingsfasen eftersom den då skall efterlikna flygplanet in i minsta detalj. På 

simulatorcentralen tar man emot besökare och potentiella kunder som får test-

flyga JAS39C Gripen i PMSIM. Detta är en del i marknadsföringen av den se-

naste versionen av flygplanet. 

 

Ett av PMSIM: s huvudsakliga användningsområden har varit utveckling av pre-

sentationssystemet för JAS39C Gripen. Flygsimulatorn används även till ut-

veckling av styr- och vapensystem och har i viss utsträckning även använts för 

kognitionsvetenskaplig forskning. Den ständiga utvecklingen och simulatorns 

olika roller ställer hela tiden nya krav på PMSIM och de människor som arbetar 

med att förändra simulatorn. 

1.2. Problemområde 

Det är primärt två faktorer som påverkar förändringsarbetet med PMSIM; an-

vändningsområden och krav. Åtskilliga avdelningar på Saab vill ha tillträde till 

simulatorn för sitt specifika användningsområde och syfte, vilket resulterar i 

krav och önskemål från olika håll på hur simulatorn ska utformas. Simulatorn 

måste alltid vara i ett tillstånd där den kan förändras efter de användningsområ-

den och nya krav som den ska stödja. Följden av detta är att PMSIM är i ständig 

förändring. 

 

De krav som ställs på simulatorn är mångskiftande och förenade med simula-

torns olika användningsområden. De olika användningsområdena innebär att 

prioriteringar ofta måste göras eftersom intressekonflikter uppstår mellan simu-

latorns användare och dess skilda användningsområden. Användningsområden 

som PMSIM ska stödja är marknadsföring, träning och utveckling. Marknadsfö-

ring och träning innebär helt skilda krav från de krav som ställs på simulatorn 

när den används för utveckling. Det ska vara möjligt att anpassa PMSIM: s kon-

figuration efter de användningsområden som den ska stödja. 

 

Förändringsarbetet befinner sig i gränslandet mellan förvaltning och utveckling, 

i ett sådant komplext förändringsobjekt som ständigt förändras blir gränsen mel-

lan förvaltning och nyutveckling flytande och svårdefinierad. Vi finner det ange-

läget att belysa detta faktum och vilka definitionsproblem det medför. Det är 

också ur ett begreppsligt avseende betydelsefullt att undersöka hur man går till-
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väga för att bedriva och organisera förändringsarbete kring PMSIM: s dynamis-

ka tillämpning i verksamheten. Nordström & Welander (2007) illustrerar gräns-

dragningsproblematiken kring förvaltnings- och utvecklingsverksamhet i Figur 

1. 

Förvaltning Utveckling

Vidmakthållande Vidareutveckling Nyutveckling

 

Figur 1. Förhållandet mellan förvaltnings- och utvecklingsverk-

samhet (Fritt från Nordström & Welander, 2007 s. 43) 

Nordström (2005) menar att förvaltningsverksamheten är en subverksamhet till 

objekt- och IT-verksamhet som syftar till att säkerställa förändring och stabilitet 

i IT-systemen. Nordström (ibid) illustrerar relationen och gränsdragningen mel-

lan de olika delverksamheterna med en figur (se Figur 4). Vi finner att figuren 

på ett bra sätt beskriver den problematik vi tycker oss kunna skönja när vi be-

traktar verksamheten kring förändringsobjektet PMSIM. Figur 4 är central för 

studien och beskrivs utförligt under rubrik 3.1.2. 

1.3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva förändringsarbetet med, och organisa-

tionen kring flygsimulatorn PMSIM i en verksamhetsmiljö som befinner sig i 

gränslandet mellan systemförvaltning och systemutveckling. Intentionen är att 

uppnå ett begreppsligt klargörande av det starkt dynamiska arbetet med att för-

ändra flygsimulatorn. 

 

Verksamheten på simulatorcentralen granskas utifrån två synsätt på systemut-

vecklingsstrategier; traditionell (revolutionär) och evolutionär systemutveck-

ling. Studiens intention är att undersöka om det går att se distinktioner och kän-
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netecken på hur dessa två utvecklingsstrategier tillämpas inom verksamheten vid 

simulatorcentralen. 

 

Kännetecknas förändringsarbetet av den traditionella systemutvecklingen där 

förändringsarbetet utgör systemförvaltning som delfas i livscykelmodellen eller 

utgörs förändringsarbetet i högre grad av den inkrementella och iterativa evolu-

tionära systemutvecklingen med en ny livscykel per iteration? Hur löser man 

uppgiften med att möta de krav som ställs för att upprätthålla simulatorn i det 

skick som krävs av dess användare? 

 

Mot bakgrund av ovanstående frågor vill vi begreppsliggöra arbetet med att för-

ändra simulatorn, vilket vi menar är viktigt för att uppnå en vetenskaplig förstå-

else för hur förändringsarbetet med PMSIM bedrivs. Figur 2 visualiserar studi-

ens syfte och PMSIM: s roll. 

Traditionell systemutveckling 

där förändringsarbetet utgör 

systemförvaltning som delfas i 

livscykelmodellen.

Utveckling av 

prototyper
Evolutionär systemutveckling

PMSIM

Studiens syfte är att undersöka 

förändringsarbetet med flygsimulatorn 

PMSIM i en verksamhetsmiljö i 

gränslandet mellan systemförvaltning 

och systemutveckling.

 

Figur 2. Studiens syfte och flygsimulatorns PMSIM: s roll 

Studien fokuserar på att uppnå deskriptiv och konceptuell förståelse snarare än 

att strukturera normer för förändringsverksamheten. Studien förväntas inte resul-

tera i normativa slutsatser i form av riktlinjer för hur förändringsarbete ska be-

drivas, varken i den undersökta verksamheten eller generellt. Normativa riktlin-

jer skapar man förstås förutsättningar för genom att erhålla förståelse för verk-

samheten, men det ligger utanför studiens ramar. 
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Vår förhoppning är att resultaten av fallstudien kan ligga till grund för vidare 

forskning inom området där normativ kunskap genereras för hur nomenklatur 

och ansvarsfördelning i en förvaltningsorganisation effektivt struktureras. 

1.4. Frågeställningar 

För att beskriva förändringsarbetet med PMSIM har vi formulerat följande frå-

geställningar: 

 Hur beskrivs verksamheten ur ett traditionellt systemutvecklingsper-

spektiv där förändringsarbetet utgör systemförvaltning som delfas i 

livscykelmodellen? 

 Hur beskrivs verksamheten i termer av ett evolutionärt systemutveck-

lingsperspektiv där varje iteration i utvecklingsprocessen ses som en 

egen livscykel där det pågår ett kontinuerligt förändringsarbete? 

 Hur framträder förändringsverksamheten när perspektiven kombine-

ras? 

1.5. Avgränsningar 

De avgränsningar som vi väljer att göra är av metodmässig karaktär, och handlar 

primärt om att vid tillämpning av den kvalitativa metodiken fokusera på förvalt-

ningsobjektet PMSIM för att nå ett större djup. 

 

Systemförvaltningsverksamheten på Saab är mycket omfattande med ett stort 

antal olika informationssystem, däribland ett flertal flygsimulatorer. Den här 

studien behandlar endast flygsimulatorn PMSIM. 

1.6. Målgrupper 

Studiens målgrupp är primärt personer som har ett akademiskt intresse av att 

förstå hur förändringsarbete bedrivs i en starkt föränderlig verksamhetsmiljö där 

nya krav kontinuerligt identifieras. 

 

Målgrupp är sekundärt medarbetare vid simulatorcentralen på Saab som berörs 

av förändringsarbetet med PMSIM. 
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1.7. Studiens disposition 

Förutsättningar och ramar för studien ges i kapitlet Inledning. Det andra kapitlet 

Metod och genomförande beskriver det vetenskapliga förhållningssätt som till-

lämpats i studien. Figur 3 nedan åskådliggör hur rapportens kapitel interagerar. 

Kapitel 2

Metod och 

genomförande

Kapitel 1

Inledning

Kapitel 3

Teoretisk 

referensram

Kapitel 4

Empiri

Kapitel 5

Analys

Kapitel 6

Slutsatser

Kapitel 7

Reflektioner

 

Figur 3. Studiens övergripande disposition 

För att uppnå en tydlig struktur på uppsatsen används en strukturellt enhetlig 

uppläggning på de tre för studien centrala kapitlen; teoretisk referensram, empiri 

och analys. Detta skapar en röd tråd och ger bra översiktlighet. 

 

Kapitlet Teoretisk referensram återger den litteraturgenomgång som genomförts 

inom forskningsfrågornas område, för att skapa en förförståelse för de områden 

som ingår i studien. Studiens Empiri utgörs av erhållna interna och externa före-

tagsdokument samt intervjuer med medarbetare som arbetar med förändringsar-

betet av PMSIM vid simulatorcentralen på Saab. 

 

I kapitlet Analys utgör den teoretiska referensramen underlag när empirin be-

handlas. Analysen beskriver förändringsarbetet utifrån Nordström & Welanders 

(2002) systemmodell. Därefter beskrivs förändringsarbetet ur ett traditionellt 

systemutvecklingsperspektiv där förvaltning ingår som del i vattenfallsmodellen. 

Därpå följer en alternativ analys av förändringsarbetet ur ett evolutionärt sy-

stemutvecklingsperspektiv. Systemutvecklingsstrategierna ställs sedan emot 

varandra där vi analyserar hur förändringsverksamheten bedrivs på simulator-

centralen. Analysen resulterar i kapitlet Slutsatser där de frågeställningar som 

ställts i inledningskapitlet besvaras och åskådliggörs med en figur. 

 

Efterföljande kapitel Reflektioner återger de funderingar som uppkommit under 

studiens genomförande. I kapitlet framförs intressanta infallsvinklar som kan 

ligga till grund för ytterligare forskning inom ämnesområdet som denna studie ej 

har haft för avsikt att täcka. 
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Vetenskaplig litteratur, interna och externa företagsdokument som använts i stu-

dien redovisas i avsnittet Referenser. I slutet av rapporten finns en Bilaga med 

det intervjuformulär som har använts vid genomförandet av intervjuerna med 

respondenterna. 
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2. Metod och genomförande 

I kapitlet redogör vi för det tillvägagångssätt som vi har använt 

för att nå de kunskapsmål som preciserats i inledningskapitlets 

frågeställningar och syfte. Kapitlet beskriver den övergripande 

hermeneutiska ansatsen, kvalitativ analys, metodtriangulering 

och kunskapskaraktärisering. Kapitlet avslutas med metod och 

källkritik. 

2.1. Hermeneutisk ansats 

Inom vetenskapsfilosofin skiljer man vanligtvis mellan två olika vetenskapsteo-

retiska förhållningssätt, positivism och hermeneutik. Positivismen härstammar 

från naturvetenskapen och kännetecknas av sin strävan efter absolut kunskap 

eller sanning. Man söker ofta att kvantifiera resultat och använder sig gärna av 

statistik. Grundtanken i en positivistisk ansats är förklaring snarare än förståelse. 

(Thurén, 1996) 

 

En positivistisk ansats kan förekomma inom samhällsvetenskaplig forskning vid 

exempelvis statistisk analys även om det inte innebär att man fullt accepterar 

den grundläggande synen på förekomsten av en absolut sanning. I dessa fall är 

det alltså främst fråga om kvantitativ forskning. I övrigt används ordet positi-

vism ofta i kritiska ordalag inom samhällsvetenskapen. (Alvesson & Sköldberg, 

1999) 

 

Hermeneutik kan ses som en motpol till positivismen och har sitt ursprung i 

tolkning av konst och litteratur. Man talar om introspektion och empati som käl-
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lor till kunskap och strävar efter att sätta sig in i en människas situation för att få 

förståelse för denna. Hermeneutiken fäster stor vikt vid kontexten, alltså sam-

manhanget. Man måste se det studerade fenomenet som en del i en helhet för att 

kunna göra en korrekt tolkning. (Thurén, 1996) 

 

Paradoxen i detta är dock att helheten består av delar som måste tolkas för att ge 

en bild av helheten, vilket har lett till ett fenomen som kallas för den hermeneu-

tiska cirkeln: ”delen kan endast förstås ur helheten och helheten kan endast för-

stås ur delarna” (Alvesson & Sköldberg, 1999 s. 116). Detta innebär en iterativ 

process där man växlar mellan att studera helheten och delarna. En hermeneutisk 

ansats är det vanligaste vid kvalitativ forskning där man ofta syftar till att förstå 

snarare än förklara en situation. (Alvesson & Sköldberg, 1999) 

2.1.1. Kvalitativ metod 

Mot bakgrund av vad som sagts ovan föreföll en kvalitativ metod som mest 

lämpad för den här undersökningen. Kvantitativa undersökningar innebär data-

insamling och någon form av mätning (Lundahl & Skärvad, 1999). I detta fall 

skulle det ha varit fråga om verksamhetsresultat som på något sätt skulle kunna 

ha kopplats till förändringar av simulatorn. Vi är skeptiska till möjligheten att 

göra en sådan koppling och även till den vetenskapliga nyttan med att göra den. 

 

Syftet med förändringsarbetet är att det aktuella systemet skall fungera och det 

enda riktiga måttet på detta är hur nöjda systemets användare och annan perso-

nal som på något sätt påverkas av förändringsarbetet. I det här fallet har det in-

neburit att beskriva hur människor arbetar och samverkar i en verksamhet. Det 

har därför varit fråga om att samla in och analysera kvalitativa data. 

 

Det faktum att fallstudier är vanliga inom kvalitativt upplagda studier har gjort 

att metoden ses som nästan synonym med kvalitativ forskning (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Detta stämmer även i vårt fall då vår undersökning passar in på 

beskrivningen av en kvalitativ fallstudie. Undersökningen har varit begränsad 

till en specifik miljö och måste även ses som ett stickprov med avseende på den 

tidsperiod som undersöks. Trots detta ville vi med denna undersökning kunna 

dra slutsatser om en större helhet, vilket kännetecknar en fallstudie (Repstad, 

1999). 

 

Det kan tyckas ganska ointressant och redundant att beskriva förändringsarbete 

med ett system då detta förmodligen gjorts många gånger tidigare i många olika 

verksamheter. Vi anser dock att det som gör den här undersökningen intressant 

är den unika miljö som undersökts. Ur en vetenskaplig aspekt är det också in-

tressant med fallstudier som är extrema, unika eller angriper ett område som ald-
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rig utforskats tidigare (Yin, 1989). Då är möjligheten att komma fram till ny 

kunskap som störst. 

 

Det är värt att påpeka att man inte okritiskt kan dra generella slutsatser utifrån 

resultaten av den här typen av undersökning. Ofta kan man dock göra en grov 

subjektiv uppskattning om huruvida resultaten kan ses som representativa i ett 

större sammanhang (Repstad, 1999). Vår förhoppning är att resultaten av vår 

undersökning dels kan leda till denna typ av uppskattningar men även att de kan 

inspirera till och användas för vidare forskning inom området. 

2.2. Kvalitativ analys 

När relevanta data har samlats in betyder inte det att undersökningen är slutförd. 

Då kvarstår arbetet med att tolka det man har observerat. Det kan vid första an-

blick tyckas som en enkel uppgift att dra slutsatser utifrån exempelvis svaren 

från ett antal intervjuer och det är lätt att lockas till att dra förhastade slutsatser 

utan att använda sig av någon egentlig metod. Desto mer förståelse man får för 

problemet uppdagas dock hur svårt det faktiskt är att tolka och analysera kvalita-

tiva data och behovet av någon form av metod blir uppenbart. 

 

Inom vetenskapsteori skiljer man vanligtvis på två olika sätt att dra slutsatser, 

induktion och deduktion. Induktion innebär att man drar allmänna, generella 

slutsatser baserade på empiriska fakta. Man utgår från det man har iakttagit och 

generaliserar dessa resultat. Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats 

som baseras på de premisser man har ställt upp. Slutsatsen är giltig om den är 

logiskt sammanhängande. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Vår undersökning får anses ha en induktiv karaktär då vi utgått från empiriska 

data hämtade från intervjuer för att bilda en teori. Den vetenskapliga tyngden av 

den teori som undersökningen resulterat i är av förklarliga skäl inte speciellt stor 

men det betyder inte att den därmed är ointressant.  

 

Undersökningen grundar sig även på teorier om traditionell och evolutionärt sy-

stemutvecklingsarbete och just valet av perspektiv ger anledning att återkomma 

till diskussionen om induktion och deduktion. 

2.2.1. Perspektiv 

Induktion och deduktion behöver inte nödvändigtvis ses som uteslutande alter-

nativ. Det finns en tredje metod som på sätt och vis kan ses som en kombination 

av de två tidigare nämnda ansatserna. Abduktion utgår oftast från ett enskilt fall 
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och, som Alvesson & Sköldberg (1994 s. 47) förklarar det, ”tolkas med ett hypo-

tetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga”. 

Man kan säga att man försöker hitta mönster i empirin som man sedan testar för 

att se om de stämmer. 

 

Abduktion är en iterativ process där man alternerar mellan teori och empiri och 

successivt omtolkar båda. De mönster man söker finna vid abduktion kallas även 

djupstrukturer snarare än de ytstrukturer som blir resultatet vid en induktiv an-

sats. Vid abduktion utgår man från denna typ av ytstrukturer, d.v.s. redan tolkad 

empiri, snarare än råempiri. Samma undersökning kan dock komma fram till 

många olika djupstrukturer bland annat beroende på vilket perspektiv man an-

vänder sig av. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Vid betraktelse av abduktion kommer vi in på vikten av perspektivval. I vår un-

dersökning har vi valt att använda oss av två olika perspektiv i förhoppning om 

att kunna se olika mönster i den undersökta empirin. Vi ville med detta framhä-

va olika alternativ på hur man kan beskriva det arbete som utförs. De båda per-

spektiven har också använts för att genom triangulering få ett större djup i ana-

lysen. Teorin som legat till grund för de olika perspektiven beskrivs mer ingåen-

de i studiens teoretiska referensram. 

 

Vikten av perspektivval framhålls även av Bjerknes et al (1987). Bjerknes et al 

(ibid) menar att användandet och alternerandet av flera perspektiv inom samma 

vetenskap är viktigt för att inte säga nödvändigt för att uppnå tillräcklig och 

mångbottnad kunskap i aktuell fallstudie. 

 

Vi har redan i inledningen varit inne på de två perspektiven och bakgrunden till 

dessa. I det första perspektivet grundar sig synen på systemförvaltning som en 

del i vattenfallsmodellen, vi har valt att kalla detta för ett traditionellt perspektiv. 

Det andra perspektivet grundar sig på evolutionär systemutveckling vilket inne-

bär en stegvis utveckling av systemet allteftersom behov uppstår. Denna tvåper-

spektivanalys har kombinerats med en identifiering av förvaltningsobjektet 

PMSIM och hur detta genomförts och hur det presenteras bör klargöras. 

 

På grund av användandet av två olika perspektiv och den terminologi som med-

följer varje vetenskapligt synsätt har vi varit extra noga med vilka termer vi själ-

va använder. För att inte initialt färgas av något av perspektiven har vi valt att 

ersätta termerna systemutveckling och systemförvaltning med en mer neutral 

och generell term. Vi har valt att använda oss av ordet förändringsarbete i detta 

syfte. Vi upplever ordet som övergripande och neutralt i förhållande till de per-

spektiv vi valt att använda oss av i vår analys. Den perspektivneutrala termen 

förändringsarbete används när verksamheten beskrivs på en fenomennivå. När vi 

går över till perspektivnivån används den terminologi som tillhör den aktuella 
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teorin. I empirikapitlet återges respondenternas svar med det ordbruk de själva 

valt att använda. Dock reflekteras senare över innebörden i de termer som an-

vänds. 

2.2.2. Analysmetod 

Analysen av PMSIM inleddes med en identifiering av förvaltningsobjektet en-

ligt Nordström & Welanders (2002) systemmodell. Systemmodellen användes 

för att beskriva de olika skikten som författarna (ibid) till denna modell anser att 

ett förvaltningsobjekt utgörs av. Detta har vi satt i sitt sammanhang när förvalt-

ningsverksamheten kring PMSIM vid simulatorcentralen på Saab har betraktats. 

En utförlig beskrivning av vilka skikt som systemmodellen innehar, samt hur 

dessa är relaterade till varandra sker i den teoretiska referensramen. 

 

Efter förvaltningsobjektsidentifieringen enligt systemmodellen har vi betraktat 

förändringsarbetet på simulatorcentralen som en del i traditionell systemutveck-

ling och beskrivit den i traditionella systemutvecklingstermer. 

 

Därefter har vi gått vidare med att beskriva verksamheten ur ett evolutionärt per-

spektiv då förändringsarbetet med PMSIM beskrivits i termer av evolutionär 

utveckling. I denna del av analysen har vi inte kunnat använda oss av den be-

skrivning vi gjort enligt systemmodellen, då denna är en produkt av ett traditio-

nellt perspektiv. Vi har istället fått gå tillbaka ett steg och grunda resonemanget i 

empirin. 

 

Systemutvecklingsstrategierna har sedan ställts emot varandra och vi har reflek-

terat över verksamheten, och vilka aspekter av förändringsarbetet som kan anses 

vara relaterad till någon specifik systemutvecklingsstrategi. 

 

Genom att kombinera de två perspektiven med en konceptuell identifiering av 

förändringsobjektet PMSIM, har forskningsprocessen berikats med infalls-

vinklar som möjliggjort en mångfacetterad betraktelse av hur förändringsverk-

samheten med PMSIM fungerar vid simulatorcentralen. Bjerknes et al (1987) 

menar att reflektion ur flera perspektiv är helt nödvändigt. 

 

Förhoppningen är att en studie ur två perspektiv ska göra att de relevanta feno-

menen i förändringsarbetet vid simulatorcentralen ska framträda tydligare är vad 

som hade varit fallet än om de enskilda verksamhetsdelarna hade betraktats var 

för sig. Detta ligger även helt i linje med vad Bjerknes et al (1987) menar att en 

analys ur flera perspektiv syftar till. 
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2.2.3. Grundad teori 

I vår kvalitativa analys har vi använt oss av metoden grundad teori. Grundad 

teori är en induktiv metod eftersom man utgår från data för att skapa en teori. 

Metodens grundare anser att ett deduktivt synsätt leder till teorier med en verk-

lighetsfrånvänd och spekulativ prägel. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Eftersom vi i vår undersökning har utgått ifrån ett omfattande empiriskt material 

ansåg vi att en metod som grundad teori var gynnsam om inte nödvändig för att 

kunna åstadkomma en tillfredställande analys. 

 

En central del i grundad teori är kodningen. Processen kan i enkelhet förklaras 

med att man läser texten, ord för ord eller stycke för stycke. Under tiden man 

gör detta försöker man placera det man läser i lättförståeliga kategorier. Katego-

rierna noterar man och håller reda på vilka data som hamnat i dessa. Slutligen 

undersöker man de kategorier man kommit fram till och försöker ge dessa egen-

skaper. Vidare försöker man iaktta handlingar och se kausala samband. Detta 

ligger sedan till grund för att skapa en teori. 

 

En risk med grundad teori är att man, på grund av närheten till aktörsnivån, en-

dast åstadkommer omformuleringar av vad som sagts i intervjuerna. Det är lätt 

att stirra sig blind på de samband man upptäcker och inte reflektera över hur tri-

viala och självklara de egentligen är. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Grundad teori är en mycket tidskrävande metod och med tanke på det omfattan-

de empiriska materialet i denna undersökning sett i relation till tidsmässiga be-

gränsningar har metoden i detta fall använts relativt sparsamt och på en övergri-

pande nivå. De delar av det empiriska materialet som ansetts extra intressanta 

och lämpade för denna typ av analys har inspekterats mer i detalj. 

2.3. Metodtriangulering 

Metodtriangulering är ett uttryck som innebär att man kombinerar olika metoder 

i samma undersökning. Fördelen med att arbeta på detta sätt är att man får ett 

bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. (Repstad, 1999) 

 

De metoder vi har använt oss av för datainsamling i den här undersökningen är 

främst intervjuer samt dokumentanalys. Vi började dessutom med ett inledande 

fältarbete för att skapa oss en bild av verksamheten innan vi gick vidare. En vik-

tig aspekt vid metodtriangulering är ordningsföljden (Repstad, 1999). 
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Efter det inledande fältarbetet tog dokumentanalysarbetet vid för att öka kun-

skapen och förståelsen för verksamheten innan vi började med intervjuerna. På 

detta sätt kunde vi utforma intervjufrågorna med kunskap om hur verksamheten 

såg ut och på så sätt ställa relevanta frågor och även komplettera de områden där 

vi kände att vi behövde mer information. I analysen återgick vi sedan till doku-

menten för att jämföra med de svar vi fick från intervjuerna. Det har alltså varit 

fråga om en iterativ process där vi växlat mellan de två olika metoderna för att 

skapa förståelse. 

2.3.1. Inledande fältarbete 

För att våra intervjuer skulle bli så effektiva och relevanta som möjligt inleddes 

undersökningen med flera studiebesök vid simulatorcentralen på Saab för att få 

en uppfattning om den verksamhetsmiljö som skulle studeras. Eftersom det har 

varit vår avsikt att studera en miljö snarare än människor var detta arbete viktigt 

för utformningen av intervjuerna och inte minst för valet av intervjupersoner 

(Repstad, 1999). 

 

Det inledande fältarbetet utgjordes av direkt observation i kombination med 

spontana samtal med de anställda. Dessutom läste vi de dokument som beskriver 

förvaltningsorganisationen samt övriga dokument som kunde vara intressanta 

för att ge oss en god uppfattning om verksamheten inför intervjuerna. Vi har 

även haft mycket god hjälp av våra kontaktpersoner på Saab i detta arbete, vilket 

har varit viktigt eftersom de har en insikt i verksamheten som vi som utomstå-

ende inte har kunnat tillgodogöra oss inom undersökningens tidsramar. 

2.3.2. Dokumentation 

I samband med våra besök på Saab fick vi ta del av dokumentation rörande för-

ändringsarbete med PMSIM och inom Saab. Beroende på vad dessa dokument 

beskriver har de behandlats lite olika i undersökningen. 

 

När man analyserar dokument skiljer man på olika typer av källor och det är vik-

tigt att göra en bedömning av dessa. En källa kan vara av deskriptiv eller norma-

tiv karaktär d.v.s. antingen beskriver den ett fenomen eller så dikterar den hur 

någonting bör vara. Man skiljer även på förstahands- och andrahandskällor. För-

stahandskällor som är skrivna av direkta observatörer eller deltagare anses i all-

mänhet ha högre trovärdighet än andrahandskällor som grundar sig på vad man 

hört andra berätta. Detta skall inte förväxlas med primär- respektive sekundär-

källor, där en sekundärkälla utgör ett referat av en primärkälla. En primärkälla är 

inte nödvändigtvis en förstahandskälla. (Repstad, 1999) 
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De dokument som beskriver förvaltning och utveckling med PMSIM har be-

handlats som empiri. Dessa dokument är förvisso normativa, i likhet med de do-

kument som beskriver förvaltningsmodellen LOGIC, men de är även i viss mån 

deskriptiva då de t.ex. beskriver vilka personer som har vissa arbetsuppgifter, 

eller hur processer ser ut vid förändringsarbetet. 

 

Dokumenten ligger också närmare den verksamhet vi ämnat beskriva och blev 

därför mer av en förstahandskälla än de mer övergripande förvaltningsdokumen-

ten. Detta gjorde dem mer trovärdiga och relevanta i undersökningen. Data tag-

na från dessa dokument har presenterats separat från data som kommit från de 

intervjuer som gjorts med de anställda. På så sätt har vi kunnat se om det före-

kommit några skillnader mellan den situation som beskrivs i dokumenten och 

den verklighet vi har observerat. 

 

Dokumentationen som beskriver LOGIC har även den behandlats som empiri. 

Denna dokumentation består dock mest av grova riktlinjer för hur arbetet bör gå 

till och används av samtliga avdelningar på Saab. Den beskriver därför inte di-

rekt den verksamhet som vi avsett undersöka men har trots det varit intressant i 

sammanhanget. Att arbeta utifrån en modell innebär för det mesta att man gör 

avsteg från denna och använder de delar av modellen som passar för den berörda 

verksamheten, vilket även har varit fallet i vår undersökning. 

2.3.3. Intervjuer 

Det optimala sättet att få tillgång till den information vi sökte hade förmodligen 

varit någon typ av direkt observation av förändringsarbetet. Detta hade dock bli-

vit mycket tidskrävande och det är inte säkert att det hade resulterat i tillräckligt 

mycket data för att grunda denna undersökning på. Vi valde därför att istället 

använda oss av intervjuer med utvalda personer. Som alternativ till att vi själva 

skulle ha observerat arbetet har respondenterna fått beskriva för oss hur de upp-

fattar det och vår uppgift har blivit att analysera deras svar, ställa de i relation till 

respondentens roll i verksamheten och jämföra dem med de beskrivningar vi fått 

från andra respondenter. 

 

För att få en så nyanserad bild av verksamheten som möjligt har vi valt att inter-

vjua personer med så olika roller som möjligt i förvaltningsorganisation kring 

PMSIM. I en vinstdrivande verksamhet finns begränsningar för vad som kan 

göras vilket leder till att alla inte alltid kan få sin vilja igenom. Vi har funnit det 

intressant att se hur olika intressen av simulatorns användning påverkar föränd-

ringsarbetet. 
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Man skiljer på standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. Standardise-

rade intervjuer kännetecknas av att frågorna ställs i en specifik ordning och for-

muleras på samma sätt till samtliga respondenter. Vid en icke-standardiserad 

intervju är det viktiga att man får svar som täcker informationsbehovet, ord-

ningsföljd och frågeformulering spelar mindre roll. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

I vårt fall har det varit fråga om icke-standardiserade intervjuer. Även om vi har 

haft specifika frågor förberedda har det inte varit av någon betydelse i vilken 

ordning de besvarats eller hur frågorna formulerats. Det viktiga har varit att få in 

så mycket information som möjligt om hur arbetet i verksamheten går till och 

intervjufrågorna har varit mer av ett stöd för oss så att vi varit säkra på att vi 

täckt in alla aspekter. 

 

Intervjuer har genomförts med tre anställda vid simulatorcentralen på Saab som 

är involverade i förändringsarbetet med flygsimulatorn PMSIM. Vid hänvisning 

till respondenterna har vi använt oss av de tre bokstavsbeteckningarna, A, B och 

C eller med den roll respektive respondent har i organisationen, exempelvis Sy-

stemägaren. Vem av respondenterna som har givits vilken beteckning framgår i 

rubrik 2.3.4. Respondenterna är medvetet utvalda så att de representerar olika 

delar av förvaltningsorganisationen för att ge en så mångsidig och övergripande 

bild som möjligt. 

 

Frågorna som respondenterna har fått svara på gäller förändringsarbete med 

PMSIM, synen på förvaltning i allmänhet och till viss del användandet av för-

valtningsmodellen LOGIC. Tanken har dels varit att intervjuerna skall resultera i 

en mer nyanserad och verklighetsförankrad bild av hur förändringsarbetet går 

till, men även att få en uppfattning om hur de inblandade ser på förändringsarbe-

tet och hur de tycker att det fungerar. Intervjufrågorna finns med som bilaga i 

slutet av rapporten. 

 

De citat som förekommer i studien är utdrag ur de intervjuer som gjorts med de 

anställda. Det som tas upp är det som är särskilt intressant med avseende på stu-

diens inriktning, därför är inte svar från alla respondenter med under vissa frå-

gor. Citaten är med noggrannhet utvalda så att de inte är ryckta ur sitt samman-

hang och därmed missvisande. 
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2.3.4. Respondenter 

I studien har tre medarbetare vid simulatorcentralen på Saab i Linköping delgivit 

oss empirisk information om berörd verksamhet, översiktlig beskrivning av re-

spondenterna ges i tabellen nedan. Vid redogörelsen av intervjuerna i det empi-

riska kapitlet och vid empiriska hänvisningar i analysen används bokstavsbe-

teckningar efter de svar som respektive respondent delgivit oss. 

Tabell 1. Översiktlig redogörelse av respondenterna 

Respondent Roll Ansvarsbeskrivning Beteckning 

Bengt-Åke 
Rudström 

Systemägare Bengt-Åke Rudström har sam-
ordningsansvar för förvaltningen 
av de olika simulatorerna vid 
simulatorcentralen på Saab. Han 
är relativt ny som systemägare 
men har jobbat med simulatorer-
na i tjugo år. 

A 

Johan 
Holmberg 

Ingår i referensgruppen Johan Holmberg är ansvarig för 
en av modellerna i PMSIM men 
är även kund till simulatorn i 
samband med att hans avdelning 
använder simulatorn för att göra 
provsimuleringar.  

B 

Jonas 
Löfgren 

Ingår i förvaltnings-
gruppen 

Jonas Löfgren är en av tre perso-
ner i förvaltningsgruppen som är 
de som arbetar konkret med för-
valtningen av PMSIM. Han sitter 
dessutom med i referensgruppen. 

C 

2.4. Kunskapskaraktärisering 

Kunskapskaraktärisering är att ange vad det är för typ av kunskap som skall ut-

vecklas (Goldkuhl, 1998). Avsikten med denna undersökning har varit att be-

skriva förändringsarbetet av flygsimulatorn PMSIM. Det är med andra ord fråga 

om en deskriptiv undersökning. I detta läge förefaller det naturligt att ifrågasätta 

värdet av en sådan beskrivning och klargöra på vilket sätt den kan tänkas bidra 

med ny kunskap. Lundahl & Skärvad (1999) framhåller följande frågor som vik-

tiga då man ämnar genomföra en beskrivande undersökning. 
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 Har fenomenet beskrivits tidigare? 

o Av vem? 

o I vilka syften? 

o Ur vilka perspektiv? 

 Vilka slutsatser kan man dra av de beskrivningar som redan gjorts? 

 Behövs kompletterande beskrivningar eller helt nya, alternativa be-

skrivningar? 

 Behövs mer data eller nya beskrivningsspråk? 

Arbetet med att förändra PMSIM beskrivs till viss del i olika dokument. Dessa 

är dock främst normativa till sin karaktär och beskriver alltså hur man bör arbeta 

snarare än hur man verkligen arbetar. Egentligen är det fel att kalla dessa doku-

ment för en beskrivning då det i stora drag snarare är fråga om riktlinjer för att 

uppnå tillfredsställande förvaltningsstyrning. 

 

Dokumenten är skrivna av förvaltningsansvariga på avdelningen och ur ett tradi-

tionellt förvaltningsperspektiv. Även om dessa dokument hjälpt oss i vårt arbete 

har det varit fråga om en alternativ snarare än en kompletterande beskrivning. 

 

Det som vi funnit intressant och har tagit fasta på är just valet av perspektiv. 

Samtidigt som vi valt att göra en deskriptiv undersökning har vi dessutom kom-

pletterat med ytterligare perspektiv. Vi har bedömt att det behövs ytterligare data 

för att beskriva verksamheten på det sätt vi har tänkt och har därför valt att utfö-

ra ett antal intervjuer med anställda på Saab. 

2.5. Metodkritik 

Som nämnts tidigare hade någon typ av direkt observation eventuellt varit gi-

vande för undersökningen. Även om förändringsarbetet är sporadiskt till sin ka-

raktär, vilket gör det svårt att observera, hade det förmodligen varit intressant att 

närvara vid ett eller flera förvaltningsmöten, men tyvärr har vi inte haft möjlig-

het till detta. 

 

Vår uppfattning är dock att valet av intervjuer har lett till god empiri. Vi ser det 

inte som att intervjuerna ersatt direkt observation som metod. Intervjuerna hade 

varit centrala i undersökningen även i detta fall och den direkta observationen av 

arbetet hade använts som ett komplement till dessa. 
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Även om valet av intervjupersoner är väl genomtänkt från vår sida har vi av 

praktiska skäl inte haft full kontroll över vilka personer som vi fått möjlighet att 

intervjua. De anställda på Saab är mycket upptagna med sitt arbete och alla har 

inte tid att vara med på en intervju. Det har dessutom varit smidigare att inter-

vjua de personer som vi redan har varit i kontakt med under det inledande fältar-

betet. En fördel med detta var att de redan var bekanta med vårt arbete och hade 

en större förståelse för undersökningens forskningsfrågor. 

2.6. Källkritik 

Vi har använt flera typer av skriftliga källor, där tryckt litteratur har utgjort 

stommen för den teoretiska referensramen medan interna och externa företags-

dokument samt Saab: s handbok för förvaltningsmodellen LOGIC utgjort fun-

damentet för det empiriska informationsunderlaget. 

2.6.1. Tryckt litteratur 

De källor som används i studien är noga utvalda med avseende på trovärdighet 

och relevans. Litteratursökning har gjorts efter så nya källor som möjligt inom 

studiens forskningsområde. I de fall vi har bedömt äldre litteratur ha hög rele-

vans har dessa vetenskapliga referenser använts i studien, det gäller till exempel 

Bjerknes et al (1987) som bidrar med vetenskapliga resonemang avseende två-

perspektivanalysen. 

 

Nordström & Welanders (2002) bok Affärsmässig förvaltningsstyrning är en 

central källa i studien, den systemmodell som presenteras har vi använt för att 

identifiera förvaltningsobjektet PMSIM i förvaltningsorganisationens verksam-

het enligt de skikt som presenteras i modellen. 

 

Även källan Nordström (2005) är central för studien, då de olika gränsytor i för-

ändringsarbetet vid simulatorcentralen visualiseras i slutsatsen med hjälp av Fi-

gur 4, som visar relationen mellan objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhet. Fi-

guren åskådliggör på ett bra sätt de gränsytor som förändringsarbetet på simula-

torcentralen består av. 
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2.6.2. Företagsdokument 

Företagsdokumenten är av två typer, dels interna dokument som endast nås inom 

Saab: s interna nätverk, samt marknadsföringsbroschyrer som är riktade till po-

tentiella kunder. 

Interna dokument 

Att få tillgång till ett så stort antal företagsinterna dokument måste ses som en 

fantastisk möjlighet att sätta sig in i studiens ämnesområde på en empirisk 

grund. Ett problem med företagsinterna dokument är dock att det för utomståen-

de inte finns möjlighet att kontrollera den empiri som vi har erhållit av doku-

menten, detta är naturligtvis inte önskvärt. 

 

Eftersom de interna dokumenten har tillfört studien stora mängder kvalitativ 

empiri ansåg vi det självklart att inkludera dessa i studien. Tilläggas skall att 

medarbetare vid simulatorcentralen naturligtvis har åtkomst till dessa dokument, 

dessa är som framgick i inledningskapitlet den sekundära målgruppen. 

Externa dokument 

De externa dokumenten har karaktären av marknadsföringsbroschyrer och har 

säljande texter, dessa dokument har använts relativt sparsamt i studien då de ej 

tillför djupgående kunskapsinsikt avseende förändringsarbetet med PMSIM och 

dess förvaltningsorganisation. 

 

De externa dokumenten har varit intressanta ur ett marknadsmässigt perspektiv, 

för att få ett grepp om hur företaget säljer in sin produkt Gripen till potentiella 

kunder med hjälp av PMSIM som hjälpmedel för att interaktivt demonstrera 

Gripens manövrerings- och presentationsegenskaper. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet återger den litteraturgenomgång som genomförts inom 

forskningsfrågornas område, för att skapa en förförståelse för 

de ämnesområden som studien innefattar. I slutet av kapitlet 

återfinns en sammanfattning som motiverar kapitlets ämnesval 

samt ger en inblick i hur ämnenas bredd och djup har behand-

lats. 

3.1. Informatik 

Alla organisationer har informationssystem (IS). Informationssystemet kan utgö-

ras av manuella rutiner där information utbytes till formaliserade system av tek-

nisk karaktär. Ett informationssystem inom en organisation förser användare 

inom berörd verksamhet med användbar information, organisationen kan där-

med bli effektivare. Informationssystemet är ofta en del av en komplex verk-

samhetsstruktur där miljön är komplex och dynamisk vilket ställer stora krav på 

informationssystemet. (Avison & Fitzgerald, 2003) 

IS och dess olika traditioner 

Checkland & Holwell (1998) menar att förhållningssättet inom informationssy-

stem har två traditioner, en mjuk och en hård sida. Vilken tradition man väljer 

påverkar angreppssättet och förhållningen till hur informationssystem betraktas 

(ibid). 
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Den hårda traditionen betraktar organisationen som sociala entiteter som sätter 

upp mål och uppnår dessa. Den mjuka traditionen har en annan syn på organisa-

tioner, denna skola ser organisationer som sociala entiteter som söker skapa rela-

tioner. Med denna skillnad i synsätt förefaller det även naturligt att även be-

greppsuppfattningen avseende IS skiljer. (Checkland & Holwell, 1998) 

 

Den hårda traditionen begreppsliggör ett informationssystem som ett stöd för 

beslutsfattande för att uppnå verksamhetsmål. Den mjuka traditionen ser infor-

mationssystemet som ett sätt att förstå omvärlden. Den hårda traditionen har ett 

systemtänkande där världen består av system som med tekniskt kunnande kan 

byggas för att uppnå mål. Detta skiljer från den mjuka traditionen där system-

tänkandet är en process där det istället efterfrågas att världen kan betraktas som 

ett system. (ibid) 

IS som stöd i verksamheten 

Nordström (2005) menar att informationssystem i praktiken ofta tolkas som det 

IT-baserade systemet, men att informationssystembegreppet är mer komplext än 

så och även inkluderar manuella rutiner där människor spelar en viktig del. 

Denna definition delas av Bergvall & Welander (1996) som menar att informa-

tionssystemet innefattar det databaserade systemet men även manuella rutiner 

och informationsanvändning. 

 

För att undvika generalisering och otydlighet av informationssystembegreppet 

väljer Nordström (ibid) att dela upp begreppet i två delar, IT-system för den del 

av informationssystemet som är datoriserat samt verksamhet för de handlingar 

som utförs med hjälp av IT-systemet. 

 

Andersen (1994) betraktar ett informationssystem som ett system som används 

för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. 

Andersen (ibid) menar att mänsklig inverkan på informationssystemet ingår i 

informationssystembegreppet, informationsbehandling kan utföras av både 

människor och maskiner. 
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3.1.1. Informationssystem som underlag vid för-
valtningsverksamhet 

Informationssystem är ett centralt begrepp vid förvaltning av system. När ett 

system har tagits i bruk uppstår av olika anledningar relativt snabbt ett behov av 

att förändra systemet. Nypåkomna krav kan vara en bakomliggande orsak till 

dessa förändringsbehov, förvaltningsobjektet kanske måste kunna hantera funk-

tioner som ej implementerats. Det kan även handla om verksamhetsförändringar 

som kräver att åtgärder vidtas på förvaltningsobjektet. (Bergvall & Welander, 

1996) 

 

Eftersom det som ska förvaltas är mer omfångsrikt än enbart IT-systemet, menar 

Nordström och Welander (2007) att det är relevant att använda begreppet för-

valtningsobjekt. Informationssystemets betydelse i en förvaltningsverksamhet 

påverkar i hög grad hur systemförvaltningen organiseras eftersom det är infor-

mationssystemet som utgör själva kärnan i det objekt som ska förvaltas, i varje 

fall delar av objektet (Nordström, 2005). 

3.1.2. Objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhet 

Begrepp 

Objektverksamhet används av Nordström (2005) för att beskriva en verksamhet, 

detta kan i princip vara vilken verksamhet som helst där ett förvaltningsobjekt 

ingår. Anledningen till att prefixet objekt används är för att undvika den otydlig-

het som finns på praktikfältet avseende verksamhetsbegreppet (ibid). 

 

Nordström (ibid) menar att IT-verksamheten är det tekniska arbetet som utförs 

för att hantera IT-systemen samt att förvaltningsverksamhet innebär det arbete 

som genomförs i en förvaltningssituation. 

 

För att beskriva de tre centrala typerna av verksamheter menar Nordström & 

Welander (2007) att det är relevant att använda de underkategorier av verksam-

hetsbegreppet som Nordström (2005) introducerade ovan. 



Kapitel 3 

26 

Relationen mellan de olika verksamhetsformerna 

Fält A i figuren nedan visar hur förvaltningsverksamheten är en subverksamhet 

till objekt- och IT-verksamhet. Detta innebär att objektverksamhet har två del-

verksamheter, dessa är objektverksamhet exklusive förvaltningsverksamhet (fält 

A) och objektnära förvaltningsverksamhet (fält B). (Nordström, 2005) 

      A      B     C      D      E

Objektverk-

samhet
Förvaltningsverk-

samhet

IT-

verksamhet

Verksamhet

A Objektverksamhet exkl förvaltningsverksamhet

B Objektnära förvaltningsverksamhet

C Förvaltningsstyrning

D IT-förvaltning och drift

E IT-utveckling

 

Figur 4. Relation mellan objekt-, förvaltnings- och IT-

verksamhet (Fritt från Nordström, 2005 s. 42) 

IT-verksamheten består av två delverksamheter; IT-förvaltning och IT-drift (fält 

D) och IT-utveckling (fält E). Fält C består av gemensam styrning av förvalt-

ningsverksamheten (fält B och C), dessa delområden uppstår eftersom förvalt-

ningsverksamhet betraktas som en subverksamhet till objekt- och IT-verksamhet 

och dessa båda områden är därmed i behov av en gemensam styrning. (ibid) 
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3.2. Systemförvaltning 

Här redogör vi för systemförvaltning som delfas i den traditionella systemut-

vecklingsstrategin. Eftersom systemförvaltningsfasen är ett av studiens två per-

spektiv, som vi tillämpar vid tvåperspektivanalysen av förändringsarbetet är den 

teoretiska kopplingen grundlig. 

 

För teori angående hela den traditionella systemutvecklingscykeln hänvisas till 

rubrik 3.3.1 där vi kortfattat sätter systemförvaltningsfasen i dess sammanhang 

då hela livscykeln betraktas. 

Två huvudtyper 

Nordström & Welander (2007) menar att systemförvaltningsarbetet kan delas in 

i två huvudtyper (illustration Figur 1): 

 Vidmakthållande 

 Vidarutveckling 

Med systemförvaltning avses det förvaltningsrelaterade arbete som genomförs i 

en verksamhet. Detta arbete utförs av personer som tilldelas olika roller, dessa 

roller fördelas sedan i en förvaltningsorganisation. (Nordström & Welander, 

2007) 

Modellen affärsmässig förvaltningsstyrning 

Systemförvaltningskapitlets teoretiska kunskapsbildningar är primärt baserade 

på Nordström & Welanders (2002) modell affärsmässig förvaltningsstyrning. De 

fem områdena i modellen är viktiga för att uppnå en god förvaltningsstyrning 

samt för att uppnå affärsmässighet i förvaltningen. För att uppnå en mångskif-

tande bild av ämnesområdet studeras även andra författares teoribildningar som 

är relaterade till dessa fem nyckelområden. 
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Affärsmässig 

förvaltningsstyrning

Definiera förvaltningen

Identifiera

förvaltningsobjektet

Bygg rutiner

Klargör

ansvarsroller

Målstyr förvaltningen

 

Figur 5. Modellen affärsmässig förvaltningsstyrning (Fritt från 

Nordström & Welander, 2002 s. 36) 

3.2.1. Förvaltningsdefinition 

Det finns många definitioner på förvaltningsbegreppet. Detta är olyckligt men 

det är omöjligt att skapa en gemensam branschbenämning eftersom innebörden 

kan skilja mellan två förvaltningsobjekt inom en och samma organisation (Nord-

ström & Welander, 2002). 

 

Nordström & Welander (2002 s. 37) definierar systemförvaltningsbegreppet 

som följande ”Arbetet med att förändra och styra objekt där IT-stöd ingår som 

delar”. Nordström & Welander (ibid) använder därmed ej prefixet system i för-



Teoretisk referensram 

29 

valtningsbegreppets betydelse. I förvaltningsbegreppet ingår, förvaltningsstyr-

ning, ändringshantering (RAFS) och användarstöd (ibid). 

 

Nordström & Welander (2007 s. 50) vidareutvecklar begreppet och definierar 

systemförvaltning som ”Arbetet med att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vi-

dareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter i syfte att säkerställa 

avsedd nytta i objektverksamheter”. 

 

Nordström (2005 s. 217) ger systemförvaltningsbegreppet följande definition 

”Arbetet med att kontinuerligt styra, stödja, vidmakthålla och vidareutveckla 

permanenta förvaltningsprodukter där IT-system ingår som delar, i syfte att sä-

kerställa tillgänglighet och avsedd nytta i objektverksamheten.” 

 

Förvaltningsbegreppet är nära sammankopplat med driftsbegreppet, det kan i 

vissa praktiska situationer vara svårt att skilja dessa begrepp åt (Nordström & 

Welander, 2002). Nordström & Welander (ibid s. 38) definierar drift som ”Arbe-

tet med att, ur teknisk synvinkel, säkerställa verksamhetens tillgänglighet till IT-

stödet”. 

3.2.2. Förvaltningsobjekt 

Nordström (2005) menar att det är relevant att definiera och beskriva det som 

ska förvaltas till förvaltningsobjekt, det som utgör förvaltningsverksamhetens 

underlag. Nordström (ibid) anser att det inom befintlig teoribildning om system-

förvaltning råder en samstämmighet att det är IT-systemet som utgör förvalt-

ningsobjektet i en systemförvaltningsverksamhet, med IT-verksamhet avses den 

informationsbehandling som är datoriserad. 

 

Nordström & Welander (2002) introducerar en systemmodell av förvaltning. 

Enligt modellen består ett förvaltningsobjekt av alla de fyra skikten i modellen. 

Även dess relation till marknaden behöver vara tydligt konkretiserad för att vara 

ett förvaltningsobjekt. Således utgör en tårtbit av modellen ett förvaltningsob-

jekt. Det som ska förvaltas är förvaltningsobjektet. (Nordström & Welander, 

2002) 

 

Förvaltningsobjektet kan i vissa fall då det är motiverat utgöras endast av skikt 

1-3 i systemmodellen. Detta kan exempelvis vara fallet då det är relevant att be-

trakta den tekniska plattformen som ett eget objekt. (Nordström & Welander, 

2002)  
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Skikt
1. Affär/Uppdrag

2. Produkt/Tjänst/Process/Funktion

3. Applikation

4. Teknisk plattform

 1   2   3    4 } Verksamhet

} IT-stöd

Marknaden

Förvaltningsobjekt  

Figur 6. Systemmodell (Fritt från Nordström & Welander, 2002 

s. 46) 

Systemförvaltning kan grupperas i följande kategorier; undersökande, modifie-

rande, styrande, kvalitetssäkrande och stödjande. Huvudaktiviteterna inom sy-

stemförvaltningsverksamhet är: kunskapsstöd, ändringshantering, förvaltnings-

styrning samt IT-drift och underhåll. (Nordström, 2005) 

 

Skikt tre i systemmodellen vidareutvecklas genom figuren nedan, där det fram-

går att applikationer som ingår i ett förvaltningsobjekt genomgår en livscykel-

process, där nyutveckling av applikationer inom förvaltningsobjektet sker konti-

nuerligt liksom avvecklingen av dessa (Nordström & Welander, 2002). 

Förvaltning

&

drift

Nyutveckling

Avveckling

 

Figur 7. Livscykelmodell för applikationer i ett förvaltningsob-

jekt (Fritt från Nordström & Welander, 2002 s. 13) 
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Nordström & Welander (2002) framhåller ett flertal faktorer som relevanta för 

att förvaltningen ska genomföras framgångsrikt och på ett affärsmässigt sätt, 

dessa är framtagandet av en väl definierad förvaltning samt väldefinierade för-

valtningsobjekt och en satsning på målstyrning av förvaltningen. Det är även 

viktigt att ha väldefinierade ansvarsroller samt att bygga rutiner för samtliga ak-

tiviteter i förvaltningen. (ibid) 

3.2.3. Identifiering av förvaltningsobjekt 

Ett problem i många förvaltningsmiljöer är att förvaltningsobjektet inte är defi-

nierat, detta karaktäriserar sedan hela förvaltningssituationen med otydlighet i 

förvaltningssituationen som följd. Att definiera förvaltningsobjekt kräver efter-

tanke och det är vanligt med omdefinieringar när en ny förvaltningsperiod börjar 

beroende på att objektkartan förändras. (Nordström & Welander, 2002) 

 

Vid definition av förvaltningsobjektet är det två aspekter som blir relevant att 

betrakta, nämligen vad som ska förvaltas och vem som ska göra det. Hela för-

valtningsobjektet ska förvaltas, inte endast applikationerna. Förvaltning är intimt 

relaterat till förändringar och det är därför av vikt att hela objektet förvaltas för 

att återspegla förändring i affär/uppdrag, eller produkt/tjänst/process. Dessa 

aspekter av förvaltningen innefattar skikt ett och två i systemmodellen som re-

dovisades under rubrik 3.2.2. (ibid) 

 

Det är affärerna som utgör själva fasaden utåt mot marknaden. När marknaden 

förändras är det relevant att anpassa affärerna för att tillfredsställa de nya mark-

nadsbehoven. (ibid) 

 

Att hitta förvaltningsobjekt att förvalta är ett komplext arbete. Att hitta applika-

tionerna att förvalta är förhållandevis enkelt. Det är dock svårare att få grepp om 

de organisatoriska strukturer som utgör det vi benämner som verksamhet. (ibid) 

 

Skikt 1 i modellen som berör affär/uppdrag avser i systemmodellen förhållandet 

till slutkund. Skikt 2 utgörs av produkter, arbetsprocesser, regelverk eller funk-

tioner. Det är förvaltningsobjektets beskaffenhet som avgör vad som blir aktuellt 

i det enskilda fallet. Ett optimalt förvaltningsobjekt består av en mix av det bästa 

avseende verksamhet och IT-stöd, således en del från något av samtliga fyra 

skikt i systemmodellen. (ibid) 

 

Vem ska förvalta objektet som identifierats? För att identifiera dessa personer 

behöver man ta reda på vilka som berörs av förvaltningsobjektet, med andra ord 

affärsparterna och kommunikationen däremellan. Man har behov av att betrakta 
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hur affärspartsbilden ser ut, när detta är fastställt utgör den underlag för att skapa 

en förvaltningsorganisation åt förvaltningsobjektet. (ibid) 

3.2.4. Förvaltningsstyrning 

Förvaltningsstyrningen innebär att man arbetar fram en förvaltningsplan inklusi-

ve budget och avtal. Styrningen av förvaltning innebär även att man följer upp 

förvaltningen, arbetar med prognostisering, planering och genomförande av för-

valtningsmöten samt rapportering till styrgrupp av förvaltningsorganisationens 

arbete. Även marknadsföring och utvärdering ingår i förvaltningsstyrningen. 

(Nordström & Welander, 2002) 

 

För att uppnå affärsmässighet i förvaltningen menar Nordström & Welander 

(2002) att förvaltningsstyrning är viktigt att införa. Vid bristfällig förvaltning är 

det förekommande ofta just i styrningen av förvaltningen som brister förekom-

mer (ibid). Nordström & Welander (2007 s. 49) definierar förvaltningsstyrning 

på följande sätt ”Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksam-

het i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjekt”. Det finns två 

delverksamheter i förvaltningsstyrningen; strategisk styrning och operativ styr-

ning (ibid). 

3.2.5. Förvaltningsorganisation 

När fördelning av ansvar skett i en organisation resulterar detta i att roller ska-

pas. Medarbetarna inom organisationen blir bärare av ansvarsroller och det är 

dessa ansvarsroller som skapar förvaltningsorganisationen. Innehav av en roll i 

en förvaltningsorganisation innebär ansvar, men den ger även befogenheter 

(Bergvall & Welander, 1996) 

 

Brandt (2004 s. 83) definierar en systemförvaltningsorganisation på följande sätt 

”En systemförvaltningsorganisation är en miniorganisation i en organisation, 

med ett antal roller, funktioner, processer och relationer som styr systemförvalt-

ningsarbetet”. 

 

En förvaltningsorganisation är ett sätt att strukturera en samverkan mellan de 

objekt som ska förvaltas och verksamheten som står för IT-driften. Det är viktigt 

att det finns ett kontinuitetstänkande i systemförvaltningen och att förvaltnings-

organisationen kan samla olika typer av kompetenser. (Nordström, 2005) 

 

Det är viktigt att förvaltningsorganisationen bemannas av enskilda fysiska per-

soner och inte av grupper av personer, detta då gruppansvar inom en förvalt-
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ningsorganisation tenderar att skapa en osäkerhet om vem som har ansvaret. 

Principiellt är grundregeln att en person kan ha flera roller. (ibid) 

 

Objektägar- och IT-systemägarrollen bör innehas av olika personer, uppdrags-

aspekter går annars förlorad, om samma person bemannar båda rollerna blir per-

soner både köpare och säljare (Nordström & Welander, 2007). 

 

En roll kan dock även innehas av flera personer. Detta är dock en situation som 

bör undvikas som framgick ovan. Det finns några undantag från förfarandet att 

en roll kan innehas av flera personer. Exempelvis ska inte rollen som systemäga-

re och systemförvaltare vara samma person. (Nordström & Welander, 2002) 

3.2.6. Arbetsgrupper 

Styrgrupp 

Styrgruppen utgörs av systemägare och systemområdesansvarig. Medarbetarna 

som innehar dessa roller utgör ramarna för förvaltningsarbetet. Detta ska doku-

menteras i förvaltningsavtalet. Styrgruppen är beslutande vid eventuell vidareut-

veckling. Systemansvarig rapporterar till Styrgruppen. (Bergvall & Welander, 

1996) 

 

Det är styrgruppen som fattar beslut om förvaltningsplanen är godkänd eller ej 

(Nordström & Welander, 2002). 

Förvaltningsgrupp 

Förvaltningsgruppen utgörs av systemansvarig, ADB-ansvarig samt kontaktper-

son. Förvaltningsgruppens primära uppgift är att planera och prioritera önskemål 

av förändringar. De beslutar inom de ramar som satts upp av styrgruppen och 

som även skall finnas dokumenterade i förvaltningsavtalet. (Bergvall & Welan-

der, 1996) 

 

Förvaltningsgruppen har möten oftare än styrgruppen. Förvaltningsgruppen är 

även ålagda att följa upp gjorda ändringar och att rapportera kontinuerligt till 

styrgruppen. (ibid) 
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Driftgrupp 

Driftgruppen består av systemansvarig, ADB-ansvarig, kontaktperson samt 

driftansvarig. Driftgruppens mötesfrekvens är beroende på om det används ver-

sionshantering eller inte. Vid tillämpning av versionshantering är det lämpligt att 

ha möte inför varje kommande version, samt följa upp de versioner som tidigare 

släppts. Om enbart kontinuerlig hantering är det som används förefaller det 

lämpligare att driftsgruppen sammanträder ungefär fyra gånger per år. (ibid) 

Användarförening 

Användarförening består av systemansvarig, kontaktpersoner, representanter för 

användarna samt övriga som har ett intresse av förvaltningen. Även ADB-

ansvarig kan ingå i användarföreningen. En lämplig sammanträdesfrekvens för 

användarföreningen är en till två gånger per år. (ibid) 

Samordningsgrupp 

Samordningsgruppen består av flera systemansvariga och ADB-ansvariga från 

organisationen. Samordningsgruppens uppgift är att samordna mellan verksam-

hetens ADB-system samt samordna de olika krav som ställs från användarna. 

(ibid) 

Styrgrupp

Samordningsgrupp

Användarförening

Förvaltningsgrupp Driftgrupp

 

Figur 8. Arbetsgrupper i en förvaltningsorganisation (Fritt från 

Bergvall & Welander, 1996 s. 101) 
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3.2.7. Ansvarsroller 

Rollbeskrivningar bör skapas utifrån de aktiviteter som förvaltningsorganisatio-

nen behöver göra på förvaltningsobjektet. Beskrivningar av roller som har utar-

betas utifrån organisationen är sällan brukbara. Rollbeskrivningar som har fram-

tagits utifrån de objekt som förvaltningsorganisationen förvaltar är däremot ofta 

mycket användbara. (Nordström & Welander, 2002) 

 

En oklart definierad uppgift i verksamheten medför sannolikhet problem. An-

svarsfördelning är således viktigt att definiera. Brister i ansvarsfördelningen kan 

få allvarliga konsekvenser. Det räcker inte bara att en medarbetare inom organi-

sationen tilldelas ansvar, denne individ måste även själv vilja ta ansvar. (ibid) 

 

Brandt (2004) menar att ett problem vid rollfördelningen är att många roller inte 

är en hel tjänst och att denne persons engagemang därmed blir lidande. Det fö-

rekommer även en viss begreppsförvirring då det förekommer roller som har 

samma benämning men för att organisationen ska fungera krävs det att involve-

rade parter är införstådda med vilket ansvar och befogenheter de har. Det är 

även nödvändigt att det finns fasta och regelbundna rutiner för styrning och änd-

ringsarbete. (Bergvall & Welander, 1996) 

Informationsägare 

Informationsägaren är ytterst ansvarig för den information som ett eller flera sy-

stem använder. Denna roll inkluderar även beslutsfattande om nyutveckling, vi-

dareutveckling, förvaltning samt avveckling av informationen. (Brandt, 2004) 

Systemägare 

Systemägaren har det ekonomiska ansvaret samt det övergripande funktionella 

ansvaret för systemet. Systemägaren har ett verksamhetsansvar samt sluter avtal 

med ADB-organisationen. I ansvarsrollen som systemägare krävs ett stort enga-

gemang. (Bergvall & Welander, 1996) Systemägaren har det yttersta ansvaret 

för verksamheten som systemet ska stödja (Brandt, 2004). 

 

Bergvall & Welander (1996) uttalar speciellt hur viktigt det är att rätt person i 

organisationen utses till systemägare. Systemägaren bör organisationshierarkiskt 

vara placerad på en så låg nivå som möjligt, men ändå tillräckligt högt för att ha 

en god insikt i organisationen (Bergvall & Welander, 1996). 
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Systemansvarig 

Det utmärkande för den systemansvariga är det stora verksamhetskunnandet och 

samtidigt god insikt i ADB-systemet. Den systemansvarige är den som sköter 

kontakten med ADB-organisationen. Systemansvarig får direktiv från system-

ägaren och önskemål från kontaktpersonerna. (Bergvall & Welander, 1996) 

 

Brandt (2004) menar att den systemansvarige har en administrativ roll och som 

ska förverkliga att systemägarens mål uppfylls i praktiken. 

Kontaktperson 

Kontaktpersoner är de som arbetar med systemet för att stödja den dagliga verk-

samheten. Det vore rimligtvis omöjligt att låta alla användare representeras i 

förvaltningsorganisationen. Därför utses istället kontaktpersoner. (Bergvall & 

Welander, 1996) 

Systemområdesansvarig 

Systemområdesansvarig har det övergripande ekonomiska ansvaret för hur den 

ADB-tekniska förvaltningen fungerar (Bergvall & Welander, 1996). 

ADB-ansvarig 

Den ADB-ansvarige ansvarar för den ADB-tekniska delen av förvaltningen samt 

har det ADB-tekniska operativa ansvaret för systemet. Ansvarsrollen som ADB-

ansvarig innefattar även att fördela arbetet till de olika systemförvaltarna. 

(Bergvall & Welander, 1996) 

Driftansvarig 

Driftansvarig ansvarar för att driften av systemet fungerar. Till detta har den 

driftansvarige operatörer till hjälp. Det är vanligt att driftrollen och operatörsrol-

len sammanfaller. (Bergvall & Welander, 1996) 
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3.2.8. Målinriktad förvaltningsstyrning 

För att få grepp om förvaltningen och få den affärsmässig är det viktigt att foku-

sera på struktur och målstyrning. Vid avsaknad av mål för förvaltningsarbetet 

saknas också den grund för prioriteringar som säkerställer att rätt ändringar görs. 

Ändringar är ofta omfattande och dess antal är ofta stort. (Nordström & Welan-

der, 2002) 

 

Genom att upprätta mål med förvaltningen ökar sannolikheten att de viktigaste 

ändringarna genomförs först På så sätt undviker man även att ändringar blir aku-

ta. Tre krav som ska uppfyllas när man formulerar mål för förvaltningen är att 

de ska vara mätbara, realistiska och tydliga. (ibid) 

3.2.9. Ändringshantering 

Den vanligaste förvaltningsåtgärden är ändringshantering och har under lång tid 

betraktats som synonymt med förvaltningsarbete (Nordström & Welander, 

2002). 

 

Nordström (2005 s. 209) ger ändringshanteringen följande definition ”Änd-

ringshantering avser åtgärder från det att ett ändringsbehov uppstår till dess 

förvaltningsobjekt, där IT-system ingår som en central del, är förändrat och 

fungerar på avsett vis.”. 

 

Vid ändringshantering menar Nordström (2005) att huvud- och underkategorier i 

Tabell 2 nedan skall beaktas. 
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Tabell 2. Begreppskategorier för ändringshantering (Nordström, 

2005) 

Huvudkategori Beskrivning Underkategori 

Ändringsgrund Bakomliggande orsak till änd-
ringsbehov. 

Upptäckt av fel 

Upptäckt av att ett behov har upp-
hört 

Behov av förändring 

Ändringsobjekt Det objekt som behöver ändras för 
att rätta, förändra eller sanera. 

Process/delprocess 

IT-system 

Produkt 

Ändringstyp Kategorisering av ändringar utifrån 
ändringsgrunden. 

Rättning 

Anpassning 

Förbättring 

Sanering 

Ändringsstrategi Handlingsalternativ i samband 
med ändringar. 

Genomföra ändringar 

Avvisa och ej genomföra ändring-
ar 

Anpassa objektverksamheten efter 
IT-systemet 

Använda IT-systemet till annat än 
ursprungssyftet 

Ändringshantering Åtgärder från det att ett ändrings-
behov uppstår till dess att änd-
ringen är införd. 

Initiera 

Bereda 

Prioritera 

Genomföra 

Testa 

Införa 

3.2.10. Rutiner 

När förvaltningsobjektet är definierat och när förvaltningsorganisationen är ut-

sedd till förvaltningsobjektet är det viktigt att bygga rutiner att arbeta efter. Ru-

tinernas syfte är att beskriva vad som faktiskt genomförs i förvaltningsarbetet 

och knyta ihop ansvarsroller med arbetsuppgifter i förvaltningen. (Nordström & 

Welander, 2002) 
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Det ska byggas rutiner för samtliga de aktiviteter som definierats som förvalt-

ning. Två av de viktigaste rutinerna är hur ändringshanteringen och förvalt-

ningsstyrningen ska utformas. (ibid) 

3.3. Systemutveckling 

Här beskriver vi de två systemutvecklingsstrategierna; traditionell och evolutio-

när systemutveckling. Den traditionella systemutvecklingens förvaltningsfas har 

vi grundligt beskrivit under rubrik 3.2. Under rubrik 3.3.1 avser vi istället att 

kortfattat beskriva den traditionella systemutvecklingens hela livscykel för att 

sätta systemförvaltningsfasen i dess sammanhang när hela livscykeln betraktas. 

 

Evolutionär systemutveckling beskrivs mer detaljerat eftersom den evolutionära 

systemutvecklingen utgör ett av de två perspektiven i studiens tvåperspektivana-

lys. 

3.3.1. Traditionell systemutveckling 

Den traditionella systemutvecklingen har flera benämningar, exempelvis kon-

ventionell systemutveckling, revolutionär systemutveckling eller vattenfallsmo-

dellen. Traditionell systemutveckling har historiskt varit mycket populärt och 

använts som generell metod för att utveckla informationssystem. Figuren nedan 

visar vattenfallsmodellen bestående av sex faser. 

Kravanalys

Specifikationer

Design

Implementering

Test

Förvaltning

Återkoppling

 

Figur 9. Vattenfallsmodellen (Fritt från Blanchard & Fabrycky, 

2006 s. 33) 
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Traditionell systemutveckling finns i många former. Gemensamt för dessa är att 

systemutvecklingsstrategin har likartad grundläggande uppläggning. Följande 

faser ingår enligt Avison & Fitzgerald (2003): 

 Utförbarhetutredning 

 Systemutredning 

 Systemanalys 

 Systemdesign 

 Implementering 

 Granskning och underhåll 

Blanchard & Fabrycky (2006) vattenfallsmodell är påtagligt liktydig faserna 

som Avison & Fitzgerald (2003) presenterar, och följer den traditionella sy-

stemutvecklingens grundidé med faser som ska vara klara innan nästa fas påbör-

jas. 

 

Den traditionella utvecklingen illustreras av Andersen med livscykelmodellen. 

Vid traditionell systemutveckling är tankegången att hela informationssystemet 

ska levereras på en gång som ett helt färdigt informationssystem. (Andersen, 

1994) 

Förändringsanalys
Systemering

Realisering
Förvaltning 

och drift
Implementering

Analys Utformning
Avveckling

 

Figur 10. Livscykelmodellen (Fritt från Andersen, 1994 s. 41) 

Avison & Fitzgerald (2003) menar att den traditionella systemutvecklingen har 

många styrkor men även många svagheter och att dessa svagheter har lett till 

andra former av systemutvecklingsstrategier utvecklats. Ett exempel på detta är 

evolutionär systemutveckling med en strikt motsatt syn på systemutvecklingen 

där systemet levereras genom delleveranser. 
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3.3.2. Evolutionär systemutveckling 

Tom Gilb var en tidig förespråkare för den evolutionära systemutvecklingsstra-

tegin. Gilb rekommenderar att systemet ska planeras för att levereras som ett 

antal mindre delsystem som förbättras stegvis till operationella system. Evolu-

tionär systemutveckling är nära relaterat till prototyping. Gilb menar att använ-

dandet av prototyping förenklar uppdelningen av mindre delsystem som utveck-

las vid den evolutionära systemutvecklingen. (Crinnion, 1991) 

 

Avison & Fitzgerald (2003) anser att prototyping inte är ett krav vid evolutionär 

systemutveckling, även om denna ofta är mycket lämplig att använda eftersom 

den evolutionära systemutvecklingen utgörs av inkrementellt tänkande som 

lämpar sig väl för utveckling av prototyper. 

 

John Crinnion (1991 s. 25) definierar den evolutionära systemutvecklingen 

(Evolutionary Systems Development Methodology. EDM) på följande sätt: ”Ett 

angreppssätt där designmålen arbetas fram till en fysisk arbetsmodell. Analyti-

kerna som arbetar tillsammans med användarna förbättrar gradvis denna sy-

stemprototyp tills den når en acceptabel användarnivå och när användarmålen 

är uppnådda tas prototypen i bruk som det nya systemet”. 

 

Evolutionär systemutveckling är en inkrementell utvecklingsstrategi där syste-

met stegvis växer fram. Den första implementeringen av systemet är inte det 

primära målet vid utvecklingen, utan betraktas endast som en del av den pågå-

ende utvärderingen och förbättringen av systemet tills en optimal lösning har 

nåtts med systemet. Varje delleverans syftar till att implementera nya krav och 

förfina systemet. Designprocessen sträcker sig över hela utvecklingscykeln vil-

ket ger en bättre grund för att utvärdera vilka nya krav som ställs på systemet 

och sedan implementera dessa (Avison & Fitzgerald, 2003) 
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Figur 11. Evolutionär systemutveckling (Fritt från Avison & 

Fitzgerald, 2003 s. 86) 

Figuren ovan visar hur den evolutionära utvecklingen fungerar. Systemet som 

utvecklas vid den första iterationen kommer att innehålla en del av de krav som 

kommer att ställas på ett färdigt system. Efter den första iterationen kommer en 

period då erfarenheter och kunskap erhålls genom systemanvändning. Iterationer 

kan ske med längre tidsmellanrum, men de kan även överlappa varandra. Med 

erfarenheter från tidigare iteration sker sedan iteration 2 med nya krav som im-

plementeras. Iteration 2 är ofta arbetsam med många nya krav som ska införlivas 

i systemet. Arbetsbördan är dock mindre än det var att bygga det första syste-

met. I slutet av iteration 2 ska en betydligt större andel av krav vara uppfyllda. 

För varje iteration minskar arbetsbördan, det kommer med tiden bli fråga om 

små förfiningar i systemet. (Avison & Fitzgerald, 2003) 

 

En fördel med det evolutionära angreppssättet av systembyggande är att det är 

snabbt. Den första implementeringen av systemet går snabbt att komma tillstånd 
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med. Det är inte ett komplett system efter den första iterationen, men det är ett 

fungerande system, dock med vissa begränsningar när det gäller kravimplemen-

tering. (ibid) 

 

System som utvecklats evolutionärt utvecklas snabbare än vad som hade varit 

fallet vid användning av exempelvis en traditionell utvecklingsstrategi som vat-

tenfallsmodellen. En annan stor fördel med evolutionär systemutveckling är att 

krav förändras över tiden med de förändringar i systemet som detta måste av-

spegla. I den evolutionära utvecklingen är detta naturligt. (ibid) 

 

Krav kan många gånger vara svåra att specificera på förhand. En del krav kan-

ske inte ens är möjliga att specificera, vilket gör det extra lämpligt med en evo-

lutionär utvecklingsstrategi, då nya krav enkelt kan implementeras i efterhand 

genom nya iterationer. (ibid) 

 

Krav är fundamentet för varje projekt och definierar vad berörda parter kräver 

att det nyutvecklade systemet eller systemkomponenter ska klara av att hantera 

(Hull et al, 2005). 

 

Grundläggande i den Evolutionära systemutvecklingen är att utvecklandet först 

resulterar i ett mindre delsystem som snabbt tas i bruk. För att strategin ska 

lyckas krävs en öppen arkitektur. Det ska vara tekniskt enkelt att integrera nya 

delar av informationssystemet med redan utvecklade delar. Detta är viktigt för 

att utvecklingen ska ske utan onödigt resursslöseri. Den tekniska lösningen ska 

ej behöva omkonstrueras för att kunna koppla nya systemmoduler till redan exi-

sterande. Detta innebär att den tekniska lösningen bör följa existerande standar-

der i den mån sådana finns. Med detta avses programmeringsspråk, OS, gräns-

snitt och dokumentation. (Andersen, 1994) 

 

Ett problem med den evolutionära utvecklingsstrategin kan vara att finna en ra-

tionell uppdelning av informationssystemet. Kritiker menar att den evolutionära 

utvecklingen ger mindre effektiva lösningar samt att det är ett ineffektivt sätt att 

utveckla ur ett resursperspektiv. (ibid) 

 

Evolutionär systemutveckling ger möjlighet att använda beskrivningstekniker 

som till exempel datamodellering, men på de punkter där den evolutionära sy-

stemutvecklingen lägger speciellt stor vikt finns beskrivningstekniker speciellt 

framtagna. Det gäller beskrivningen av mål samt nyttan av de olika delleveran-

serna. (ibid) 

 

En utvecklingsplan som är uppgjord på förhand att leverera systemet i tre-fyra 

omgångar är inte evolutionär systemutveckling eftersom planering av leveranser 
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från början går helt emot det evolutionära utvecklingstänkandet. Evolutionär 

systemutveckling är ett sätt att tänka och planera. (ibid) 

 

Genom att snabbt åstadkomma resultat och leverera delar av systemet ökas san-

nolikheten att användarnas motivation ökar och att de därmed aktiverar sig i det 

fortsatta arbetet. Detta är en viktig aspekt i den evolutionära systemutveckling-

en. Delleveranser består av en systemeringsuppgift (analys och utformning), rea-

lisering och implementering. Detta innebär att den evolutionära systemutveck-

lingscykeln skiljer sig från den traditionella (revolutionära) och att det i prakti-

ken innebär en livscykel per delleverans. (ibid) 

 

Det är ofta en utvärdering av vad som ger mest nytta som ligger till grund för 

nästa leverans, med andra ord vad som ger mer nytta för användarna i förhållan-

de till investerad kostnad för utvecklingen (ibid). 

 

Själva kärnan i den evolutionära systemutvecklingen är att leveransen ska gå 

snabbt och ska ge mycket tillbaka för den kostnad som utvecklingen har innebu-

rit. Huvudprincipen är att de mest elementära delarna av systemet levereras 

först. (ibid) 

 

En evolutionär utvecklingsstrategi gör det enklare att integrera nya krav i infor-

mationssystemet, vilket ibland kan ske helt utan modifikation av informations-

systemet. Ett informationssystem som är uppbyggt med en evolutionär utveck-

lingsstrategi blir dynamiskt och i ständig förändring. Att skapa kompatibilitet 

mellan olika operativsystem i en verksamhet ses som ett viktigt mål vid strate-

gisk systemplanering, vilket kan göras genom integration av systemkomponen-

ter eller via gränssnitt. (Johnson et al, 2005) 

3.3.3. Prototyping 

En prototyp representerar konfigurationen av ett system när det gäller form och 

funktioner, förutom att prototypen inte är fullt kvalificerad för operationellt 

bruk. Prototypen är konstruerad på liknande sätt som den slutgiltigt levererade 

prototypen till en operationell miljö. (Blanchard & Fabrycky, 2006) 

 

Användandet av prototyper i systemutvecklingen tog sin början under 1980-

talets tidiga år. Anledningen var den traditionella systemutvecklingens svagheter 

med de fasta faserna i vattenfallsmodellen. I början fungerade prototyping som 

ett verktyg för utvecklaren att genom uppbyggnad av en förenklad modell kunna 

visa upp en systemliknande prototyp för potentiella kunder och användare. Detta 

skulle resultera i feedback och möjliggöra en ökad sannolikhet att slutanvända-

ren upplever systemet som stödjande i verksamheten. Utvecklaren fortsätter se-
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dan att vidareutveckla prototypen tills enighet infinner sig mellan utvecklare och 

användare att prototypen är tillfredsställande. (Chen, 2001) 

 

Vad som sedan händer när prototypen har tjänat sitt syfte är antingen att den 

slängs för att istället påbörja arbetet med ett nytt system baserat på de krav som 

man kom fram till vid användandet av prototypen. I detta fall har prototypen an-

vänts endast till att skapa förståelse för ett framtida system och vilka krav som 

ska implementeras. Vidareutvecklingen sker i detta läge genom traditionell sy-

stemutveckling. (ibid) 

 

Det kan även vara så att prototypen vidareutvecklas till ett färdigt system att för-

se slutanvändaren med, i detta fall blir systemutvecklingsstrategin baserad på 

evolutionära teorier (Avison & Fitzgerald, 2003). 

 

Det finns två olika varianter av prototyper, dessa är (Avison & Fitzgerald, 

2003): 

 En prototyp som byggs endast för att utvärdera kundkrav och som se-

dan slängs 

 En evolutionär prototyp som används för vidareutveckling 

Användandet av prototyper syftar till att ge användaren en inblick i hur det skul-

le vara att använda prototypen eller produkten i en operationell miljö. Genom att 

utveckla prototyper stimuleras kravställandet och förhoppningen är att fler krav 

ska konkretiseras. Avancerade prototyper använder mjukvara och ger en stor 

verklighetsnära upplevelse, vilket förhoppningsvis förbättrar kravspecifikatio-

nen. (Robertson & Robertson, 2006) 

3.3.4. Skillnader mellan traditionell och evolutionär 
systemutveckling 

Evolutionär systemutveckling skiljer sig från traditionell systemutveckling ge-

nom att det inte är en linjär utvecklingsstrategi som resulterar i ett optimerat och 

färdigt system. Den evolutionära utvecklingsstrategin är inkrementell med itera-

tioner. (Avison & Fitzgerald, 2003) 

 

Den traditionella systemutvecklingen förutsätter att utvecklingen av systemet 

resulterar i ett komplett färdigt system. Vid varje fas i den traditionella utveck-

lingen sker ett omfattande arbete med detaljerade analyser av vilka krav som ska 

ingå i systemet och resultatet av den traditionella systemutvecklingen blir ett 
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system som direkt kan tas i bruk och tas om hand av förvaltningsorganisationen. 

(ibid) 

3.4. Sammanfattning 

De teoretiska kunskapsbildningarna som kapitlet presenterar har hög relevans 

vid genomförandet av studien och är noggrant utvalda för att bilda en helhet som 

ska ligga till grund för analysen av den empiriska verksamheten på simulator-

centralen. 

 

Vid betraktelse av studiens problemområde framstod de centrala begreppen in-

formatik, systemförvaltning och systemutveckling, med underliggande kategorier 

av tillhörande ämnesområden. Problemområde fokuserar på förändringsarbetet 

vid simulatorcentralen som befinner sig i gränslandet mellan systemförvaltning, 

dels som delfas i den traditionella systemutvecklingscykeln och dels som evolu-

tionär systemutveckling där varje iteration i utvecklingsprocessen är att betrakta 

som en egen livscykel. 

 

I undersökningen använder vi dessa utvecklingsstrategier som perspektiv och 

låter dem tillfälligt bli vår förförståelse. För varje perspektiv utgår vi ifrån att det 

faktiskt är denna typ av utvecklingsstrategi som används och beskriver verk-

samheten utifrån denna hypotes och i de termer som hör till den utvecklingsstra-

tegin. Vi tar sedan ett steg tillbaka och betraktar beskrivningen ur respektive 

perspektiv objektivt för att avgöra om de verkar trovärdiga och om någon av 

dem lämpar sig bättre än den andra för att beskriva verksamheten. Slutligen re-

flekterar vi över hur verksamheten ter sig ur de olika perspektiven och vad man 

kan dra för slutsatser av det vi observerat.  

Informatik 

Informatik är fundamentalt i en studie som denna där förvaltningsobjekt utgörs 

av informationssystem, eller som delar av informationssystem. 

Systemförvaltning 

Förvaltningsdelen är primärt baserad på Nordström & Welanders (2002) modell 

affärsmässig förvaltningsstyrning. Fem nyckelområden anges för att uppnå en 

affärsmässig förvaltningsstyrning. Dessa områden har sedan kompletterats med 

andra teoribildningar inom området för att ge förvaltningsteorin en så mångskif-

tande bild som möjligt. 
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Systemutveckling 

Valda avsnitt till systemutvecklingsdelen föll sig naturligt då studien är baserad 

på en tvåperspektivanalys, där traditionell och evolutionär systemutveckling ut-

gör perspektiven. Vid studiebesöket på simulatorcentralen fick vi insikt i att det 

arbetades på en prototypliknande basis. Av den anledningen beskrivs även pro-

totyper då detta är en fundamental aspekt av systemutvecklingsarbetet som sker 

på simulatorcentralen. 

Djup och bredd 

Centrala begrepp i studien beskrivs med mer djup än bredd, det avser beskriv-

ningen av identifiering av förvaltningsobjekt och vad som kan utgöra ett förvalt-

ningsobjekt enligt Nordström & Welanders (2002) systemmodell. Även de två 

systemutvecklingsstrategierna; traditionell och evolutionär systemutveckling 

beskrivs med ett större djup. 

 

Informatik och övrig förvaltningsverksamhet beskrivs något bredare och ej med 

samma djup. Dessa ämnen är relevanta för att skapa en bredare förståelse för 

relevanta fenomen men har inte samma fokus på studiens problemområde och 

syfte varav beskrivningen av dessa ämnen är något mer flyktig. 
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4. Empiri 

Kapitlets empiriska underlag utgörs av erhållna interna och ex-

terna företagsdokument samt intervjuer med medarbetare som 

arbetar med förändringen av PMSIM vid simulatorcentralen på 

Saab. Information från dokument och intervjusvar har då det 

har kunnat passa under flera rubriker placerats under den ru-

brik där det har störst relevans. 

4.1. Informatik 

Under denna rubrik har vi samlat empiriskt material som har anknytning till in-

formationssystemets roll i verksamheten. Det är i första hand fråga om beskriv-

ningar av den kringliggande verksamheten och de krav som ställs på simulatorn. 

4.1.1. PMSIM: s kringliggande verksamhetsmiljö 

Under intervjuerna kommer respondenterna vid flera tillfällen in på hur omvärl-

den påverkar PMSIM och arbetet med att förändra den.  

Vad finns det för yttre faktorer som påverkar förvaltning och utveckling av 

PMSIM (ekonomiska förutsättningar, krav från ledningen etc.)? 

Det finns enligt respondenterna flera gränsytor som påverkas av yttre faktorer. 

PMSIM har flera olika användningsområden, något som diskuteras mer längre 

fram i uppsatsen. De områden som innebär yttre påverkan på PMSIM är främst 
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marknadsföring och träning. Även projekt som pågår inom Saab kan leda till att 

yttre faktorer påverkar PMSIM. Respondent A som är systemägare förklarar. De 

olika arbetsgrupperna och ansvarsrollerna behandlas under avsnitt 4.2.5 och 

4.2.6. 

”Projekt som pågår i de olika verksamheterna 

behöver ibland göra saker och ting i PMSIM. 

Träning är många gånger knutet till någon typ av 

projekt. Yttre faktorer som påverkar kan vara att 

man har sålt flygplan till ett annat land som nu 

ställer krav. Det kan även vara att man vill visa 

hur det fungerar för svenska piloter från flygvap-

net. Även kravställande från kunden är ett slags 

externt kravställande, men det ligger utanför för-

valtningsområdet.” (A) 

Respondent B som sitter i referensgruppen
1
 menar att både ekonomi och krav 

från ledningen är faktorer som påverkar PMSIM. I följande citat ger han exem-

pel på hur detta. 

”Det kan komma principbeslut om vad Saab Tan-

nefors ska ägna sig åt och inte ägna sig åt som 

kan påverka vilka ramar vi har att verka inom, 

som till exempel att vi ska bygga simulatorer och 

sälja, eller att vi inte ska göra det. Förutsättning-

ar kan ändras av beslut och det är sådant som kan 

påverka de ekonomiska förutsättningarna för oss. 

Det blir lättare eller svårare att få pengar och 

göra saker med simulatorn.” (B) 

”När det gäller ekonomiska begränsningar kan 

jag ta ett exempel. Vissa typer av förbättringar av 

simulatorn drivs utav beställningar som vi får av 

till exempel FMV
2
. Då är det frågan vad de är vil-

liga att köpa, exempelvis begär de in en offert på 

en viss funktion och då kanske Saab svarar att det 

                                         
1
 I förvaltningsorganisationen kring PMSIM finns det en referensgrupp, denna har funktionen av en användarfö-

rening och beskrivs mer ingående under rubrik 4.2.5. 
2
 Försvarets materielverk, kund till Saab i Linköping. 
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kostar 200 miljoner att genomföra utvecklingen, 

50 miljoner är till för att göra ordentliga förstudi-

er i PMSIM. Då säger FMV, nej vi betalar bara 

150 miljoner och så chansar vi på att det går för-

sta gången, vi bryr oss inte om att göra förstudier. 

Det har hänt att det gjorts den typen av över-

väganden att vi hoppar över förstudiefasen.” (B) 

”Krav från exempelvis FMV tror jag inte förvalt-

ningen påverkas mycket av, men utvecklingen av 

simulatorn påverkas definitivt av FMV: s krav, om 

man inte ser utveckling av simulatorn som en del 

av förvaltningen.” (B) 

Respondenten ger i citatet ovan ett intressant exempel hur viktiga de ekonomis-

ka ramarna är, och särskilt intressant är den sista meningen ”... om man inte ser 

utveckling av simulatorn som en del av förvaltningen”. Respondenten kommer 

här in på en fundamental aspekt av studiens syfte, och vi börjar få en klarhet att 

inte ens de som förvaltar simulatorn vet vad som är utveckling och vad som är 

förvaltning. 

 

Även respondenten i förvaltningsgruppen anger ekonomiska faktorer som be-

gränsande, kraven från ledningen förefaller vara ringa. 

”Ekonomin styr en del, såklart. Krav från led-

ningen får vi sällan. De är ofta här med sina be-

sökare men det är mest för att se simulatorn och 

eventuellt testa att flyga planet. Vi ska finnas till 

hands, det är kravet.” (C) 

Dagens situation jämförs här av samme respondent med hur det var när simula-

torn byggdes och stora pengar lades ner på utvecklingen av simulatorn. 

”Förr var det mer liv i luckan när man byggde 

upp det eftersom det kostade mycket att bygga. Då 

var ledningen inblandade, på högsta nivå. VD: n 

var med och beslutade om pengarna och vad vi 

skulle göra. Men inte idag utan nu är det ägaren 

som sitter på pengarna och vi får varje år komma 
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med önskemål om vad vi vill köpa in, om det är 

något nytt vi ska köpa in lägger han in det i bud-

geten. Men bara för att det är gjort betyder det 

inte att vi kan gå iväg och handla, det är snarare 

ett löfte om att få handla. Sedan måste man efter 

det på något sätt äska om pengarna, för att få 

köpa.” (C) 

Respondent B kommer här in på ett resonemang om marknadsföring och hur 

kunder med specifika krav kan påverka hur utvecklingen ter sig. 

”Sedan har vi det som gäller marknadsföringen, 

det är också en typ av påverkan från omvärlden. 

Det har gjort att vi har fokuserat modellbyggan-

det på vissa områden där marknadsföringssidan 

kände att en viss kund var väldigt intresserad av, 

låt oss säga att laserstyrda bomber är väldigt inne 

i något visst kundland. Då vill vi när de kommer 

på besök kunna demonstrera hur bra vi är på det. 

Det har hänt att vi har gjort saker för specifika 

kunder. Kanske framförallt modellen för den tak-

tiska omvärlden, där man lägger upp scenarion 

som motsvarar olika kunders tänkta användning 

utav flygplanet.” (B) 

Hur påverkas förvaltning och utveckling av interna faktorer (önskemål från 

användare av simulatorn, nya användningsområden etc.)? 

De interna faktorer som påverkar förändringsarbetet är relaterade till PMSIM: s 

tredje stora användningsområde, nämligen funktionsutveckling. Funktioner som 

ska in i Gripen testas på ett tidigt stadium i PMSIM. Ingenjörerna som utvecklar 

dessa kan komma från olika avdelningar inom Saab och detta får konsekvenser 

för förändringsarbetet med simulatorn. Det framgår dock att mycket av de initia-

tiv som tas kommer från de som förvaltar simulatorn. Respondent B förklarar: 

”Är det något mindre som ska göras brukar det 

gå att lösa ganska smärtfritt. Är det något större 

måste man skriva någon sorts ekonomi för det och 

det kan då det bli en resurskonflikt om man behö-

ver hjälp från någon annan avdelning.” (B) 
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”Förvaltningen ändras så till vida att man plock-

ar med ansvariga för de modellerna i förvaltning-

en också (de andra flygsimulatorerna som det ar-

betas med på simulatorcentralen).” (B) 

”Ibland vill man göra simuleringar i PMSIM för 

att få veta hur olika funktioner fungerar. Till ex-

empel, om vi satte på en sådan här makapär på 

flygplanet, vad skulle det få för effekter? I dessa 

situationer är PMSIM lämpligt att använda.” (B) 

Respondent C svarade lite annorlunda men menar förmodligen ungefär samma 

sak. De små uppdateringarna av PMSIM hanteras av en utvecklingsprocess som 

respondenten inte uppfattar som del av förvaltningen. Förvaltningen i detta fall 

representerar större förändringar av simulatorn. 

”Interna aspekter påverkar mycket. Förvaltning-

en av simulatorn vet jag inte om det påverkar 

speciellt mycket, men det är utvecklingen av simu-

latorn som drivs av interna aspekter. Exempelvis 

användare som har nya önskemål på simulatorn. 

Det är förvaltningen som tar hand om de önske-

målen.” (C) 

Vilka ses som kunder? 

Respondenterna nämnde olika typer av kunder, dels Saabs kunder men även de 

avdelningar inom Saab som använder simulatorn som ett verktyg i utvecklingen.  

”Då kommer man in lite på någon slags övergri-

pande idé om Saab, även Saabs roll i processen 

med att utveckla ett flygplan. Saab har externa 

kunder till exempel, FMV, Flygvapnet, andra län-

ders flygvapen och andra länders organisationer 

motsvarande FMV.” (A) 

”Det finns i viss mån också kunder in mot simula-

torerna, det kommer till exempel folk ifrån FMV 
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och gör vissa flygningar i simulatorerna och jag 

tror även att det har varit så avseende PMSIM.” 

(A) 

”Sedan finns det kunder inom Saab också. Det 

finns en organisation med folk som jobbar med 

bland annat med presentation. Låt mig ge ett ex-

empel, från GRIPEN 08 får man en uppgift att det 

ska tas in ett nytt vapen, och det vapnet ställer 

vissa krav på presentationen. Då kommer de in 

som kund mot PMSIM och säger att de vill ha en 

modell av det här vapnet och att man måste kunna 

testa presentationen och flyga samt göra vissa an-

fallsuppdrag, till exempel i en viss miljö. Då får vi 

som förvaltande organisation ta hand om det och 

göra det som behövs.” (A) 

Respondent A fick här en följdfråga: Vad är det för skillnad på kunder och an-

vändare? Är utvecklarna användare? 

”Utvecklare, är de som utvecklar något som ska 

in i flygplanet. Det kan exempelvis handla om 

mjukvara.” (A) 

”Kunderna ställer krav på att de vill kunna testa 

tidigt i PMSIM. I detta läge blir utvecklaren en 

kund i PMSIM för att han vill kunna använda 

PMSIM. Sedan finns det en annan typ av utveck-

ling och det är när man utvecklar PMSIM för att 

uppfylla de krav som utvecklaren vill ha. Det här 

är ett problem, det är svårt att hålla isär begrep-

pen. Det har vi stora problem med i organisatio-

nen.” (A) 

”Normalt sett när vi talar om en kund är det nå-

gon som vill använda simulatorn. Det är många 

gånger programvara som ska in i flygplanet, i 

dessa fall rör det sig om utvecklare som vill ha åt-

komst till simulatorn för att testa.” (A) 
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Det framgår att det finns vissa problem inom organisationen att hålla isär be-

greppen. Sammanfattningsvis kan man dock säga att även utvecklarna ses som 

PMSIM: s kunder men de är också simulatorns användare. Det är viktigt att hål-

la isär utveckling av funktioner till flygplanet och utveckling av själva simula-

torn. Dessa begrepp diskuteras mer ingående senare i rapporten.  

 

Respondent B nämner ett flertal andra typer av kunder till PMSIM. Det framgår 

att kunderna kan variera både mellan och inom olika användningsområden. Det 

faktum att simulatorn har haft ett flertal användningsområden under sin livstid är 

också intressant. 

”Dels är det marknadssidan med sina demonstra-

tioner och då är det inte bara marknadsföring mot 

export och potentiella kunder. Det är även en 

massa börsanalytiker här i staden som åker till 

simulatorcentralen på Saab och leker av sig lite i 

PMSIM. Då blir de förhoppningsvis mer vänligt 

inställda till Saab.” (B) 

”Användningsanalytikerna kan också ses som en 

typ av kunder, de kör ibland olika koncept emot 

varandra. Till exempel körde vi en simulerings-

vända där man jämförde om vi ska förbättra när-

stridsförmågan, skaffa oss en hjälmdisplay, en 

bättre robot eller ett vridbart utblås på motorn. Vi 

tittade genom dessa användningsfall på ett antal 

olika systemlösningar, och jämförde dessa mot 

varandra. Då var det inte Saabs utvecklingssida 

utan då var det användningsanalyssidan som an-

vände simulatorn för att titta på saker ännu tidi-

gare i utvecklingsfasen, dessa var med andra ord 

kunder i detta läge.” (B) 

”Simulatorn har även använts, men inte nu läng-

re, till ren forskningsverksamhet där man tittar på 

ögonrörelser vid stress. Vi försöker göra ett till-

räckligt svårt uppdrag så man kan se hur männi-

skan beter sig under stress. Den typen av prov har 

vi också gjort i simulatorn.” (B) 
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”Sedan har vi även använt PMSIM som provbänk 

för att bygga andra simulatorer. Då är det exter-

na kunder till den här simulatorn vi ska använda, 

men kunden för PMSIM är väl gänget som utveck-

lar simulatorn som ska byggas.” (B) 

Respondent C påpekar att kraven skiljer sig beroende på vilken typ av kund det 

är fråga om: 

”Ingenjörer kan ses som kunder, de brukar vara 

ganska förlåtande om bara deras lilla funktion 

gick att testa. Fungerar det brukar de vara nöjda 

men om vi ska visa upp det för andra utomståen-

de, då ska allt fungera. Det blir ingen bra mark-

nadsföring annars.” (C) 

4.2. Systemförvaltning 

Här presenteras den empiriskt insamlade informationen som vi finner relevant 

inför den kommande beskrivningen av PMSIM enligt systemmodellen ur ett tra-

ditionellt perspektiv, där förändringsarbetet betraktas som systemförvaltning 

som delfas i den traditionella systemutvecklingsstrategin. 

4.2.1. Definitioner och begrepp 

Under denna rubrik har vi samlat de definitioner och begrepp som är centrala för 

att få förstå hur förändringsarbetet av PMSIM bedrivs. 

Definition av förvaltningsobjektet PMSIM 

”PMSIM är en realtidssimulator vars huvudsyfte är att betjäna funktionsutveck-

lingen av Gripen och dess framtida funktioner. Simulatorn är generell i den me-

ningen att ingen typlik utrustning är bunden till simulatorn. Detta möjliggör 

snabb och enkel funktionsutveckling. I PMSIM kan även andra typer av flygplan 

simuleras liksom kompletta taktiska scenarier. PMSIM ska kontinuerligt uppda-

teras så att resursen tillgodoser kundernas behov beträffande funktionalitet och 

handhavande.” (Förvaltning av PMSIM, 1999) 
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Begrepp 

Här följer ett antal begrepp. Vi tar först upp ett antal begrepp som nämns i do-

kumentationen. Dessa är rena citat som de står i respektive dokument. Därefter 

tar vi upp några begrepp som vi själva identifierat i vår tolkning av empirin. 

Utvecklingsplan 

”Utvecklingsplanen beskriver pågående förändringar i simulatorn på lång och 

kort sikt. I planen återfinns uppgifter om nästa stabilisering och vilka ÄBS: er 

som är aktuella för den. På längre sikt beskrivs under projektrubriker vad som 

är på gång.” (Utvecklingsprocess PMSIM, 1999) 

Planeringsmöte 

”Simulatorgruppen har varje vecka ett planeringsmöte där kommande utveck-

lingsarbete diskuteras och prioriteras. Planeringsmötet styr med hjälp av refe-

rensgruppen utvecklingsplanen. Mötet leds av förvaltningsledaren.” (Utveck-

lingsprocess PMSIM, 1999) 

FPA 

”Förslag och ProblemAnmälan är en blankett som alltid fylls i vid fel i simula-

torn. Den kan också användas för önskemål om förbättringar. Tomma blanketter 

finns i loggbokspärmen i PMSIM och ifyllda blanketter lämnas i därtill avsett 

fack i bokhyllan i PMSIM (eller lämnas till någon i simulatorgruppen).” (Ut-

vecklingsprocess PMSIM, 1999) 

ÄBS 

”ÄndringsBegäran Simulator är en blankett som fylls i för varje hård- eller 

mjukvaruförändring av konfigurationsstyrd mjuk/hårdvara i simulatorn. ÄBS är 

grunden för konfigurationsstyrningen och stabiliseringen. ÄBS-blanketterna 

samlas i pärmar hos förvaltningsledaren.” (Utvecklingsprocess PMSIM, 1999) 

Systemtest 

”Systemtest utförs innan stabilisering när alla ändringar är klara och frysta. 

Systemtestet görs för att dels kontrollera att utförda ändringar är korrekta men 

framförallt för att tillse att hela simulatorn fortfarande fungerar korrekt. Sy-
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stemtest ska omfatta alla större delsystem i simulatorn.” (Utvecklingsprocess 

PMSIM, 1999) 

Systemtestprocedur 

”Systemtestproceduren innehåller de punkter som alltid ska utföras vid en sy-

stemtest. Dessutom kan den innehålla tester som är specifika för den aktuella 

stabiliseringen.” (Utvecklingsprocess PMSIM, 1999) 

Systemtestrapport 

”Systemtestrapport upprättas efter genomförd systemtest. Rapporten ska i kort 

form redogöra för utfört test. Ansvarig för systemtestet (normalt stabiliserings-

ansvarig) ska skriva på rapporten.” (Utvecklingsprocess PMSIM, 1999) 

Stabilisering 

”Stabilisering är den process då utförda ändringar enligt ÄBS: er förs in i den 

stabila simulatorn som används för produktionssimuleringar.” (Utvecklingspro-

cess PMSIM, 1999) 

Stabiliseringsrapport 

”Stabiliseringsrapport är ett dokument som beskriver den stabila simulatorns 

innehåll. Ges ut efter varje stabilisering och innehåller uppgifter om utförda 

ändringar (beskrivning), behandlade ÄBS: er och versionsuppgifter på simula-

torns samtliga programvaror och VFP, TACSI, omvärld och hårdvara.” (Ut-

vecklingsprocess PMSIM, 1999) 

Utveckling 

Ordet utveckling dyker ofta upp i respondenternas svar. Vi har märkt att de ofta 

avser olika fenomen och vill därför förklara vilka olika typer av utveckling som 

åsyftas. 

Funktionsutveckling 

Denna typ av utveckling avser de funktioner som testas i PMSIM för att sedan 

vidareutvecklas och implementeras i flygplanet. Denna utveckling är inte en ut-
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veckling av simulatorn i sig. Däremot ställer den krav på att simulatorn utveck-

las för att kunna användas som ett verktyg för att testa funktionerna. 

Utveckling av PMSIM 

Modellerna i PMSIM utvecklas hela tiden för att möta nya krav. Denna utveck-

ling styrs av en utvecklingsprocess som beskrivs mer detaljerat senare i uppsat-

sen. 

Förvaltning 

Respondenterna använder ordet förvaltning på olika sätt. Ibland avses i princip 

bara själva driften av PMSIM, d.v.s. arbetet med att hålla simulatorn i ett funge-

rande skick. De förändringar som görs för att möta nya krav kallas i dessa fall 

utveckling och ses som något annat än förvaltning. 

 

I vissa fall syftar man dock till förvaltning i ett bredare perspektiv. Förvaltning i 

detta fall innefattar då allt arbete med att förändra simulatorn. Det man i vissa 

fall kallar utveckling av PMSIM ingår enligt denna definition i förvaltningen. 

 

En tredje definition på ordet förvaltning framträder ibland. Respondenterna ver-

kar ibland definiera förvaltning som det som berör hela förvaltningsorganisatio-

nen och inte bara förvaltningsgruppen. Det blir i detta fall endast fråga om större 

beslut som leder till möten i de olika grupperna vilket sker relativt sällan. Ut-

vecklingen av simulatorn, d.v.s. utvecklingsprocessen, ses i detta fall inte som 

en del av förvaltningen. Med förvaltning menas i detta fall större förändringar. 

4.2.2. Flygsimulatorn PMSIM 

Förenklat består en flygsimulator av en förarkabin (cockpit), en flygplansmodell 

och en visuell miljö. Hur avancerade dessa faktorer behöver vara beror på vad 

simulatorn ska användas till. Det är skillnad mellan en träningssimulator och en 

utvecklingssimulator. 

 

Vid Saab Aerosystems i Linköping finns många olika simulatorer med olika syf-

ten och användningsområden, en av dessa simulatorer är PMSIM. Simulatorn 

utgör ett verktyg för träning av piloter av JAS39C Gripen. PMSIM står för Pre-

sentations- och ManövreringsSIMulator. (Flight Simulation at Saab Aerosy-

stems, 2004) 
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PMSIM står på simulatorcentralen hos Saab i Linköping. Simulatorn har tagits 

fram av Saab och den första versionen stod klar 1996. Sedan dess har PMSIM 

utvecklats i flera steg och uppdateras kontinuerligt i takt med att nya krav och 

användningsområden dyker upp. 

 

Det huvudsakliga användningsområdet för simulatorn har varit för utveckling av 

presentationssystemet. Dessutom har simulatorn använts till utveckling av styr- 

och vapensystem samt för kognitionsvetenskaplig forskning. Ett annat viktigt 

användningsområde för PMSIM är marknadsföring. Tanken är att man skall 

kunna ta emot besökare och potentiella kunder och låta dem provflyga Gripen i 

PMSIM. 

 

Figur 12. Flygsimulatorn PMSIM (Saab Gripen Training Simu-

lator, 2005) 
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PMSIM är baserat på en systemarkitektur bestående av moduler som ska försäk-

ra kostnadseffektivt underhåll och uppgraderingar under hela simulatorns livs-

cykel (Flight Simulation at Saab Aerosystems, 2004). 

 

Figur 13 visar hur det ser ut inne i domen. 

 

Figur 13. Förarkabinen i PMSIM (Joint Operation Flight Train-

ing, 2005) 

Visuell omvärld 

Den visuella omvärlden i PMSIM projiceras på en sfärisk dom med en radie på 

3 meter där kabinen är placerad i mitten. På domen visas även en siktlinjesindi-

kator
3
 med information om exempelvis höjd och hastighet. Det går även att an-

vända en hjälmdisplay där samma information visas på hjälmens visir. 

 

Programvarorna som används för att visa den visuella omvärlden heter Grape
4
 

och Gripen Sky. Det går att simulera objekt som moln, dimma, båtar och flyg-

plan. Marken består av satellitfoton med inlagda höjddata. (Saab Image Genera-

tor Software, 2005) 

 

                                         
3
 Siktlinjesindikatorn (SI) är det viktigaste instrumentet piloten har till sin hjälp för att manövrera flygplanet. SI 

består av en bildskärm som med avancerad holografisk teknik speglas i en särskild glaspanel i pilotens flygfält. 

Detta sker på ett sådant sätt att symboler och text framgår skarpt när piloten fokuserar blicken på horisonten, 

alltså på omvärlden utanför planet och ej på glaspanelen. Piloten får via SI information om t.ex. kurs, höjd och 

hastighet. (Ladell, 1993) 
4
 Grape (Graphical engine) är ett visualiseringsprogram i realtid som används för att presentera den visuella 

miljön för piloten. Programmet används på alla Saab Aerosystems simulatorer i Linköping och även på vissa av 

flygvapnets träningssimulatorer. (Flight Simulation at Saab Aerosystems, 2004) 
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Även specialeffekter som missilspår och explosioner stöds för att öka simula-

torns realism (Saab Gripen Training Simulator, 2005). 

 

Figur 14 exemplifierar hur den visuella omvärlden ser ut vid användning av Gri-

pen Sky. 

 

Figur 14. Exempel på visuell omvärld med Gripen Sky (Saab 

Image Generator Software, 2005) 

Taktisk omvärld 

Den taktiska omvärlden förser piloten under träningen i simulatorn med en 

mycket interaktiv miljö bestående av vänligt och fientligt flyg, skepp och andra 

fordon. Scenariorna som anordnas kan på ett enkelt sätt kontrolleras och styras 

via ett användargränssnitt vid en åtskild arbetsstation. (Saab Gripen Training 

Simulator, 2005) 

Kabinen identisk med Gripens 

I den nuvarande versionen av PMSIM (Mk 3) är kabinen identisk med kabinen i 

JAS39C Gripen. Styrspak och gasreglage är autentiska och frontpanelen består 

av tre skärmar som omgärdas av verkliga knappar. I tidigare versioner har simu-

latorn varit mindre specialiserad och man har kunnat simulera olika typer av 

flygplanskabiner. (Ladell, 1999) 
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Respondenternas svar på följande frågor kompletterar bilden av PMSIM som 

förvaltningsobjekt. 

Hur fungerar förvaltningen av PMSIM i dagsläget? 

Samtliga respondenter är av uppfattningen att förvaltningen fungerar bra i dags-

läget. Av svaren på denna fråga kan man dessutom se att det är ganska lugnt för 

tillfället och att det inte sker några stora förändringar. I det läget ligger förvalt-

ningsarbetet främst hos förvaltningsgruppen som sköter den vardagliga driften 

av simulatorn och gör mindre uppdateringar. 

 

Det framgår även att förvaltningsledaren arbetar ganska självständigt och sköter 

uppdateringen av simulatorn. Respondenterna nämner nedan att de styr- och re-

ferensgrupp inte har så mycket möten då inga större förändringar är på gång. 

”Senaste gången vi hade förvaltningsmöte var in-

för uppgraderingen till mark 4. I samband med 

det hade vi dem lite tätare. Men det blir mer för-

valtningsmöten när det händer stora grejer.” (B) 

”Vi har en referensgrupp och en styrgrupp. Det 

har varit ganska lite aktivitet på sistone för de två 

grupperna. Vi har inte träffats på ganska länge.” 

(C) 

Respondent C sitter i förvaltningsgruppen och beskriver nedan hur de arbetar 

med att kontinuerligt uppdatera simulatorn. 

”Det finns en förvaltningsledare, eller som vi kal-

lar det, teknikledare som är den som bestämmer 

över de som jobbar i, vi kan kalla det förvalt-

ningsgruppen.” (C) 

”Vi är tre stycken utvecklare, inklusive teknikle-

daren. Vi är kärngruppen som jobbar med simula-

torn som huvuduppgift.” (C) 
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”Teknikledaren, det är han som pekar ut vem som 

ska göra vad och tar de stora tekniska besluten 

med stöd av referensgrupp och styrgrupp. Sedan 

är själva simulatorarbetet ändringsstyrt. Vi läg-

ger själva in ändringsbegäran eller uppdaterings-

förfrågan.” (C) 

”Ska vi köpa in någon ny dator eller om det är 

något stort arbete som vi ser kommer att ta ett 

halvår av vår resurs måste vi prata med styr- och 

referensgruppen.” (C) 

”Referensgruppen är också kund, de kan komma 

med de stora önskemålen.” (C) 

Hur hanterar man olika typer av behov för olika typer av användning? (trä-

ning, utveckling och marknadsföring) 

Vi har tidigare varit inne på PMSIM: s olika användningsområden. Vi undrade 

hur förvaltningen påverkades av detta och hur man hanterar de problem som 

uppstår. Respondent A påpekar att PMSIM är byggd för att ha olika använd-

ningsområden. 

”En sådan här simulator kan rätt bra represente-

ra olika saker och vara anpassad för olika typer 

av användning. Just uppbyggnaden av simulatorn 

är gjord på ett sådant sätt. Det ligger mycket i att 

det är på det sättet.” (A) 

Respondent B påpekar att det kan uppstå konflikter som innebär att man måste 

prioritera vissa typer av användning då man uppdaterar PMSIM. 

”Det är egentligen ingen skillnad, så länge de 

inte går i konflikt med varandra, oftast försöker 

man hitta någon lösning som alla kan leva med. 

Går det inte att komma fram till en sådan lösning 

är det ekonomi eller vad Saab prioriterar på hög-
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re nivå, som man ska fokusera på. Det har skiftat 

genom åren.” (B) 

Respondent C kommer in på det faktum att marknadsföring i vissa fall innebär 

att hemlig information måste döljas. Detta har man tänkt på i PMSIM. 

”Vi plockar väldigt lätt bort sådant som är hem-

ligt, vapengränser, vissa vapen, sikten och sådant 

som inte är publikt.” (C) 

”Vi har en ohemlig variant som vi kan köra, det 

finns inte i träningssimulatorn utan där är det 

som det är på riktigt. Därför kan vi använda ut-

vecklingssimulatorn i marknadsföringen, vi kan 

visa upp den utan att avslöja några försvarshem-

ligheter.” (C) 

Det framgår under intervjuerna att PMSIM numera består av två olika simulato-

rer. När simulatorn används för träning körs den i så kallat PETRA-läge. Re-

spondent A förklarar vad detta innebär. 

”Under de senaste åren har man jobbat hårt med 

att ta fram en träningssimulator för Gripen som 

heter PETRA. Genom att utnyttja bl.a. den om-

värld som finns i PMSIM bytte man ut kabinen i 

gamla PMSIM och satte in en PETRA-kabin. Man 

behöll en del utav det som man hade tidigare plus 

att man har kopplat in och kan köra PETRA som 

är en träningssimulator, fast i PMSIM: s lokaler. 

Det i sig ställer till med en del problem. Det görs 

väldigt mycket på områden som är förknippade 

med PETRA nu, det är krav ifrån kunden.” (A) 

Vi frågade de andra respondenterna hur de upplevde detta och om införandet av 

PETRA inneburit några förändringar för förvaltningen av PMSIM. De nämner 

båda det faktum att simulatorn har blivit mindre generell i fråga om vad som kan 

simuleras. Så här svarade respondent B: 
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”Det vi har gjort är att vi har byggt in oss ännu 

mer i Gripen, nu kan vi egentligen bara göra för-

studier i Gripen och inte för någonting annat. I 

föregående kabiner som vi hade kunde man på 

åtminstone göra förstudier på andra stridsflyg-

plan, men man kunde inte titta på bilar och så-

dant.” (B) 

Samme respondent såg även potentiella konflikter i fråga om tid för de båda ty-

perna av användning. 

”Vad är viktigast? Att sälja utbildningstid eller 

att utveckla och göra klart förstudierna så att man 

kan gå in och göra designen säkrare? Det är en 

avvägning, om man inte gör några förstudier är 

det risk att man får gå tillbaka och göra om, om 

man gör det på riktigt första gången är det bättre. 

Det har inte varit så mycket beläggning på de här 

två att problem uppstått.” (B) 

Respondent C förklarar hur det fungerar rent tekniskt. PETRA-delen av simula-

torn har egen mjukvara och delvis egen hårdvara. Den förvaltas även av en an-

nan förvaltningsorganisation. 

”Vi har samma kabin, alltså samma hårdvara 

inne i domen. Vi har delvis samma datorer. PET-

RA har några fler datorer. De har i princip ”rik-

tiga” flygplansspecifika datorer, i princip som de 

datorer som sitter i Gripen. ” (C) 

”PMSIM är en ren utvecklingssimulator. Vi har 

ingen flygande mjukvara. Vi simulerar allting.” 

(C) 
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Vilka behov styr förändringar? 

Respondenterna förklarar att det i första hand är stora projekt som avser flygpla-

net som i sin tur ställer krav på simulatorerna som styr förändringar i simulatorn 

men att det även finns andra behov som påverkar. Detta är samtliga responden-

ter överens om. Respondent A förklarar hur det fungerar i stora drag. 

”Under tiden med projektet JAS39C Gripen var 

det projektet som ställde krav på att simulatorer-

na skulle gå att använda i utvecklingen av flyg-

planet. Detta är läget även nu, det gäller alla si-

mulatorer. (A) 

”Uppdateringar och tillägg till simulatorn i form 

av modifieringar styr de förändringar som måste 

göras. Just nu är vi inne i något som vi kallar för 

Gripen 06. (A) 

”Det är lite som det är med bilar, man kommer 

att ha en version som man kallar för Gripen 06 

som levereras till flygvapnet 2006. Sedan, när 

man gjort det kommer troligtvis nästa att heta 

Gripen 08. Detta blir den version av Gripen som 

kommer att levereras 2008.” (A) 

”I det här fallet, när det gäller 06 och 08, är det 

främst krav för internationella operationer, att vi 

ska kunna jobba tillsammans med andra länder i 

Europa, Asien eller Afrika.” (A) 

Det förekommer även andra typer av krav som inte är direkt kopplade till att tes-

ta nya funktioner. Respondent A ger exempel på en typ av krav som kan ställas 

på en träningssimulator 

”Det behöver inte ha en koppling till flygplanet, 

utan det kan vara hjälpmedel i simulatorn som är 

rena utbildningshjälpmedel. Piloten ska kunna 
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lära sig på en halvtimme vad han annars hade 

behövt en timme för.” (A) 

Respondent B ger ett par olika exempel på vilken sorts krav som kan dyka upp. 

”En av de större kunderna är marknadssidan i 

PMSIM. Det kan komma önskemål från dem. Det 

finns en särskild ingång till PMSIM så man slip-

per gå in genom den vanliga dörren. Det är för 

att kunna ta emot potentater som vi inte vill ska 

behöva se smutsiga trappuppgångar.” (B) 

”Ibland kommer det krav att vi ska ta fram en ny 

simulator. Då är det smidigt att använda PMSIM 

som provbänk för den simulatorn, då kan man 

vara tvungen att göra någonting i PMSIM för att 

kunna likna den simulatorn som vi ska ta fram 

men som vi inte har hunnit skaffa hårdvaran till.” 

(B) 

”Tidens gång och datorkapacitet gör att man 

ibland är tvungen att byta ut datorer för att de är 

gamla och ibland även för att de går sönder.” (B) 

Respondent C förklarar hur de i förvaltningsgruppen åtgärdar mycket mindre fel 

och brister i simulatorn som de själva upptäcker då de arbetar med att uppdatera 

den.  

”Det är vi själva som rättar buggar och eftersom 

vi i förvaltningsgruppen alltid är med när vi kör 

passen som provledare, eller simulatoroperatörer 

känner vi av om det finns saker som kan förbätt-

ras.” (C) 

”Vi ser våra egna behov och vill göra det enkelt 

för oss själva, istället för att sitta och skriva en 

massa textkommandon kanske vi gör ett skript 
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istället och kommer vi på att det är för jobbigt att 

göra ett skript gör vi ett litet GUI, en liten knapp, 

istället.” (C) 

4.2.3. Förvaltningsmodellen LOGIC 

Inom Saab AB används förvaltningsmodellen LOGIC vid verksamhetsutveck-

ling och förvaltning. Utgångspunkten för modellen har varit en modell för admi-

nistrativ utveckling från företaget Cap Gemini Logic. Modellen är anpassad för 

att passa de förvaltningsförhållanden och det arbetssätt som råder på Saab AB. 

Förvaltningsmodellen kan även användas för utveckling av rutiner vid förvalt-

ningsarbete. (Handbok LOGIC Förvaltning) 

 

Arbetsmodellen är starkt resultatinriktad och består av faserna (ibid): 

 Förstudie 

 Utredning 

 Genomförande 

 Förvaltning 

      Utredning              Genomförande

                       Förvaltning

   Förstudie

 

Figur 15. Förvaltningsmodellen LOGIC (Fritt från Handbok 

LOGIC Förvaltning s. 1) 

Syftet med LOGIC är att vara en gemensam referensram för medarbetarna på 

Saab AB. Modellen beskriver vad som ska göras från de första vaga idéerna till 

det att en förändring har genomförts och ska förvaltas. LOGIC ska utifrån ett 

helhetsperspektiv ge stöd åt utvecklingsarbetets alla faser. (ibid) 

 

Fördelarna med förvaltningsmodellen är att begreppsapparaten blir likartad för 

företaget vilket underlättar samarbetet. Dokumentationen genomförs på ett likar-

tat sätt vilket underlättar förståelsen. Dessa faktorer innebär att effektiviteten 

ökar. (ibid) 
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Respondenterna fick även frågor om LOGIC och det framgår att de har ganska 

olika uppfattning om hur modellen tillämpas. Respondent A medger att han fak-

tiskt inte vet om modellen används. Det ska tilläggas att han är ganska ny i rol-

len som systemägare för PMSIM och har därför inte varit med då man införde 

modellen.  

 

Respondent B däremot var med vid införandet av modellen och är införstådd 

med att den används. Han anser inte att det varit problematiskt att anpassa mo-

dellen till PMSIM. I sina svar kommer han in på skillnaden med LOGIC-

modellen jämfört med tidigare. 

Hur har införandet av LOGIC fungerat? 

”Själva införandet för med sig att man måste 

skriva ett antal papper och att folk som har hand 

om olika saker måste tilldelas roller och sätta sig 

in i vad rollerna innebär.” (B) 

”Införandet för med sig ett visst steg att genomfö-

ra. Sedan när man är inne i det känns det som att 

man gör samma sak som man gjorde tidigare fast 

kanske aningen mer strukturerat.” (B) 

Har arbetet förbättrats med införandet av LOGIC? 

”Strukturen har kanske blivit lite tydligare. Jag 

gissar att det var lättare att glömma bort något 

innan införandet. Modellen innebär att det finns 

listor på vilka som ingår i referensgruppen, det är 

svårt att missa något. (B) 

”Jag kan inte påstå att jag kände något tillfälle 

när förvaltningen ändrades, därför är jag väldigt 

osäker på när LOGIC kan ha införts. Eftersom 

jag inte är riktigt säker på det var det väl inte 

några stora skillnader. Men det är möjligt att det 

blivit lite tydligare.” (B) 
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Det framgår att LOGIC-modellen inte påverkar det dagliga arbetet så mycket 

utan snarare bidrar till en struktur i organisationen. Respondenten är till och med 

osäker på när själva införandet skedde. Han har även följande kommentar avse-

ende modellens anpassning till just PMSIM: 

”PMSIM borde inte vara speciellt svårt att an-

passa den till, däremot flygsimulatorerna man 

använder på SYSIM
5
. I och med att SYSIM an-

vänds som verifiering för luftfärdighet kan jag 

tänka mig att den typen av grejer kan komma in, 

hur man får hantera SYSIM-simulatorn, det kan 

kräva någon anpassning i förvaltningen. I PMSIM 

har man inte luftfärdighetskrav på det sättet.” (B) 

Respondent C var innan detta inte medveten om att LOGIC tillämpades men 

hade läst på om modellen inför intervjun. Han visste därför att modellen an-

vänds men tror att den inte utnyttjas fullt ut. Eftersom han inte jobbade med 

PMSIM vid införandet av modellen kan han inte uttala sig om detta.  

4.2.4. Förvaltningsorganisationen kring PMSIM 

Respondenterna beskriver förvaltningsorganisationen på följande sätt. 

Hur är förvaltningsorganisationen uppbyggd? 

Enligt respondent A har personerna runt PMSIM ett helhetsansvar, vilket inne-

fattar både daglig driftsverksamhet av hård- och mjukvara. 

”När det gäller förvaltningsorganisationen kring 

PMSIM har de egentligen lite av en särställning 

eftersom deras organisation stödjer dagligverk-

samheten och gör modifieringar i hårdvara och 

mjukvara.” (A) 

”Förvaltningsorganisationen kring PMSIM har 

haft väldigt mycket helhetsansvar, så är det inte 

                                         
5
 SYSIM är systemsimulatorer, dessa simulatorer är mer lika Gripen än PMSIM avseende bland annat hårdvara 

och används för att testa funktioner innan de förs in i flygplanet. 
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när det gäller de andra simulatorerna. Där har 

man egentligen delat upp det mellan en hårdva-

ruorganisation och en mjukvaruorganisation.” 

(A) 

I den här frågan refererar respondenterna till de dokument som beskrevs tidigare 

och menar att det i stort sett fungerar på det sätt som beskrivs där. Det som står i 

dessa dokument avseende förvaltningsorganisationen redogörs för under avsnit-

ten 4.2.5 och 4.2.6 nedan. 

 

Respondent A förklarar hur de i styrgruppen deltar i förändringsarbetet. Han på-

pekar också vikten av att få in krav från simulatorns användare. 

”Vi är mitt uppe i att definiera ett större projekt 

där PMSIM kommer att finnas med. Då medver-

kar vi som någon slags medlemmar i den här för-

valtningsorganisationen och lägger fram våra 

krav respektive tar emot de krav som andra har.” 

(A) 

”Att få in krav från användarna är egentligen den 

första delen av förvaltningsorganisationen. Jag 

tycker det fungerar ganska bra.” (A) 

Respondent B hänvisar till dokumenten men har följande att tillägga angående 

förvaltningsorganisationen.  

”I PMSIM finns det en organisation som sköter 

det dagliga jobbet men det ingår inte i själva för-

valtningen. Det finns även provledare för de olika 

passen.” (B) 

”Jag gissar att när det är stora ekonomiska inve-

steringar, då är det uppe i styrgruppen. Är det 

några övergripande stora tekniska förändringar 

då tas det upp i referensgruppen. Till exempel när 

vi byggde om kabinen var det uppe i referens-

gruppen och i styrgruppen.” (B) 
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Respondet B påpekar även att beslut om uppdateringar av simulatorn inte alltid 

fattas inom organisationen kring PMSIM. 

”När man ska göra en uppdatering av PMSIM tas 

besluten oftast i linjeorganisationen
6
.” (B) 

4.2.5. Arbetsgrupper 

De olika arbetsgrupperna beskrivs i dokumentationen. Där beskrivs följande 

grupper. 

Styrgrupp (8 personer) 

Styrgruppen består av representanter som genom sin verksamhet har ekonomiskt 

inflytande eller samordningsansvar (Förvaltning av PMSIM). I praktiken hand-

lar detta om chefer från olika avdelningar som på ett eller annat sätt berörs av 

simulatorn samt systemägaren och förvaltningsledaren. Styrgruppen samman-

kallas två gånger per år med syftet att få in synpunkter på den aktuella verksam-

heten, den framtida verksamheten, inriktning och finansiering (Förvaltning av 

PMSIM). 

Referensgrupp (11 personer) 

Referensgruppen består av representanter från de olika avdelningar inom Saab 

som använder simulatorn som ett verktyg i sitt arbete. Referensgruppen sam-

mankallas minst fyra gånger per år med syfte att erhålla synpunkter från simula-

torns användare samt att informera om pågående utveckling och inriktning (För-

valtning av PMSIM, 1999). 

 

Förvaltningsledaren är ansvarig för att kalla till möten. Vid referensgruppsmöten 

sker genomgång av utvecklingsplanen varvid gruppen hjälper till att komma 

med prioriteringar, nya prioriteringar tas via planeringsmöten in i utvecklings-

planen (Utvecklingsprocess PMSIM, 1999). 

                                         
6
 Linjeorganisation är en gemensam benämning på de olika avdelningarna inom Saab som arbetar med utveck-

lingen av flygplanen. 
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Förvaltningsgrupp (5 personer) 

Förvaltningsgruppen består av personer som direkt arbetar med simulatorns ut-

veckling och drift. Även förvaltningsledaren sitter med i förvaltningsgruppen. 

Det finns inga bestämmelser om hur ofta möten skall ske men det bör ske cirka 

en gång per vecka. (Förvaltning av PMSIM, 1999) 

Simulatorgrupp 

Simulatorgruppen består av personal inom FGA som arbetar med PMSIM (Ut-

vecklingsprocess PMSIM, 1999). 

4.2.6. Ansvarsroller 

Förvaltningsorganisationen har ett antal fördefinierade roller med tillhörande 

ansvar och arbetsuppgifter. Enligt dokumenten finns följande roller i organisa-

tionen kring PMSIM. 

Systemägare 

Det är systemägarens ansvar att se till att PMSIM drivs mot den inriktning och 

de beslut som fattats av styrgruppen. Systemägaren ansvarar också för prissätt-

ning och budgetering av simulatorn samt för hur vidareutveckling ska bekostas. 

Vidare är det systemägarens ansvar att det upprättas en långsiktig plan som upp-

dateras i samband med styrgruppens möten. (Förvaltning av PMSIM, 1999) 

Förvaltningsledare 

Förvaltningsledaren ansvarar för att simulatorn är funktionell med avseende på 

den verksamhet som bedrivs. Det är även förvaltningsledarens uppgift att sam-

mankalla till möten med förvaltningsgruppen och se till att berörda personer 

finns närvarande vid dessa. Dessa möten bör ske en gång per vecka och mötets 

syfte är omhändertagande av felrapporter, behandling av ändringsbegäran samt 

planering för åtgärder och införande. (Utvecklingsprocessen PMSIM, 1999) 

 

Förvaltningsledaren är också ansvarig för att rapportera simulatorns konfigura-

tion och status. Detta innebär bland annat att speciella rapporter sammanställs 

och fördelas till berörda. (Utvecklingsprocessen PMSIM, 1999) 
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Stabiliseringsansvarig 

Enligt dokumentet Utvecklingsprocessen PMSIM (1999) ska en person i simula-

torgruppen vara ansvarig för själva stabiliseringsprocessen. Om denne inte är 

närvarande vid stabilisering kan rollen övertas av någon annan ur simulator-

gruppen med tillräcklig utbildning. 

Modellansvarig 

Varje modell
7
 i PMSIM ska ha någon som ansvarar för den. Det kan vara så att 

denne person sitter utanför simulatorcentralen och i sådana fall ska det även fin-

nas en lokal modellansvarig inom simulatorgruppen (integrationsansvarig). Mo-

dellansvarig ansvarar för att bevaka modellen med avseende på uppdateringar, 

gränssnittsändringar, felrapporteringar m.m. (Utvecklingsprocessen PMSIM, 

1999) 

 

Den modellansvarige har inte ensamrätt till att utföra ändringar i en modell. Det-

ta kan exempelvis även utföras av någon i simulatorgruppen. (ibid) 

ÄBS-handläggare 

Varje ändringsbegäran, eller ÄBS, ska ha en handläggare som ansvarar för att 

ändringen blir utförd, dokumenterad och testad. Om flera personer är inblandade 

i ändringsarbetet är det ÄBS-handläggaren som ansvarar för resultatet och skri-

ver på. (Utvecklingsprocessen PMSIM, 1999) 

 

Vid intervjuer med respondenterna undrade vi hur roll- och ansvarsfördelningen 

såg ut. 

Hur fungerar roll- och ansvarsfördelning? 

Även i den här frågan hänvisar de tillfrågade till dokumentationen och tycker att 

de ger en rättvisande bild av hur det fungerar i verkligheten. Respondent C 

kommenterade det faktum att en roll i förvaltningen inte är ett hundraprocentigt 

arbete. 

”Jag jobbar även med andra simulatorer och det 

gör de andra också, andra simulatorer innebär 

                                         
7
 PMSIM består av ett antal olika modeller. Exempel på modeller kan vara vapensystem, styrsystem eller grafisk 

omvärld; ordet modul används i vissa dokument men syftar på samma sak. 
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andra projekt. Men till största delen jobbar vi 

med PMSIM, även teknikledaren håller på med 

annat.” (C) 

4.2.7. Mål med förvaltningen 

I dokumentet Förvaltning av PMSIM (1999) framgår att den huvudsakliga mål-

sättningen med förvaltningen är att simulatorn kontinuerligt ska uppdateras så 

att den tillgodoser kundernas behov. Dels ska man kunna representativt demon-

strera flygplanet Gripen i alla dess roller men simulatorn skall även visa på Sa-

abs teknikkompetens avseende datorteknik, simuleringsteknik och informations-

teknologi. 

 

En målsättning är även att framtagna resurser skall kunna användas i andra si-

mulatorer samt att PMSIM skall utvecklas långsiktigt för att kunna hantera 

framtida behov. 

Vad har verksamheten för mål med förvaltningen? 

Angående mål med förvaltningen har respondenterna inte mycket att tillägga till 

det som står i dokumenten. Respondent A uttrycker följande. 

”Förvaltningens övergripande mål är att PMSIM 

och andra simulatorer är effektiva hjälpmedel i 

processen. Det är det mest övergripande målet. 

Sen kan man dela ner det i underliggande mål.” 

(A) 

4.2.8. Problem med förvaltningen 

Fungerar förvaltningen på ett önskvärt sätt? 

Den allmänna uppfattningen hos respondenterna är att arbetet fungerar bra i nu-

läget. Respondent C förklarar hur de i förvaltningsgruppen jobbar ganska själv-

ständigt i det dagliga arbetet. 

”Det är kul att jobba som det är nu. Arbetsklima-

tet är väldigt fritt, man väljer mycket själv vad 

som behöver göras. Givetvis är det styrt av kraven 
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utifrån, men vilka lösningar man väljer är ganska 

fritt. Det är bra företagsklimat inom den lilla 

gruppen, vi är bara tre. Givetvis är det fler som 

bidrar till simulatorn men det är vi tre som är 

kärngruppen och som har koll på helheten, det 

fungerar bra.” (C) 

På frågan om det fanns något som han skulle vilja ändra på nämnde Respondent 

B att PMSIM är uppdelad i många modeller och det är svårt att få en helhetsbild 

i samband med uppdateringar. 

”Att man inte någon riktig koll på vad som hän-

der i alla andra modeller, man har inte helhets-

bilden. Det kanske man skulle kunna göra lite 

bättre, oftast får man reda på det på något sätt 

ändå men det skulle kunna var lite mer uppstyrt. 

Till exempel kan man i stabiliseringsrapporten få 

reda på att de har stoppat in en ny visuell om-

värld, version 475 istället för 434, men man vet 

inte vad det är för något i den. För det mesta är 

det kanske inte något jag behöver veta.” (B) 

Vad upplever ni att det finns för problem med förvaltningen? 

Den här frågan gav långa uttömmande svar från samtliga respondenter och det 

som sägs beskriver den verklighet som simulatorn befinner sig i samt hur detta 

påverkar förändringsarbetet med den. Vi har försökt sammanfatta svaren och 

framhålla det viktigaste. 

 

Ekonomin nämns som ett problem. Kostnader för underhåll av simulatorn tär på 

den budget man har att röra sig med för utveckling. Respondent B nämner en 

typ av problem som diskuterats tidigare i samband med olika användningsområ-

den: 

”Det kan även vara motstridiga problem. Till ex-

empel, när det gäller kabinen, vi hade behov av 

att simulera Gripen med väldigt hög detaljskärpa. 

Det ställdes emot att vi hade en forskningsavdel-

ning här på Saab som ville ha den så generell som 

möjligt, de ville kunna simulera i princip vad som 
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helst, exempelvis en bil eller någonting annat.” 

(B) 

Han kommer även in på en annan typ av problematik som har att göra med att 

modellerna i PMSIM sköts av andra avdelningar inom Saab. Detta innebär att de 

kan välja att prioritera andra saker och utvecklingen av PMSIM blir lidande av 

detta. 

”En sådan sak som att PMSIM är uppbyggd av 

olika modeller från många olika linjeorganisatio-

ner kan vara ett problem i sig. Det är inte simula-

torcentralen som har ansvar för alla ingående de-

lar utan det ligger ute på andra avdelningar. Då 

blir man beroende av de avdelningarnas priorite-

ringar.” (B) 

”… å andra sida har man valt att göra på det sät-

tet för att spara pengar och för att utnyttja de ut-

vecklingsverktyg som de olika avdelningarna har 

och ändå måste ha för att sköta sin verksamhet.” 

(B) 

Respondent C nämner tekniska beslut och bakåtkompatibilitet som problem: 

”Det är de stora tekniska besluten som är ett stort 

problem, vilken väg man ska gå och hur det på-

verkar det gamla. Det måste vara bakåtkompati-

belt. Krav som kom för fem år sedan bör vi fortfa-

rande uppfylla. Det är inte alltid det blir så utan 

saker faller ibland bort. Sådant som funkade för 

fem år sedan kanske inte fungerar idag, det är ett 

problem.” (C) 
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4.2.9. Ändringshantering 

Dokumentet Utvecklingsprocess PMSIM (1999) beskriver det man kallar för 

ÄndringsBegäran Simulator (ÄBS) och vad detta innebär. ÄBS används för alla 

ändringar av konfigurationsstyrd hård- och mjukvara i simulatorn. Innan arbetet 

med förändringen påbörjas måste förvaltningsledaren godkänna ändringsbegä-

ran. Varje ÄBS för sedan en handledare som ansvarar för att ändringen blir ut-

förd, dokumenterad och testad. 

 

Testningen görs normalt av en annan person än den som utfört ändringen och 

när detta är gjort rapporteras detta till förvaltningsledaren som gör en ”release” 

på modellen, d.v.s. han ändrar filens tillstånd i versionshanteringssystemet. 

 

ÄBS: er som är färdigtestade samlas inför stabilisering och det är förvaltnings-

ledaren som tillsammans med stabiliseringsansvarig och simulatorgruppen avgör 

när stabiliseringen ska ske. Stabiliseringsansvarig ansvarar sedan för att ett sy-

stemtest genomförs för att säkerställa att ändringarna fungerar och att gamla 

funktioner inte störs. 

 

Under förutsättning att systemtestet går bra genomförs sedan stabiliseringen och 

följs upp med en stabiliseringsrapport som beskriver simulatorns aktuella status 

och vilka nyheter som introducerats i samband med stabiliseringen. 

 

Vi tog upp ändringsbegäran med respondenterna för att få deras bild av hur det 

fungerar. 

Hur går en ändringsbegäran till? 

Respondent B sitter i referensgruppen och är alltså användare av PMSIM. Han 

förklarar ändringsbegäran på följande sätt: 

”Det beror på hur pass stor ändringen är. Mindre 

ändringar går till som så att man pratar med be-

rörd person. Man delger denne kostnaden, det 

görs genom ett ordernummer, och det tar man 

med och ger honom. Är det en småsak gör han det 

och skriver upp en halvtimme eller någonting. 

Men är det en stor grej som ska fixas finns det 

något som heter ÄBS, ändringsbegäran simulator. 

Det hanteras av någon Change Board inne på si-

mulatorn.” (B) 
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Respondent C sitter i förvaltningsgruppen och är en av de som tar emot änd-

ringsbegäran och genomför de förändringar som krävs. Han beskriver förloppet 

så här: 

”Just nu är det oftast så att vi får den muntligen 

till oss, eller att vi får ett papper. Sedan för vi in 

buggen i verktyget MANTIS, att det ska åtgärdas. 

Buggen åtgärdas sedan av någon medarbetare.” 

(C) 

MANTIS är ett datorprogram som medarbetare vid simulatorcentralen använder 

för att hantera önskemål och förändringar i PMSIM. Programmet används för att 

få en bra överblick över vilka ändringar som gjorts i samband med stabilisering-

ar av flygsimulatorn. I programmet kan man notera buggar och även följa upp 

om dessa är åtgärdade och av vem. Respondent C förklarar hur det fungerar. 

”Vid årsskiftet gick vi ifrån ett pappersbaserat 

ändringsbegäransystem som var blanketter som 

satt i en pärm och gick över till MANTIS istället. 

Programvaran MANTIS ligger på intranätet, si-

mulatorcentralens egna nät. Administratören väl-

jer vilka som får gå in och titta och göra ändring-

ar. I MANTIS har man olika roller, reporter, ut-

vecklare o.s.v.” (C) 

Respondenten ger även exempel på hur MANTIS kan underlätta arbetet med 

simulatorn och påpekar fördelen med att även andra avdelningar använder pro-

grammet. 

”Grafiken som vi visualiserar omvärlden med; 

Grape och Gripen Sky använder också MANTIS. 

Om jag har några önskemål eller klagomål på 

grafiken lägger jag in det i MANTIS, då vet jag 

att det varje måndag är någon som tittar på det. 

Jag behöver därför inte leta upp rätt person och 

tala om det för vederbörande. Skulle jag behöva 

söka upp personen i fråga finns det risk för att 

denne glömmer bort det två dagar senare och så 

händer det ingenting. Nu ligger det där som en 
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nagel i ögat att jag har klagat på det här och de 

måste således kolla vad det är för något. Det kan-

ske inte är ett fel. Det kanske är något som bara 

uppstått en gång, men så uppstår det kanske om 

två veckor igen, och då ser vederbörande att 

samma fel har inträffat flera gånger och att det 

borde åtgärdas.” (C) 

4.2.10. Versionshantering 

Vi frågade respondenterna om de använde sig av versionshantering i föränd-

ringsarbetet och så här svarade de. 

Används kontinuerlig utveckling eller versionshantering? 

På den här frågan blev svaret i allmänhet att det är båda delarna, eller snarare att 

det ena är beroende av det andra. Respondenterna verkar vara eniga om att ver-

sionshanteringen är mycket viktig i en verksamhet som präglas av en kontinuer-

lig utveckling. 

”Kontinuerlig utveckling ställer krav på att du 

har en väldigt god hantering, och verkligen vet 

vad du har för konfiguration.” (A) 

Respondent B betonar vikten av versionshantering och berättar att varje lite kod-

fil är versionshanterad och att det samma gäller för varje ny version av simula-

torn som helhet. Sammanfattningsvis uttrycker respondenten: 

”Den kontinuerliga utvecklingen sker i den expe-

rimentella miljön, med jämna mellanrum stabili-

serar man den i PMSIM. Man lägger över stabila 

modeller av en viss konfiguration som fungerar.” 

(B) 

Respondenten kommer här in på den experimentella miljön i PMSIM. Detta är 

den variant av simulatorn där man lägger in ändringar och testar dem innan de 

läggs in i den stabila varianten. Detta spörsmål beskrivs mer ingående under av-
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snitt 4.3.2 Utvecklingsprocess. Respondent C förklarar användandet av en expe-

rimentell miljö. 

”Man har två varianter av simulatorn när man 

laddar den. En stabil variant som kunderna kör 

på, samt den experimentella varianten som vi ut-

vecklare uppdaterar parallellt. Det finns därför 

alltid en körbar simulator.” (C) 

”Parallellt med den stabila utvecklar vi den expe-

rimentella simulatorn. När vi har gjort ett antal 

uppdateringar, säg tio femton stycken, då lyfter vi 

över de ändringar som vi har gjort till den stabila 

miljön och då versionshanterar vi det samtidigt.” 

(C) 

”Varje fil i sig är versionshanterad. Nu kommer 

vi att genomföra stabilisering 2.4 snart. Då vet vi 

att det är simulatorversion 2.4 som körs. Vi har 

papper på allt, vilka filer som ingår och vilka ver-

sionsnummer de har.” (C) 

Respondent C förklarar även hur de använder datorprogrammet MANTIS för att 

hålla koll på vilka ändringar som har gjorts i samband med stabiliseringar av 

simulatorn. 

”Med hjälp av MANTIS noteras buggar som ska 

rättas, även ändringsbegäran för man in i pro-

grammet. Det är även möjligt att följa upp om de 

felaktigheter eller buggar som fördes in har åt-

gärdats. Exempelvis har jag kanske 25 stycken 

sådana punkter på mig att göra och det är bara 

att gå in i programmet för att kontrollera detta. 

Man kanske ser en viss punkt som är extra viktigt 

att åtgärda. Det är förvaltningsledaren som prio-

riterar punkterna för alla inom förvaltningsgrup-

pen, vi åtgärdar de punkter med högst prioritet 

först.” (C) 
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”Vem som helst av oss som arbetar med simula-

torn kan skriva ändringsbegäran och förfråg-

ningar. Upptäcker man något problem eller något 

fel skriver man in det där. Sen träffas vi i förvalt-

ningsgruppen en gång i veckan, och fördelar 

ärendena till någon inom förvaltningsgruppen. Nu 

när vi bara är tre personer struntar vi i möten 

ibland och mailar till varandra istället och med-

delar vem som ska göra vad. Det fungerar, och 

skulle vi bli 10 personer skulle det funka lika bra 

ändå i och med att vi har det här verktyget 

(MANTIS). Där ser man allt samlat också. Sedan 

när man har åtgärdat tio till femton sådana här 

ärenden är det dags att stabilisera simulatorn.” 

(C) 

4.2.11. Rutiner 

En central del i förvaltningen som vi inte har nämnt tidigare är stabilisering. Do-

kumentet Utvecklingsprocess PMSIM (1999) beskriver detta. 

Stabilisering 

Utvecklingssimulatorn PMSIM kan köras i två olika varianter, en stabil och en 

experimentell variant. Den stabila varianten är den som används vid exempelvis 

produktionssimuleringar samt ren marknadsföring då allt måste fungera felfritt. 

 

Den experimentella varianten används för att kontinuerligt göra uppdateringar 

och fixa buggar. När ett antal uppdateringar har gjorts förs de in i den stabila 

varianten av simulatorn varefter man testar för att se att allting fungerar felfritt. 

Detta kallas för stabilisering av simulatorn. 
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4.3. Systemutveckling 

Här presenteras insamlad information avseende systemutvecklingen vid simula-

torcentralen som vi finner relevant inför den kommande beskrivningen av 

PMSIM. 

4.3.1. Systemutveckling av PMSIM vid simulator-
centralen 

Vår undersökning grundar sig delvis på en tvåperspektivanalys där det ena per-

spektivet grundas på evolutionär systemutveckling. Därför vill vi här samla in-

formation som anknyter till den kontinuerliga utvecklingen av simulatorn.   

Är det stor skillnad på att förvalta en flygsimulator jämfört med mer konven-

tionella system? 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de inte arbetat med förändringsar-

bete i några konventionella system utan enbart hade erfarenhet av just flygsimu-

latorer. Därför kunde ingen ge några konkreta exempel på skillnader som svar 

på denna fråga. När de blev ombedda att spekulera hade de ändå en del teorier 

om hur deras verksamhet skilde sig från andra och hur detta påverkar förvalt-

ningen. Den unika verksamheten samt den konstanta förändringen tycks vara det 

som främst upplevs som unikt. 

”Det är rätt stora skillnader, speciellt i den här 

typen av verksamhet. I en verksamhet som har 

andra typer av simulatorer kanske det inte är det, 

men jag har upplevt att vi har en speciell situation 

på grund av att vi är just det här som jag försökte 

förklara för er, alltså under en ständig föränd-

rande process. Simulatorn är ständigt under för-

ändring. Jag har svårt att se så många andra sy-

stem som är på det sättet.” (A) 

”Jag har inte jobbat med några andra konventio-

nella system, men simulatorn är inte en produkt i 

den meningen att vi säljer ett stort antal. Det är 

en komplicerad systemapparat som vi hela tiden 
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vidareutvecklar. Simulatorn är aldrig färdig, den 

är i ständig utveckling.” (C) 

Detta svar föranledde en följdfråga: Vad är skillnaden mellan utveckling och 

förvaltning egentligen? Det verkar som om utveckling och förvaltning går in i 

varandra? 

”Ja, i vårt fall är det i princip samma sak.” (C) 

”Jag kan dra en parallell för er. Jag har inte job-

bat med mobiltelefoner, men jag kan tänka mig att 

om man har gjort en modell är den färdig, då sker 

det ingen mer utveckling på just den modellen. Då 

fokuserar man på nästa modell. Däremot förval-

tar man säkert den modellen och tar hand om de 

problem som dyker upp och åtgärdar dessa. Då 

krävs troligen en förvaltningsorganisation för det. 

Vi är inte färdiga med simulatorn och släpper den 

och gör en ny. Det är samma pryl hela tiden, 

samma hårdvara, men i ständig förändring, ut-

veckling eller förvaltning.” (C) 

När vi nu frågar respondenterna om skillnaden mellan utveckling och förvalt-

ning framgår det att de egentligen tycker att det är samma sak. Under resten av 

intervjuerna skiljer de dock mellan utveckling och förvaltning och talar om des-

sa som separata fenomen. Under rubriken 4.2.1 Definitioner och begrepp be-

handlar vi uttrycken och klargör deras innebörd. 

Hur påverkas förvaltningen av den kontinuerliga utveckling som sker? 

Respondenterna tycker alla att den kontinuerliga utvecklingen är något som är 

centralt i deras verksamhet och kanske även att det gör deras situation lite unik. 

Däremot är de lite oense om hur detta påverkar förvaltningen och om de små 

uppdateringar som görs kontinuerligt kan räknas som förvaltning. Respondent A 

anser att den föränderliga miljön kring PMSIM är en central del i arbetet med 

simulatorn. 
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”Ja, där har du det hela, det påverkar starkt allt-

så. Det är helt klart ett jättestort problem men 

samtidigt också lite av det speciella som gör att 

det är roligt att jobba i en sådan här organisa-

tion.” (A) 

Respondent B nämner något som Respondent A var inne på tidigare, nämligen 

att PMSIM kommer in på olika platser i utvecklingen av funktioner till flygpla-

net. Först som utvecklingssimulator när funktionerna testas och sedan som trä-

ningssimulator då de slutligen kommer in i flygplanet. 

”Vi testar ofta olika koncept i utvecklingsvarian-

ten av PMSIM”. (B) 

”När man har implementerat ny mjukvara i flyg-

planet porteras det till träningssimulatorn med 

automatöversättningar och lite annat. Då blir 

PMSIM aktuellt att använda. Med PMSIM kan de 

flyga Gripen och öva innan de gör det på riktigt i 

flygplanet”. (B) 

Respondent C menar att utvecklingen för förvaltningsgruppen märks främst ge-

nom att det hela tiden kommer nya krav. 

”Hur förvaltningen påverkas vet jag inte, det 

kommer hela tiden nya krav. Är det mindre för-

frågningar tar vi hand om det själva och bestäm-

mer inom de ramar som vi har att rätta oss inom. 

Vi bestämmer ganska fritt över vår tid.” (C) 
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4.3.2. Utvecklingsprocess 

Dokumentet Utvecklingsprocess PMSIM (1999) beskriver i detalj hur den kon-

tinuerliga utvecklingen av simulatorn ska gå till. För att säkerställa kvalitet och 

spårbarhet har man tagit fram en speciell utvecklingsprocess för PMSIM som 

beskriver hur man går från idé till krav till färdig funktion i simulatorn. 

 

Processen fokuserar särskilt på hur man hanterar ändringar i simulatorn och hur 

detta slutligen leder till stabiliseringar. Förslag och önskemål om ändringar 

kommer in från simulatorns kunder, projekt eller från simulatorns egen personal. 

Förslaget hamnar sedan i en utvecklingsplan och blir en ÄBS (ÄndringsBegäran 

Simulator). 

 

När ett antal ändringar har utvecklats klart och testats samlas de ihop för en sta-

bilisering av simulatorn. Detta innebär att man för in de nya ändringarna i den 

stabila simulatorn som används vid produktionssimuleringar. Innan stabilise-

ringen genomförs görs ett systemtest för att garantera simulatorns funktion och 

efteråt skrivs en rapport som redogör för simulatorns status samt vilka ändringar 

som har gjorts. I figuren nedan beskrivs detaljerat hur utvecklingsprocessen går 

till. 
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Figur 16. Utvecklingsprocessen i PMSIM (Utvecklingsprocess 

PMSIM, 1999) 

Utvecklingsprocessen fortlöper enligt dokumentet på följande sätt: 

1. Från olika projekt kommer uppgifter om olika förändringar som behövs i 

simulatorn. Dessa tas upp på planeringsmötet och förs in i utvecklingspla-

nen. 

2. Kunder kan skriva en Förslag och ProblemAnmälan (FPA) om ett fel eller 

önskad förbättring. 

3. Kunden kan tala med någon inom simulatorgruppen (FGA) som sedan tar 

upp frågan på planeringsmötet eller skriver FPA. 

4. Simulatorgruppen (FGA) kan ta egna initiativ till förändringar som tas upp 

på planeringsmötet. 



Empiri 

89 

5. Simulatorgruppen kan skriva egna FPA: er om framförallt fel och problem i 

simulatorn. 

6. Fel och problemanmälan (FPA) behandlas av simulatorgruppen på plane-

ringsmötet. 

7. FPA kan bedömas vara ogenomförbar eller bero på felhantering och avförs 

därför utan åtgärd. 

8. FPA kan åtgärdas direkt om ändringen är av mindre omfattning och inte 

berör konfigurationsstyrd mjuk- eller hårdvara. 

9. FPA kan resultera i indata till utvecklingsplanen om det är något som bör 

åtgärdas på sikt. 

10. Om FPA berör något mer akut kan ÄBS skrivas direkt utifrån FPA: n. 

11. ÄBS: er genererade direkt från FPA eller simulatorgruppen (FGA) återma-

tas via planeringsmötet till utvecklingsplanen så att denna alltid är uppdate-

rad. 

12. Simulatorgruppen har regelbundna planeringsmöten där beslut om ändring-

ar och prioritering av ändringar sker, vilket dokumenteras i utvecklingspla-

nen. 

13. Referensgruppen hjälper simulatorgruppen att prioritera och styra utveck-

lingsplanen. 

14. Färdigbehandlade ÄBS: er samlas för stabilisering då de genomförda änd-

ringarna införs i simulatorn. 

15. Innan stabiliseringen genomförs ett systemtest då samtliga funktioner i si-

mulatorn kontrolleras enligt systemtestproceduren. Detta görs för att säker-

ställa att nya funktioner inte menligt har påverkat tidigare funktion i simu-

latorn. 

16. När stabiliseringen är klar skrivs en stabiliseringsrapport som återmatas till 

kunder och användare av simulatorn. 

4.3.3. Prototyping 

Utvecklingen av PMSIM har varit baserad på en prototypliknande basis. Den 

första versionen Mk1 som utkom 1996 var ej lika komplex till utformningen 

som Mk3 som är den nyaste versionen av flygsimulatorn. Detta sätt att utveckla 

liknar på många sätt det evolutionära utvecklingstänkandet där evolutionära pro-

totyper inkrementellt byggs och allteftersom implementerar fler och fler krav. 
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Tabell 3. Detaljerad beskrivning av förvaltningsobjektet PMSIM 

  PMSIM   

  Mk1 Mk2 Mk3 

År  1996 2000 2005 

Modellkomplex sensor hög hög hög 

 vapen hög hög hög 

 flygplan hög hög hög 

Kabin x HMS+/SI+ HMD+/SI+ SI+ 

 skärm sort touch touch h/w, knappar 

an-
tal 

stora 1  3 

std    

små  3  

 s/w VFP VFP VFP/PETRA 

Visuell omvärld s/w GripenSky 
Grape 

Gripen Sky 
Grape 

Gripen Sky 
Grape 

 h/w dom dom dom 

Datorarkitektur nät stora flera flera  flera 

små    

 h/w SGI 
Sun 
Encore 

SGI 
Sun 
Concurrent 

SGI 
Sun 

Användning  utveckling 
marknadsföring 
forskning 

utveckling 
marknadsföring 
forskning 

utveckling 
marknadsföring 
träning 

Mk1 

När den första versionen av PMSIM byggdes 1996 var ett av kraven att den 

skulle kunna användas för att designa kabinen för JAS39C Gripen vilket innebar 

att man eftersträvade att studera många olika koncept för designen. Simulatorn 

skulle även kunna användas för utveckling av JA37 Viggen samt för forskning. 
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För att möta dessa krav valde man att använda sig av en stor touch-screen i ka-

binen. Man ville även kunna simulera närstrid vilket resulterade i att man valde 

att använda sig av en dom för att presentera omvärlden. Av samma anledning 

var simulatorn tvungen att stödja användandet av en hjälmdisplay. (Ladell, 

1999) 

Mk2 

Nästa stora förändring innebar stora skillnader i simulatorns förarkabin. Man 

bytte den stora skärmen mot tre något mindre touchscreen-skärmar. Skärmarna 

är placerade på samma sätt som skärmarna i cockpiten i Gripen men för att man 

skulle kunna simulera både Gripen39A och 39C kunde man inte använda sig av 

hårda knappar utan dessa fick simuleras på skärmarna. En annan anledning till 

denna förändring var att utvärderingen av nya symboler krävde att skärmarna 

hade korrekt upplösning. (Ladell, 1999) 

Mk3 

Den senaste versionen av PMSIM har en cockpit som är identisk med den i 

JAS39C Gripen. Detta för att man ska kunna sälja träningstid till flygvapnet som 

opererar Gripen. Knapparna som tidigare simulerades på skärmarna har bytts ut 

mot riktiga knappar. (Ladell, 1999) 

 

Vid intervjuerna erhölls följande information relaterat till prototyping. 

”Det vanligaste är att PMSIM blir aktuellt att an-

vända när man har bestämt sig för vad som ska 

göras eller vilken funktion som ska integreras. Då 

tittar vi på hur systemet ska designas.” (B) 

”För marknadsföring använder vi PMSIM, alltså 

utvecklingssimulatorn. Anledningen är att det är 

väldigt lätt i PMSIM. Eftersom vi utvecklar in-

strument i den och har ett prototyp-verktyg för att 

göra instrumenten kan vi väldigt lätt göra änd-

ringar, på så sätt kan vi göra det ohemligt genom 

att ta bort försvarshemligheter.” (C) 
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Respondenten i förvaltningsgruppen uttrycker att presentation är en prototypre-

laterad sysselsättning vid utveckling av Gripen, och att denna experimentellt ut-

vecklas i PMSIM. 

”PMSIM i sig är ett prototyp-verktyg för instru-

menten.” (C) 

”Man testar i PMSIM, det är första steget när nå-

gon har kommit på en idé. Sedan sitter man an-

tagligen och diskuterar den här idén och kommer 

fram till ett antal lösningsförslag, fyra- fem styck-

en kanske. Sedan provar man alla dessa och kör 

ett antal löpor med det, provflygare och ingenjö-

rer, det kan även medverka personer från flyg-

vapnet och piloter. Slutligen kommer man för-

hoppningsvis fram till en lösning. När en lösning 

på idén är hittad, beställer man den. Sedan testas 

detta i systemsimulatorerna och PETRA innan 

man provar i det riktiga flygplanet.” (C) 

Respondenten nämner här systemsimulatorerna, dessa är mer systemlika Gripen 

än vad PMSIM är ifråga om den hård- och mjukvara som används. 
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5. Analys 

I kapitlet ställs befintliga teoribildningar av systemförvaltning 

som delfas i livscykelmodellen och evolutionär systemutveckling 

som utgångspunkt vid betraktandet av den empiriska verksam-

heten med PMSIM vid simulatorcentralen. En tvåperspektivana-

lys avslutar kapitlet då förändringsarbetet betraktas utifrån tra-

ditionell och evolutionär systemutveckling och vad som känne-

tecknar förändringsarbetet med PMSIM ur de två olika system-

utvecklingsstrategierna. 

5.1. Systemförvaltning 

För att uppnå en god förståelse för hur förändringsarbetet bedrivs samt för att 

skapa förutsättningar för en vetenskaplig förankring vid tvåperspektivanalysen, 

finner vi det relevant att påbörja analysen med att åskådliggöra verksamheten 

med en uppsättning begreppsbestämningar. 

 

Först ges en definition av hur förvaltningsobjektet uppfattas av dem som dagli-

gen arbetar med simulatorn. Sedan identifieras förvaltningsobjektet skikt enligt 

den analysmetod som presenterades i kapitlet Metod och genomförande. Genom 

att uppnå en insikt i och begreppsliggöra vad förvaltningsobjektet innefattar 

skapas förutsättningar att knyta dessa vetenskapliga begreppsbestämningar till 

tvåperspektivanalysen. Den för förvaltningen centrala förvaltningsorganisatio-

nen där ansvar fördelas ut på olika roller avslutar systemförvaltningsavsnittet. 
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5.1.1. Definition av förvaltningsobjektet PMSIM 

Av interna företagsdokument avseende flygsimulatorn framgår att man använder 

följande definition av simulatorn: 

 

”PMSIM är en realtidssimulator vars huvudsyfte är att betjäna funktionsutveck-

lingen av Gripen och dess framtida funktioner. Simulatorn är generell i den me-

ningen att ingen typlik utrustning är bunden till simulatorn. Detta möjliggör 

snabb och enkel funktionsutveckling. I PMSIM kan även andra typer av flygplan 

simuleras liksom kompletta taktiska scenarier. PMSIM ska kontinuerligt uppda-

teras så att resursen tillgodoser kundernas behov beträffande funktionalitet och 

handhavande.” 

  

Definitionen ovan ger uttryck för relevansen av att kontinuerligt hålla simulatorn 

uppdaterad. Implementering av nyuppkomna krav ska ske frekvent och med den 

funktionalitet som krävs för att erbjuda kunder till PMSIM en fungerande pro-

dukt. Detta ger en inblick i hur förvaltningen av simulatorn är baserad på en 

mycket föränderlig basis. 

 

Att hålla PMSIM i ett tillfredsställande driftskick är viktigt vilket även stämmer 

väl in på vad Nordström & Welander (2002 s. 38) menar att målet med IT-

driften syftar till, nämnda författare definierar drift som ”Arbetet med att, ur 

teknisk synvinkel, säkerställa verksamhetens tillgänglighet till IT-stödet”. 

 

Förvaltningsbegreppet finner vi är nära relaterat med driftbegreppet, vilket lig-

ger helt i linje med vad Nordström & Welander (2002) menar då det i vissa 

praktiska situationer kan vara svårt att skilja begreppen åt (Nordström & Welan-

der, 2002). 

5.1.2. Viktiga begrepp i undersökningen 

I vår tolkning av empirin har vi delvis använt oss av grundad teori. Detta har 

hjälpt oss reda ut vissa begrepp som annars hade varit svåra att få grepp om. Det 

råder en viss begreppsförvirring inom organisationen vilket gör det svårt för en 

utomstående att förstå vad som avses med olika begrepp i olika situationer. 

 

Grundad teori har bidragit till att se begreppen i sitt sammanhang och vi har på 

så sätt kunnat skapa oss en bild av hur begreppen används. Vi har redan tidigare 

tagit upp dessa begrepp men vill här fortsätta resonemanget för att reda ut vad 

som kan ligga till grund för den begreppsförvirring som finns och vad den kan få 

för följder. 
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Utveckling 

Som vi tidigare konstaterat är det viktigt att till att börja med att skilja på ut-

veckling av PMSIM och utveckling av funktioner till Gripen. PMSIM används 

som ett verktyg i utvecklingen av nya funktioner till Gripen. Denna utveckling 

ställer i sin tur krav på PMSIM vilket innebär att även simulatorn måste utveck-

las. 

 

Funktionsutvecklingen utförs av utvecklare, ingenjörer från andra avdelningar 

på Saab. Deras roll i själva förändringsarbetet är att de lämnar önskemål om för-

ändringar i simulatorn antingen genom ändringsbegäran eller via referensgrup-

pen. 

 

Utvecklingen av simulatorn utförs av förvaltningsgruppen. Denna utveckling 

syftar till att tillgodose kraven på PMSIM som ett verktyg i utvecklingen av 

funktioner. Den kontinuerliga utvecklingen av PMSIM styrs av utvecklingspro-

cessen. Detta är förmodligen anledningen till att respondenterna använder ordet 

utveckling snarare än förvaltning när de talar om denna del av förändringsarbe-

tet. 

Förvaltning 

Vi har märkt att respondenterna av samma anledning har olika definitioner på 

vad förvaltning är. Ibland tycks förvaltningen syfta på mindre förändringar i si-

mulatorn, vad man i vanliga fall skulle kalla för drift. Denna definition tycks 

inte förekomma särskilt ofta och verkar endast användas av respondet C som 

ingår i förvaltningsgruppen. Det är möjligt att han ser utvecklingen som något 

externt som ställer krav på det arbete som han utför, nämligen förvaltningen. 

 

En annan definition märker vi främst hos systemägaren, respondent A. Denna 

definition inkluderar i princip allt förändringsarbete som innebär att utveckla 

och uppdatera PMSIM i ordet förvaltning. Även om han också använder ordet 

utveckling ibland för att beskriva arbetet verkar han vara medveten om att detta 

egentligen är samma sak som förvaltning. Användandet av ordet utveckling i 

detta fall beror förmodligen på att man i dokumentationen har valt att skilja på 

utvecklingsprocessen och förvaltningen. 

 

En tredje definition används av flera respondenter men framförallt av respondent 

B som sitter i referensgruppen. Han verkar se förvaltning som de förändringar 

som innebär möten i de olika arbetsgrupperna i förvaltningsorganisationen. Det 

blir då fråga om ganska stora förändringar. De mindre förändringar som sker 

kontinuerligt får i detta fall gå under benämningen utveckling. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att så länge man talar om utveckling av 

själva simulatorn så är det egentligen ingen skillnad på utveckling och förvalt-

ning. Eventuellt kan det vara idé att definiera de mindre åtgärderna som någon 

form av drift, men detta beror helt på hur man ser på det. Om man sedan väljer 

att kalla resten av förändringsarbetet för utveckling eller förvaltning beror helt 

på vilket perspektiv man har. Detta kommer vi in på i vår tvåperspektivanalys 

senare i kapitlet. 

 

När respondenterna talar om utveckling och förvaltning av PMSIM menar de 

egentligen samma sak, eller åtminstone olika delar av samma fenomen. De syf-

tar i båda fallet på arbetet med att hålla simulatorn i ett skick som uppfyller de 

krav verksamheten ställer på den. Detta fenomen har vi tidigare benämnt föränd-

ringsarbete. Vid tvåperspektivanalysen kommer antingen termen utveckling eller 

förvaltning användas för att beskriva fenomenet, beroende på vilket perspektiv 

som används. Termerna syftar i dessa fall på fenomenet förändringsarbete och 

skall inte förväxlas med respondenternas definitioner. 

 

Införandet av LOGIC-modellen med sina väl definierade arbetsgrupper och rol-

ler kan mycket väl ha bidragit till en viss begreppsförvirring. Det som passar in 

på modellens beskrivning av förvaltning kallas även förvaltning inom organisa-

tionen medan det förändringsarbete som inte passar in beskrivs i andra termer, 

exempelvis utveckling. 

5.1.3. Förvaltningsobjektet PMSIM enligt system-
modellen 

Med tanke på PMSIM: s komplexa roll i verksamheten blir det extra intressant 

att identifiera mer i detalj vad som utgör förvaltningsobjektet. Som nämnts tidi-

gare kommer detta att göras med hjälp av Nordström & Welanders (2002) sy-

stemmodell där man iakttar fyra olika skikt som alla ska behandlas i förvaltning-

en. 

 

Som påpekades i inledningskapitlet avser inte studien att generera normativa 

slutsatser om hur förvaltningen ska bedrivas. Att delegera vem som ska göra vad 

i förvaltningen blir därför något som faller utanför denna undersöknings ramar 

och fokus ligger därför på vad som utgör förvaltningsobjektet. 

 

Det ligger heller inte i undersökningens syfte att diktera hur förvaltningen ska 

bedrivas. Vi kommer därför att fokusera på att beskriva hur man hanterar olika 

situationer och orsakerna till att dessa uppstår. 
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I denna del av analysen grundar vi det mesta av resonemangen på de mycket 

utförliga svar som respondenterna har givit på dessa punkter. De presenterar i 

princip en mycket heltäckande bild av PMSIM och dess roll i verksamheten. 

 

Intervjusvaren har analyserats med stöd av grundad teori för att hitta huvudkate-

gorier i ämnet. Vi har härigenom skapat en grund på vilken vi också grundar 

tvåperspektivanalysen som presenteras senare i rapporten. 

Skikt 1 – Affär/Uppdrag 

Det första skiktet i systemmodellen är det yttersta och avser förvaltningsobjek-

tets relation gentemot marknaden. Det blir fråga om att analysera PMSIM: s 

uppdrag och affärsidé i ett större perspektiv. Här kommer vi in på en intressant 

aspekt avseende PMSIM, nämligen det faktum att simulatorn har flera olika an-

vändningsområden. Detta innebär i sin tur att man har flera olika typer av kun-

der med olika typer av krav och önskemål. 

 

Utveckling får anses vara PMSIM: s primära uppgift. I detta fall påverkas simu-

latorn i slutändan av de projekt som pågår i utvecklingen av JAS39C Gripen. Ett 

Gripenrelaterat projekt kan innebära många olika krav som kräver förändringar i 

PMSIM. Detta förhållande kompliceras dock av det faktum att PMSIM kan ut-

nyttjas i flera olika steg i ett och samma projekt. I Figur 17 illustreras i förenklad 

form förloppet vid funktionsutveckling samt PMSIM: s roll i denna. 

Användningsanalys

Utveckling av prototyp

Testa prototyp

Utveckla funktioner

Testa

Införa i Gripen

Uppdatera träningssimulator

PMSIM

 

Figur 17. PMSIM: s roll i utveckling av funktioner till Gripen 
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På ett tidigt stadium i ett projekt händer det att man använder PMSIM för an-

vändningsanalys. Detta innebär att man testar olika lösningar innan man be-

stämmer sig för vilken man vill gå vidare med och utveckla. 

 

En vanligare typ av användning i utvecklingssyfte av PMSIM är när ingenjörer 

från olika avdelningar utnyttjar PMSIM för att testa nya funktioner som ska in i 

flygplanet. I detta fall befinner man sig fortfarande på ett ganska tidigt stadium i 

utvecklingen och använder därför PMSIM innan man går över till att testa i sy-

stemsimulatorerna, som är mer lika flygplanet i fråga om den hård- och mjukva-

ra som används. 

 

Ingenjörer ställer kontinuerligt många olika krav på PMSIM och simulatorn 

måste ändras regelbundet för att kunna användas som ett verktyg i utvecklingen 

av Gripen. 

 

En tredje typ av användning som också delvis påverkas av projekten är träning. 

För att kunna användas som träningssimulator måste PMSIM i detalj likna det 

riktiga flygplanet. I det här fallet innebär det helt skilda krav från dem som ställs 

på simulatorn då den används i ett utvecklingssyfte. 

 

PMSIM: s roll som träningssimulator var en anledning till att man gjorde den 

senaste uppgraderingen, då man bytte till en ny kabin som är en exakt kopia av 

den riktiga flygplanskabinen. Kunderna i det här fallet är dels flygvapnet, men 

eftersom Gripen säljs till andra länder får Saab också i uppgift att utbilda ut-

ländska piloter. 

 

Marknadsföring är ett annat stort och viktigt användningsområde för PMSIM. I 

detta fall är användningen oftast inte kopplad till något projekt. Kraven som 

ställs på simulatorn i detta fall kan vara olika beroende på vem kunden i fråga är. 

 

Det absolut viktigaste oavsett vem marknadsföringen riktar sig till är givetvis att 

simulatorn måste fungera felfritt. I vissa fall har kunderna ingen direkt koppling 

till Gripen. Det är i dessa fall i högre grad fråga om att göra dessa människor 

välvilligt inställda till Saab som företag samt att imponera på dem genom att 

visa upp simulatorn. En viktig aspekt i denna typ av användning är att gömma 

hemliga funktioner i simulatorn, till exempel vapensystem. 

 

I andra fall kan det vara fråga om potentiella köpare av Gripen. Det kan då bli 

nödvändigt att presentera olika typer av funktioner som dessa kunder kan tänkas 

vilja se i flygplanen då de levereras. I vissa fall kan det vara fråga om nya funk-

tioner som inte finns i flygplanet i dagsläget. 
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Företagsledningen ställer naturligtvis också krav på PMSIM. Att bygga och för-

valta ett förvaltningsobjekt med så avancerad utrustning kostar mycket pengar, 

även om Saab är ett stort företag måste kostnaden vägas mot nyttan av att ha en 

simulator av den här typen. Det framgår dock av respondenternas svar att det var 

främst när simulatorn byggdes som ledningen var inblandad. 

 

Det finns även krav på att de funktioner som utvecklas i PMSIM skall kunna 

användas i andra simulatorer. Ett exempel på detta är den grafiska omvärlden, 

Grape och Gripen Sky som utvecklades i PMSIM men som numera återfinns i 

flera simulatorer på simulatorcentralen. 

 

Ekonomiska aspekter påverkar givetvis också. Budgeten avgör vilka möjligheter 

man har att utveckla PMSIM. Beslut om hur pengarna fördelas internt tas av sy-

stemägaren. 

 

Situationen med PMSIM: s olika användningsområden innebär ibland att priori-

teringar måste göras då kollisioner uppstår mellan olika typer av användning. 

Respondent A påpekade under intervjuerna att det ofta är utvecklingen som får 

stiga åt sidan för marknadsföring och träning. Detta kan förklaras av det faktum 

att det i detta fall är fråga om externa kunder, medan det i samband med utveck-

ling handlar om interna kunder från andra avdelningar inom Saab. 

 

Många användningsområden innebär även att man snabbt och enkelt måste kun-

na byta mellan olika konfigurationer i simulatorn. Hur man har löst detta disku-

teras i nästa skikt i systemmodellen. 

Skikt 2 – Produkter/Tjänst/Process/Funktion 

Det andra skiktet i systemmodellen utgörs av produkter, arbetsprocesser, regel-

verk eller funktioner. I fallet med PMSIM handlar detta mycket om hur man 

hanterar den situation som vi nyss gått igenom med simulatorns många använd-

ningsområden. 

 

Som grund för förvaltningen ligger förvaltningsmodellen LOGIC. Av respon-

denternas svar framgår det att modellen oftast inte gör sig påmind i det dagliga 

arbetet. Däremot har den förmodligen använts då man skapade förvaltningsor-

ganisationen kring PMSIM och har på så vis påverkat förvaltningen, inte minst i 

fråga om de begrepp som används för att beskriva arbetet. 

 

Syftet med LOGIC var att skapa en enhetlig användning av begrepp inom före-

taget. Även om en respondent diskuterar modellen och dess påverkan på förvalt-

ningen av PMSIM så är de övriga två respondenterna knappt medvetna om att 
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förvaltningsmodellen används. Om LOGIC-modellen överhuvudtaget används 

verkar den inte ha bidragit till att skapa en enhetlig begreppsanvändning då ter-

merna utveckling och förvaltning ofta används för att beskriva samma sak. Bris-

tande underlag för en analys av införandet av modellen gör att vi har svårt att 

uttala oss om denna. Vi får dock anledning att återkomma till den i vårt försök 

att komma fram till ett begreppsligt klargörande. 

 

När vi talar om förvaltningsobjektet PMSIM så menar vi vanligtvis hela simula-

torn, men faktum är att den egentligen utgörs av två olika simulatorer som an-

vänder samma lokal. Användningen av PMSIM som träningssimulator har med-

fört att man numera kan köra en separat träningssimulator i PMSIM som kallas 

för PETRA. 

 

PETRA är en typ av träningssimulator som även används i andra sammanhang. I 

det här fallet har man valt att bygga in den i PMSIM för att utnyttja den befintli-

ga miljön. Träningssimulatorn använder en egen mjukvara som är mer eller 

mindre identisk med den som finns i Gripen. Den använder även några fler dato-

rer med mer flygplanslik hårdvara. 

 

PETRA-varianten av simulatorn har till och med en egen förvaltningsorganisa-

tion vilket medför att arbetet med denna del av simulatorn faller utanför studiens 

ramar. Den är dock intressant i och med att de krav som kommer in även påver-

kar PMSIM i slutändan. 

 

Införandet av PETRA har inneburit att de som använder PMSIM som utveck-

lingssimulator har fått anpassa sig efter detta. Som nämnts tidigare är förarkabi-

nen och presentationssystemet en exakt kopia av Gripens, vilket gör att man inte 

kan prova alternativa utseenden på instrumentpanelen eller simulera andra typer 

av flygplan, något som tidigare var möjligt. 

 

Att ha två varianter av simulatorn innebär dock att utvecklingssimulatorn 

PMSIM inte behöver vara anpassad för att kunna användas vid träning. Den kan 

därför innehålla funktioner som inte finns i de riktiga flygplanen, det gör heller 

inget om man tar bort vissa funktioner. 

 

Detta medför också att utvecklingssimulatorn blir lämpligare att använda för 

marknadsföring eftersom man kan ta bort hemliga funktioner som kunderna inte 

får se. Att kombinera detta med en träningssimulator som måste likna flygplanet 

i detalj hade varit svårare. Piloterna har fortfarande tillgång till hemliga funktio-

ner i träningsvarianten av simulatorn. 

 

Förvaltningen av PETRA sköts av en annan förvaltningsorganisation än den som 

har hand om utvecklingssimulatorn i PMSIM. Vi har inte undersökt förvaltning-
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en av träningssimulatorn närmare utan valt att fokusera på utvecklingssimula-

torn och förvaltningsorganisationen kring den. 

 

Även utvecklingssimulatorn i sig kan sägas bestå av två olika simulatorer, en 

stabil och en experimentell variant. Anledningen till detta är att man ska kunna 

utveckla simulatorn samtidigt som man alltid har en fungerande version som kan 

användas av utvecklarna eller visa upp i marknadsföringssyfte. Idén med en sta-

bil och en experimentell miljö är en central del i PMSIM: s utvecklingsprocess. 

 

Med hjälp av utvecklingsprocessen tar man in önskemål om ändringar och fel-

rapporter från simulatorns kunder och de som arbetar på simulatorcentralen, 

dessa ändringar förs regelbundet in i den stabila miljön. Detta sker när simula-

torn stabiliseras. 

 

Något som framstår som en central och viktig del i utvecklingsprocessen är de 

anställdas möjlighet att göra en så kallad ändringsbegäran. Detta ger vad som 

förefaller vara en god möjlighet för PMSIM: s användare att framföra önskemål 

och krav på simulatorn, och på så sätt påverka dess utveckling. Att så stor vikt 

läggs vid att ta emot och bearbeta kundernas önskemål om förändringar tyder på 

att man ser detta som en viktig del av arbetet med PMSIM. 

Skikt 3 – Applikation 

I dokumentet Flight Simulation at Saab Aerosystems (2004) kan man läsa föl-

jande beskrivning av arkitekturen i PMSIM: ”PMSIM är baserat på en system-

arkitektur bestående av moduler som ska försäkra kostnadseffektivt underhåll 

och uppgraderingar under hela simulatorns levnadscykel.”. 

 

Det framgår att PMSIM består av ett flertal olika modeller. En modell kan vara 

exempelvis vapensystem, styrsystem eller grafisk omvärld. Det övergripande 

ansvaret för funktionaliteten ligger hos förvaltningsgruppen. 

 

Däremot har inte förvaltningsgruppen kontrollen över alla modeller i systemet. 

Av dokumentet Utvecklingsprocess PMSIM (1999) framgår det att det alltid 

skall finnas en modellansvarig, men att denne inte alltid måste jobba på simula-

torcentralen. Ansvaret för en modell och uppdatering av denna kan ligga på en 

annan avdelning inom Saab. 

 

Problemet med detta är att man inom en avdelning kan besluta att man inte har 

tid att utveckla en modell i PMSIM som man har hand om. På detta vis kan ut-

vecklingen av simulatorn lätt påverkas av prioriteringar som görs på avdelningar 
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utanför simulatorcentralen och man har därmed inte full kontroll över simula-

torn. 

 

Eftersom man kontinuerligt utvecklar PMSIM ställs också krav på bakåtkompa-

tibilitet. Eftersom utvecklarna kommer från olika avdelningar på Saab är det 

svårt för dem att exakt veta vad som uppdateras i simulatorn. 

 

Ändringssystemet som är en central del i PMSIM: s utvecklingsprocess har tidi-

gare varit dokumentbaserat. Den som vill göra en ändringsbegäran var då tvung-

en att fylla i en blankett som skickades till någon i förvaltningsgruppen. Numera 

är systemet datoriserat och man använder sig av ett program som kallas MAN-

TIS för att behandla felanmälningar (buggar) och ändringsbegäran. 

 

MANTIS används av många avdelningar på Saab, exempelvis förvaltningsorga-

nisationen krig PETRA, träningsvarianten av PMSIM. Detta är en fördel efter-

som man samarbetar med andra avdelningar i utvecklingsarbetet. Arbetet effek-

tiviseras genom att man inte behöver söka upp den ansvarige för en viss funk-

tion om det är en småsak som behöver åtgärdas. 

Skikt 4 - Teknisk plattform 

Den tekniska plattformen i PMSIM består dels av ett antal kraftfulla datorer, 

men också av kabinen, projektorer och annan utrustning som krävs för att köra 

simulatorn. 

 

Vi finner det inte intressant för undersökningens syfte att gå in på exakt vilken 

typ av teknisk utrustning som används. Däremot är det intressant att påpeka att 

kabinen bytts ut ett antal gånger eftersom nya krav ställts på simulatorn. 

 

I förvaltningen av PMSIM görs ingen skillnad mellan hård och mjukvara, vilket 

man gör vid förvaltningen av andra simulatorer. En förändring behandlas alltså 

lika oavsett om det gäller en fysisk detalj i kabinen eller en datafil. Anledningen 

till detta är förmodligen det faktum att PMSIM varken använder typlik hårdvara 

eller mjukvara, allting är simulerat. En anledning till detta är att man lättare ska 

kunna använda den som prototypverktyg när man testar nya lösningar. 
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5.1.4. Förvaltningsorganisationen 

Förvaltningsorganisationen kring PMSIM är något annorlunda från den förvalt-

ningsorganisation som beskrivs av Bergvall & Welander (1996). Det verkar 

också som PMSIM: s förvaltningsorganisation är tämligen unik vid jämförelse 

med andra avdelningar på Saab. Respondent A berättar att det unika i förvalt-

ningen av PMSIM är det faktum att man inte skiljer på hård och mjukvara. Detta 

är dock inget som framhålls i dokumentationen. 

 

Det övergripande ansvaret för hela simulatorn verkar vara det som skiljer för-

valtningen av PMSIM från de andra simulatorerna vid simulatorcentralen. När 

man studerar dokumenten framgår det även att detta helhetsansvar hamnar 

främst hos förvaltningsgruppen, vilket diskuteras nedan. Respondent A påpekar 

att ansvaret också innefattar vad som kan egentligen kan karaktäriseras som drift 

av simulatorn. 

 

Att det mesta ansvaret för förvaltningen vanligtvis ligger främst hos förvalt-

ningsgruppen bekräftas även av respondent B då han beskriver de olika grup-

pernas funktion i verksamheten. Han påpekar att när det är fråga om större eko-

nomiska investeringar är styrgruppen involverade. Stora tekniska förändringar, 

som exempelvis den nya kabinen, innebär möten i referensgruppen. Övrig tid är 

det mestadels förvaltningsgruppen som arbetar med uppdateringar i simulatorn. 

 

Även när man läser dokumentationen kan man ana att förvaltningsgruppen gör 

det mesta av arbetet med simulatorn. Det framgår att mötesfrekvensen i denna 

grupp är betydligt högre än i styrgrupp och referensgrupp. Respondent C som 

sitter i förvaltningsgruppen påpekar också att de arbetar tämligen självständigt 

med PMSIM. 

Förvaltningsorganisationens grupper 

Dokumentationen över PMSIM definierar ett antal grupper som stämmer mer 

eller mindre överens med de grupper som Bergvall & Welander (1996) presente-

rar. 

Styrgrupp 

PMSIM: s styrgrupp får anses passa ganska väl in på Bergvall & Welanders 

(1996) definition. Förutom systemägaren och förvaltningsledaren utgörs den av 

personer som har ekonomiskt inflytande eller samordningsansvar. Det framgår 
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även av dokumenten att styrgruppens huvudsakliga uppgift är att besluta om 

verksamhetens inriktning och finansiering. 

 

Att förvaltningsledaren sitter med även i styrgruppen tyder på att denna roll i 

organisationen är unik och synnerligen viktig. Det vanliga enligt Bergvall & 

Welander (1996) är att systemansvarig, som får anses motsvara förvaltningsle-

darens roll i detta fall, rapporterar till styrgruppen och alltså inte ingår i den. 

 

I intervjuerna diskuteras inte styrgruppen speciellt ofta men det som sägs anty-

der att den fungerar ungefär som det beskrivs i dokumentationen. En av respon-

denterna påpekar att det är svårt att veta vad de andra grupperna sysslar med, 

eller om de ens finns till. Man tenderar att fokusera på sin egen del av organisa-

tionen och förutsätter mest att resten fungerar som det ska. 

 

Något som inte framgår i dokumentet är dock att systemägaren även har ett 

samordningsansvar som innefattar flera simulatorer. Han innehar även den vik-

tiga ansvarsrollen som systemägare för dessa. 

Referensgrupp 

PMSIM: s referensgrupp har karaktären av det som Bergvall & Welander (1996) 

kallar för användarförening. Referensgruppen består egentligen av representan-

ter för simulatorns användare som i detta fall är utvecklare från olika avdelning-

ar på Saab. Systemägaren nämnde under intervjun att det viktigaste i förvalt-

ningen var att få in krav från användarna. 

 

Man får dock förmoda att de har ett större inflytande eftersom de också har en 

stark påverkan på simulatorns utveckling. Huvudansvaret för många av model-

lerna i PMSIM ligger hos andra avdelningar på Saab än den som förvaltar simu-

latorn. Beslut angående uppdateringar i PMSIM tas ofta av andra avdelningar 

och de påverkar på detta sätt simulatorn. Som användare av simulatorn har ut-

vecklarna möjlighet att skriva ändringsbegäran. Detta innebär att de har ytterli-

gare ett sätt att påverka simulatorn. 

 

Enligt dokumentationen bör referensgruppen sammanträda 4 gånger per år, vil-

ket är mer än vad Bergvall & Welander (1996) menar att en användarförening 

bör göra. Det framgår dock av de svar vi fått från respondenterna att möten inte 

alltid sker med denna frekvens. Man kan säga att de som sitter i referensgruppen 

för PMSIM har rollen av vad Bergvall och Welander (1996) kallar för kontakt-

person. 
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Förvaltningsgrupp 

Förvaltningsgruppen för PMSIM består enligt dokumentet av förvaltningsleda-

ren samt andra personer som direkt arbetar med simulatorns utveckling och drift. 

Det finns inga striktare krav på vilka personer som skall ingå och det framgår 

även av respondenternas svar att de jobbar ganska fritt, även om detta givetvis 

sker inom de ramar som satts upp av styrgruppen. 

 

Precis som Bergvall & Welander (1996) förespråkar sammanträder de även be-

tydligt oftare än styrgruppen gör. Det framgår dock av intervjuerna att möten 

kan ske med olika frekvens beroende på vad som behöver göra för tillfället. Det 

faktum att det handlar om en liten skara förvaltare och att de har hjälp av ett da-

torprogram för att hantera uppdateringar gör att de kan strunta i möten ibland 

och sköta kontakten via e-post. 

 

Man kan även säga att förvaltningsgruppen i PMSIM: s fall har rollen som drift-

grupp. Enligt Bergvall & Welander (1996) är driftgruppens uppgift att vid till-

lämpning av versionshantering ha möte inför varje kommande version, samt föl-

ja upp de versioner som tidigare släppts. Detta stämmer väl överens med det ar-

bete som förvaltningsgruppen gör i samband med stabiliseringar av simulatorn. 

 

Eftersom uppdateringar av simulatorn kan vara av olika karaktär är det svårt att 

definiera vilka uppdateringar som är drift respektive förvaltning. Man gör ingen 

skillnad på detta i arbetet utan det sköts av förvaltningsgruppen i samtliga fall. 

Simulatorgrupp 

Den dagliga driften av PMSIM sköts av simulatorgruppen som utgörs av an-

ställda vid simulatorcentralen. Man kan tycka att detta borde betyda att de har 

rollen som driftgrupp i organisationen. Det är dock så att det arbete som vanli-

gen tillskrivs en driftgrupp i PMSIM: s fall ligger hos förvaltningsgruppen. Den 

dagliga driften av simulatorn som simulatorgruppen ansvarar för handlar mer 

om att se till att allt fungerar riktigt då simulatorn används. Det finns exempelvis 

provledare för de olika passen som körs i PMSIM. 

 

Eftersom PMSIM, till skillnad från de system som förmodligen avses i Bergvall 

& Welander (1996), kräver närvaro av experter då simulatorn används. Utveck-

larna kan inte på egen hand gå in och använda PMSIM. Därför blir arbetsfördel-

ningen mellan grupperna i detta fall något förskjuten jämfört med vad litteratu-

ren förespråkar. 
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Simulatorgruppen ses inte som en del av förvaltningsorganisationen om man 

tolkar dokumentationen. Det är en definitionsfråga vad som ska räknas som för-

valtning och om daglig drift ska räknas in i denna. Vi finner det dock intressant 

att nämna denna arbetsgrupp då de genom sin existens påverkar vilka arbets-

uppgifter som tillfaller de övriga arbetsgrupperna. 

Ansvarsroller 

I förvaltningsorganisationen kring PMSIM finns även definierade roller som 

klargör vem som har ansvaret för olika delar av förvaltningen. Vissa av rollerna 

ses inte som en del av förvaltningsorganisationen men kan ändå anses vara vik-

tiga ur förvaltningssynpunkt. 

Systemägare 

Detta är den enda roll i PMSIM: s förvaltningsorganisation som bär samma 

namn som en roll definierad i Bergvall & Welander (1996). Systemägarens roll i 

verksamheten verkar också stämma väl överens med denna. 

 

Rollen innebär ett ekonomiskt ansvar samt ett ansvar för den långsiktiga plane-

ringen av simulatorn. Bergvall & Welanders (1996) uppfattning om att system-

ägaren bör vara en person som är lågt placerad i organisationshierarkin verkar 

dock inte delas av Saab. Systemägaren för PMSIM är även systemägare för ett 

antal andra simulatorer. 

Förvaltningsledare 

Det framgår tydligt då man studerar arbetet med PMSIM att förvaltningsledaren 

har en mycket central roll i verksamheten. Förvaltningsledaren ingår i alla de 

grupper som hör till förvaltningsorganisationen. 

 

Dokumentet Utvecklingsprocess PMSIM (1999) beskriver förvaltningsledarens 

roll på följande sätt: ”Förvaltningsledaren ansvarar för att simulatorn är funk-

tionell med avseende på den verksamhet som bedrivs. Det är även förvaltnings-

ledarens uppgift att sammankalla till möten med förvaltningsgruppen och se till 

att berörda personer finns närvarande vid dessa.”. 

 

Bergvall & Welander (1996) tar inte upp rollen förvaltningsledare men nämner 

däremot ett antal andra roller som inte finns definierade i PMSIM: s förvalt-

ningsorganisation. Vissa av dessa stämmer dock delvis överens med rollen som 

förvaltningsledare. 
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Rollen som förvaltningsledare verkar ligga någonstans emellan systemansvarig 

och ADB-ansvarig. Rollen innebär dels ett sorts samordningsansvar men också 

en aktiv roll i själva förvaltningen. Förvaltningsledaren sitter även med i refe-

rensgruppen, vilket enligt Bergvall & Welander (1996) ibland hör till den ADB-

ansvariges roll. 

 

Av intervjuerna får vi uppfattningen att förvaltningsledarens huvudsakliga ar-

betsuppgift är att leda förvaltningsgruppen i arbetet med att uppdatera simula-

torn. Hans jobb är att delegera uppgifter åt de andra förvaltarna och ansvara för 

att fel åtgärdas och att uppdateringar utförs. 

Stabiliseringsansvarig 

Denna roll hör egentligen inte till förvaltningsorganisationen, men eftersom den 

är en viktig roll i PMSIM: s utvecklingsprocess kan den anses som en del av 

förvaltningen beroende på hur man väljer att betrakta situationen. Den stabilise-

ringsansvarige skall vara närvarande då stabiliseringar av simulatorn äger rum. 

Modellansvarig 

Som nämnts tidigare är PMSIM uppbyggd av modeller. Ansvaret för dessa lig-

ger ofta på andra avdelningar inom Saab. Ingenjörerna från dessa avdelningar är 

inte sällan simulatorns kunder då de använder den som ett verktyg i utveckling-

en. Därför blir den modellansvarige ofta en person som är medlem i referens-

gruppen. Exempelvis är respondent B ansvarig för en modell i PMSIM och han 

sitter även med i referensgruppen. 

ÄBS-handläggare 

Av dokumentet Utvecklingsprocessen PMSIM (1999) framgår att varje änd-

ringsbegäran (ÄBS), ska ha en handläggare som ansvarar för att ändringen blir 

utförd, dokumenterad och testad. Vad vi förstått från respondenternas svar faller 

detta ansvar oftast på en av medlemmarna i förvaltningsgruppen. Därför får 

denna roll anses vara en del i förvaltningsorganisationen även om den inte be-

handlas på det viset i dokumentationen. 

 

Det är dock osäkert hur viktig denna roll är nu när man har infört ett datoriserat 

system för ändringshantering. Rollen nämns inte under intervjuerna, vi förmodar 

att rollen numera har mer av en symbolisk betydelse. Ansvaret för att föränd-
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ringar utförs delegeras av förvaltningsledaren och sköts via datorprogrammet 

MANTIS. 

5.2. Systemutveckling 

Vad kännetecknar förändringsarbetet utifrån de olika utvecklings-
perspektiven? 

Nu när vi har beskrivit förvaltningsverksamheten kring PMSIM vill vi utöka vår 

analys med ytterligare en dimension. Mycket av det arbete som utförs med si-

mulatorn hamnar i gränslandet mellan vad som kan kallas systemförvaltning re-

spektive systemutveckling. Därför väljer vi att beskriva verksamheten ur två oli-

ka perspektiv och vill på detta sätt bidra med alternativa sätt att se på verksam-

heten och det arbete som bedrivs. Tvåperspektivanalysen beskrivs i detalj i in-

lednings- och metodkapitlen tidigare i uppsatsen. 

 

Vi ämnar inte nödvändigtvis påvisa att något av perspektiven är bättre lämpat än 

det andra för att tydligast beskriva förändringsarbetet med PMSIM. Det är snara-

re fråga om att väcka mer generella tankegångar kring hur man ser på system-

förvaltning respektive systemutveckling i föränderliga miljöer. Det kan dock 

visa sig att något av perspektiven känns mer naturligt och vi kommer i så fall 

analysera anledningen till detta och diskutera vilka de eventuella för- och nack-

delarna kan vara med respektive synsätt. 

5.2.1. Traditionell systemutveckling 

Det traditionella perspektivet bygger vidare på den analys av verksamheten som 

utförts under rubrik 5.1. Vi använde oss då av Nordström & Welanders (2003) 

systemmodell. Denna grundar sig i en traditionell syn på systemförvaltning som 

en delfas i utvecklingscykeln. Vad vi ämnar göra nu är dock att se på hela livs-

cykeln och reflektera över hur dagens situation passar in i helheten. 

 

Man kan utifrån intervjuerna se att respondenterna gör skillnad på förvaltning 

och utveckling. På frågan om vilka interna faktorer som påverkar förvaltningen 

säger respondent C bland annat följande: 

”Förvaltningen av simulatorn vet jag inte om det 

påverkar speciellt mycket, men det är utveckling-

en av simulatorn som drivs av interna aspekter. 
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Exempelvis användare som har nya önskemål på 

simulatorn. Det är förvaltningen som tar hand om 

de önskemålen.” (C) 

Med anledning av detta svar ställdes en följdfråga om vad som är skillnaden 

mellan utveckling och förvaltning och svaret blev följande: 

”Ja, i vårt fall är det i princip samma sak.” (C) 

”Vi är inte färdiga med simulatorn och släpper 

den och gör en ny. Det är samma pryl hela tiden, 

samma hårdvara, men i ständig förändring, ut-

veckling eller förvaltning.” (C) 

En tolkning av detta blir att det alltså är utvecklingen som bestämmer vad som 

skall göras med simulatorn och att arbetet med att genomföra detta är förvalt-

ning. Frågan är då om det som menas med utveckling i dessa uttalanden är det-

samma som vattenfallsmodellens definition på utveckling. Det verkar snarare 

vara fråga om en allmän definition på ordet utveckling, nämligen att PMSIM 

hela tiden utvecklas för att möta de krav som ställs från den kringliggande verk-

samheten. Denna begreppsförvirring förekommer frekvent i respondenternas 

svar och är något de själva till stor del verkar vara omedvetna om. 

 

Nordström (2005 s. 217) ger följande definition av begreppet systemförvaltning 

”Arbetet med att kontinuerligt styra, stödja, vidmakthålla och vidareutveckla 

permanenta förvaltningsprodukter där IT-system ingår som delar, i syfte att sä-

kerställa tillgänglighet och avsedd nytta i objektverksamheten.”. 

 

Denna definition inkluderar tydligt arbetet med att vidareutveckla en permanent 

produkt i begreppet systemförvaltning. Med detta som bakgrund kan man nog 

påstå att mycket av det som kallas utveckling i arbetet med PMSIM egentligen 

borde kunna ses ur ett förvaltningsperspektiv. Detta stärks även av responden-

tens svar på den följdfråga som gällde skillnaden mellan utveckling och förvalt-

ning. 

 

Enligt ett traditionellt synsätt bör PMSIM i dagsläget befinna sig i vad som be-

nämns förvaltningsfasen eller förvaltning och drift. De tidigare faserna fram till 

implementering får anses ha ägt rum innan 1996 då den första riktiga versionen 

av PMSIM togs i drift. Vi har inte haft tillgång till dokument som i detalj be-

skriver denna tidsperiod och har heller inte haft för avsikt att undersöka den. De 
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tidiga faserna i vattenfallsmodellen som behandlar förändringsanalys och de-

signarbete analyseras därför inte. Det upplevs inte heller som nödvändigt för att 

beskriva den nuvarande situationen enligt ett traditionellt perspektiv. 

 

Ett alternativt synsätt skulle vara att tolka varje stor uppgradering av simulatorn, 

det som kallas Mk1, Mk2 och Mk3, som en nyutveckling av systemet. Även om 

vi väljer denna tolkning är det varken möjligt eller relevant att analysera hur ar-

betet inför varje uppgradering gick till. 

 

Vi väljer dock till en början att tolka det som att nyutvecklingen upphörde vid 

den första implementeringen av PMSIM något som vi grundar i det Avison & 

Fitzgerald (2003) uttrycker när de menar att den traditionella systemutveckling-

en förutsätter att utvecklingen av systemet resulterar i ett komplett färdigt sy-

stem. 

 

Detta innebär att vi får betrakta allt det arbete som gjorts med PMSIM, för att 

utveckla simulatorn och hålla den i ett användbart skick, ur ett förvaltningsper-

spektiv. Oavsett om de anställda hänvisar till vissa delar av arbetet som exem-

pelvis utveckling får det enligt detta perspektiv anses vara förvaltning. 

 

En del av begreppsförvirringen avseende begreppen utveckling och förvaltning 

grundas förmodligen i det faktum att man valt att i dokumentationen skilja ut-

vecklingsprocessen från förvaltningen. Detta innebär dock inte att man arbetar 

på detta sätt i verkligheten. Utvecklingsprocessen utförs av förvaltningsgruppen 

och borde anses som en del av förvaltningen. 

 

Det centrala i förvaltningen av PMSIM förefaller vara den utvecklingsprocess 

som beskrivits tidigare i studien. Denna förklarar hur man gör regelbundna sta-

biliseringar av simulatorn då förändringar förs över från en experimentell till en 

stabil miljö, d.v.s. den variant av simulatorn som kunderna använder. 

 

De förändringar som görs inkommer genom ändringsbegäran från simulatorns 

kunder eller från andra som berörs av simulatorn. Denna process beskrivs av 

respondenterna och även i dokumentationen. Vad som beskrivs här är i grund 

och botten ett ändringshanteringssystem, något som är centralt i förvaltningsar-

bete. Enligt Nordström & Welander (2002) är den vanligaste förvaltningsåtgär-

den ändringshantering och den har under lång tid betraktats som synonymt med 

förvaltningsarbete. Ändringshanteringen som i dokumentationen beskrivs som 

en del av simulatorns utvecklingsprocess kan alltså med lätthet ses ur ett förvalt-

ningsperspektiv. 

 

Versionshantering är ett begrepp som vanligen används för små datafiler, vilket 

även är fallet i denna situation. Här kan man dock tala om en versionshantering 
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av hela simulatorn vid varje stabilisering, något som respondenterna också näm-

ner. Respondent C uttrycker följande: 

”Varje fil i sig är versionshanterad. Nu kommer 

vi att genomföra stabilisering 2.4 snart. Då vet vi 

att det är simulatorversion 2.4 som körs. Vi har 

papper på allt, vilka filer som ingår och vilka ver-

sionsnummer de har.” (C) 

Utvecklingsprocessen kan helt enkelt ses som ändringsstyrd förvaltning där man 

versionshanterar simulatorn för att tydliggöra dess status för simulatorns använ-

dare. Det här sättet att beskriva processen på blir dock en grov förenkling av det 

arbete som egentligen utförs vid varje stabilisering av simulatorn. 

 

Det vi nu diskuterat handlar dock om de stabiliseringar av simulatorn som sker 

relativt ofta och som regel innefattar ganska få förändringar. Sedan den första 

versionen av PMSIM togs i bruk 1996 har det skett två större förändringar vid 

uppgraderingar till det som benämns Mk2 och Mk3. Dessa innebar stora föränd-

ringar som bland annat innefattade att man bytte ut simulatorns kabin. Att defi-

niera dessa steg i PMSIM: s utveckling som versionshantering är knappast möj-

ligt. Vi anser att förändringarna i dessa fall är för stora för att kunna ses ur ett 

förvaltningsperspektiv. 

 

Det är möjligt att man kan tolka dessa uppgraderingar som utvecklandet av ett 

nytt system trots allt även om detta inte stämmer med den definition på traditio-

nell utveckling som vi tidigare diskuterat. Att man vid utveckling av ett nytt sy-

stem utgår från något gammalt och bygger vidare på det är ingen ovanlig situa-

tion. Ett exempel på detta skulle kunna vara Microsoft Windows där nya versio-

ner ofta bygger på samma eller en likartad systemkärna som de tidigare utveck-

lade. Uppgraderingarna av PMSIM skulle i så fall inte anses höra till förvalt-

ningen av PMSIM utan tolkas som implementeringen av ett nytt system. 
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5.2.2. Evolutionär systemutveckling 

Ett alternativt sätt att betrakta förändringsarbetet med PMSIM är att se hela pro-

cessen som ett exempel på evolutionär systemutveckling. Avison & Fitzgerald 

(2003) definierar evolutionär systemutveckling som en inkrementell utveck-

lingsstrategi där systemet stegvis växer fram. Eftersom förändringen av PMSIM 

visar tydliga drag av att vara en stegvis utveckling, både i stor och liten skala, 

förefaller evolutionär systemutveckling vara ett intressant alternativ för att be-

skriva processen. 

 

I detta fall måste vi dock backa ett steg i analysen med avsikt på vad som vi 

grundar våra resonemang på. Den beskrivning av PMSIM där vi nyttjade Nord-

ström & Welanders systemmodell lämpar sig inte som grund för en analys ur ett 

evolutionärt perspektiv. Eftersom denna beskrivning redan använder ett traditio-

nellt perspektiv på förvaltning måste vi nu åter utgå från empirin som grund för 

våra resonemang. 

 

Vi vill börja med att påpeka att när vi talar om en stegvis utveckling av PMSIM 

sker detta på två nivåer. Dels sker stabiliseringar av simulatorn med jämna mel-

lanrum då man lägger in uppdateringar och förändringar i den stabila miljön. 

Men det sker också en stegvis utveckling i en större skala i form av de stora 

uppgraderingar som gjorts från det att simulatorn initialt togs i bruk. Det är vik-

tigt att hålla isär dessa och inte dra likhetstecken mellan stabilisering och upp-

gradering. 

 

Enligt Avison & Fitzgerald (2003) är den första implementeringen av systemet 

inte det primära målet vid utvecklingen, utan betraktas endast som en del av den 

pågående utvärderingen och förbättringen av systemet tills en optimal lösning 

har nåtts med systemet. 

 

I dokumentet Förvaltning av PMSIM (1999) framgår att den huvudsakliga mål-

sättningen med förvaltningen är att simulatorn kontinuerligt ska uppdateras så 

att den tillgodoser kundernas behov. Om vi ponerar att denna målsättning fanns 

med också 1996 då man gjorde den första implementeringen av PMSIM är det 

tydligt att simulatorn inte implementerades med avsikt att vara ett färdigt sy-

stem. Man kan dock diskutera huruvida detta endast avser den kontinuerliga ut-

vecklingen med frekventa stabiliseringar av simulatorn eller om man också för-

utsåg framtida omfattande uppgraderingar. 

 

Något som däremot aldrig nämns som en målsättning, varken i dokumentation 

eller vid intervjuer, är att man förväntas nå en optimal och slutgiltig lösning med 
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simulatorn. Målsättningen verkar snarare vara att PMSIM alltid ska vara optimal 

med hänsyn till de krav som ställs på simulatorn för tillfället. Detta stämmer då-

ligt överens med Avison & Fitzgeralds (2003) definition där evolutionär utveck-

ling strävar mot en slutgiltig optimal lösning. 

 

Om man däremot betraktar PMSIM: s modeller som separata delsystem och för-

söker beskriva utvecklingen av dessa kan man skönja vissa drag av evolutionär 

utveckling. De modeller som PMSIM är uppbyggd av använder inte samma 

mjukvara som de som används i Gripen och avsikten är därför inte att utveckla 

dem i syfte att slutligen implementeras i flygplanet. 

 

Däremot finns det exempel på hur enskilda modeller successivt utvecklats i 

PMSIM för att sedan, då de ansetts färdiga, exporteras till andra simulatorer, 

både inom och utanför Saab. Ett exempel på detta är den grafiska omvärlden 

som projiceras med Grape och Gripen Sky som numera används även i andra 

simulatorer av bland annat FMV. Eftersom modellen i detta fall utvecklas mot 

ett slutgiltigt mål och detta sker i flera steg kan man i detta fall tala om en evolu-

tionär utveckling av PMSIM: s modeller. 

 

En annan stor fördel med evolutionär systemutveckling är möjligheten att för-

ändra ett system allteftersom nya krav dyker upp. I den evolutionära utveckling-

en är detta naturligt. Krav kan många gånger vara svåra att specificera på för-

hand. En del krav kanske inte ens är möjliga att specificera, vilket gör det extra 

lämpligt med en evolutionär utvecklingsstrategi, då nya krav enkelt kan imple-

menteras i efterhand genom nya iterationer. (Avison & Fitzgerald, 2003) 

 

Här kommer vi in på en annan viktig aspekt i beskrivningen av PMSIM ur ett 

evolutionärt perspektiv. Kraven på simulatorn förändras hela tiden i takt med att 

utvecklingen av flygplanen går framåt och nya funktioner behöver implemente-

ras, med nya kravställningar som en logisk följd. Dessutom kommer kraven på 

PMSIM från flera olika avdelningar och rör olika typer av användningsområden 

för simulatorn. 

 

Vilka krav som ställs på PMSIM styrs i stora drag av de projekt som pågår inom 

organisationen, men i slutändan kommer de enskilda kraven från simulatorns 

kunder. PMSIM: s olika användningsområden medför dock att det rör sig om 

olika typer av kunder. Respondenterna har många exempel på just detta. Det kan 

handla om träning: 

”Det behöver inte ha en koppling till flygplanet, 

utan det kan vara hjälpmedel i simulatorn som är 

rena utbildningshjälpmedel. Piloten ska kunna 
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lära sig på en halvtimme vad han annars hade 

behövt en timme för.” (A) 

Det kan även handla om marknadsföring: 

”En av de större kunderna är marknadssidan i 

PMSIM. Det kan komma önskemål från dem. Det 

finns en särskild ingång till PMSIM så man slip-

per gå in genom den vanliga dörren. Det är för 

att kunna ta emot potentater som vi inte vill ska 

behöva se smutsiga trappuppgångar.” (B) 

Eller utveckling: 

”Det kan till exempel förekomma projekt på nå-

gon annan avdelning som sysslar med hjälm-

display och så vill de titta på symboliken hos oss. 

Då måste vi se till att de kan det, det är olika pro-

jekt som styr förändringen.” (C) 

Den här typen av krav är naturligtvis omöjliga att förutse, vilket har lett till att 

PMSIM är gjord för att kunna förändras och möta de krav som ställs på dess an-

vändning. Ur denna aspekt kan man tala om en evolutionär utveckling av 

PMSIM. De krav som ställs på simulatorn ligger till grund för framtida förbätt-

ringar av systemet på ett sätt som överensstämmer med Avison & Fitzgeralds 

(2003) beskrivning. 

 

Att försöka se PMSIM: s utvecklingsprocess med återkommande stabiliseringar 

av simulatorn som evolutionär utveckling är dock inte helt oproblematiskt. An-

dersen (1994) påpekar att delleveranserna består av en systemeringsuppgift 

(analys och utformning), realisering och implementering. Detta innebär att den 

evolutionära systemutvecklingscykeln skiljer sig från den traditionella (revolu-

tionära) och att det i praktiken innebär en livscykel per delleverans. 

 

Detta skulle i PMSIM: s fall innebära att varje stabilisering av simulatorn skulle 

utgöras av ett analysarbete som leder fram till en implementering av ett nytt sy-

stem. Riktigt så avancerat kan det inte påstås vara då arbetet egentligen bara be-

står av att ta in ändringsbegäran och felrapporter från användare och åtgärda 

dessa. Vad som utgör en analys i det här fallet är en definitionsfråga. I PMSIM: 
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s fall är det fråga om ett tiotal uppdateringar per iteration vilket gör att liknelsen 

med evolutionär systemutveckling haltar något på den här punkten. 

 

Om man däremot ser på utvecklingen i ett längre perspektiv och betraktar de 

stora uppgraderingarna av simulatorn stämmer de bättre in på beskrivningen av 

en livscykel per delleverans. Vi har inte tagit del av några dokument som be-

skriver analysarbetet inför de uppgraderingar av PMSIM som skett genom åren.  

Att döma av respondenternas beskrivningar och omfattningen på de förändringar 

som skett får man dock anta att det handlar om betydligt mer än inför en vanlig 

stabilisering. 

 

Andersen (1994) menar dock att för att strategin ska lyckas krävs en öppen arki-

tektur. Det ska vara tekniskt enkelt att integrera nya delar av informationssyste-

met med redan utvecklade delar. Detta är viktigt för att utvecklingen ska ske 

utan onödigt resursslöseri. Den tekniska lösningen ska ej behöva omkonstrueras 

för att kunna koppla nya systemmoduler till redan existerande. 

 

Det vi vet om uppgraderingarna av PMSIM är att man i samtliga fall har bytt ut 

kabinen och gjort stora förändringar i simulatorns hårdvara. Att simulatorns ar-

kitektur från början skulle ha varit avsedd för att hantera dessa uppgraderingar 

verkar därför inte särskilt troligt. Detta tyder på att en evolutionär strategi avse-

ende PMSIM: s uppgraderingar förmodligen inte var planerad från början. Även 

om detta var fallet kan PMSIM: s uppgraderingar i efterhand mycket väl beskri-

vas som ett exempel på evolutionär systemutveckling. 

 

Något som talar emot denna beskrivning är dock de långa tidsperioder som skil-

jer uppgraderingarna åt. Även om förespråkarna för evolutionär systemutveck-

ling inte diskuterar hur lång tid en iteration bör ta ges intrycket av att det är kor-

tare tidsperioder som avses än de 4-5 år som är fallet med PMSIM. Tre iteratio-

ner på nio år får anses vara lite för sällan för att man ska kunna tala om en steg-

vis implementering av ett system. 

 

En aspekt av evolutionär systemutveckling som känns relevant att ta upp i detta 

sammanhang är användandet av prototyper. Tom Gilb framhåller att användan-

det av prototyping förenklar uppdelningen av mindre delsystem som utvecklas 

vid den evolutionära systemutvecklingen (Crinnion, 1991). 

 

Blanchard & Fabrycky (2006) menar att en prototyp representerar konfiguratio-

nen av ett system när det gäller form och funktioner, förutom att det inte fullt 

kvalificerad för operationellt bruk. De påpekar även att prototypen är konstrue-

rad på liknande sätt som den slutgiltigt levererade prototypen till en operationell 

miljö. 
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Denna beskrivning passar väl in på den experimentella miljö som används i 

PMSIM och körs parallellt med den stabila simulatorn. Detta beskrivs i doku-

mentationen och respondenterna tar även upp det i sina svar. 

”Den kontinuerliga utvecklingen sker i den expe-

rimentella miljön, med jämna mellanrum stabili-

serar man den i PMSIM. Man lägger över stabila 

modeller av en viss konfiguration som fungerar.” 

(B) 

”Man har två varianter av simulatorn när man 

laddar den. En stabil variant som kunderna kör 

på, samt den experimentella varianten som vi ut-

vecklare uppdaterar parallellt. Det finns därför 

alltid en körbar simulator.” (C) 

Den traditionella bilden av en prototyp är förmodligen någonting man använder 

vid utvecklingen av ett system för att sedan slänga bort då man går över till att 

utveckla det riktiga systemet. Enligt Avison & Fitzgerald (2003) kan dock proto-

typen vidareutvecklas till ett färdigt system att förse slutanvändaren med. 

Nämnda författare menar också att systemutvecklingsstrategin i detta fall blir 

baserad på evolutionära teorier. 

 

I fallet med PMSIM: s experimentella miljö är det precis på detta sätt. När ett 

antal uppdateringar gjorts testas de och man ersätter därefter den stabila simula-

torn med den experimentella. Användandet av en prototyp i detta sammanhang 

får anses ersätta en del av det analysarbete som vi tidigare upplevde som en brist 

i beskrivningen av denna process som evolutionär systemutveckling. 

 

Syftet med en prototyp är att förenkla analysarbetet inför implementeringen av 

ett nytt system. Vi får därmed anse att utvecklingsprocessen av PMSIM kan be-

skrivas som en form av evolutionär systemutveckling, om än på en mycket ele-

mentär nivå. 
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5.3. Reflektioner utifrån de båda perspektiven 

Det karakteristiska för båda perspektiven är att inget av dem till fullo räcker för 

att beskriva förändringsarbetet med PMSIM. Miljön är unik av många anled-

ningar och detta medför att övergripande teorier kommer till korta då man för-

söker beskriva det specifika fallet. Däremot kan båda perspektiven användas för 

att tillsammans ge en någorlunda rättvisande bild av det förändringsarbete som 

utförs. 

 

I uppsatsens inledning nämnde vi att syftet var att skapa ett begreppsliggörande 

av förändringsverksamheten för att förstå det mycket dynamiska arbetet vid si-

mulatorcentralen. Tanken med tvåperspektivanalysen är att, med hjälp av de oli-

ka perspektiven, bidra till att uppnå just denna förståelse. Att se verksamheten 

från olika perspektiv har gjort oss uppmärksamma på ett antal punkter som är 

unika för PMSIM eller på annat vis intressanta för undersökningens syfte. 

 

Vi vill börja med att kommentera användningen av uttrycken förvaltning och 

utveckling i denna del av analysen. Eftersom arbetet definieras som antingen 

förvaltning eller utveckling beroende på vilket perspektiv man väljer förekom-

mer dessa uttryck i detta sammanhang. Båda syftar alltså på det vi tidigare kallat 

förändringsarbete. Detta är dock inte samma sak som när respondenterna skiljer 

på dessa begrepp i sina svar. Deras definitioner varierar beroende på situation 

och respondent och har alltså ingen koppling till vår definition av begreppen. 

 

Enligt vårt sätt att se det, oavsett perspektiv, är det inte fråga om att förvaltning 

och utveckling pågår parallellt med varandra och att vissa delar tillhör den ena 

snarare än den andra. Hela arbetet med att uppdatera simulatorn, oavsett om det 

är små eller stora förändringar det handlar om är antingen förvaltning eller ut-

veckling beroende på hur man väljer att betrakta situationen. 

 

Ur ett evolutionärt perspektiv är arbetet utveckling eftersom simulatorn, enligt 

denna definition aldrig blivit ett färdigt system. Man utvecklar den fortfarande 

precis som man gjorde innan den första versionen stod klar. Nya versioner ut-

vecklas kontinuerligt allteftersom nya krav uppstår. 

 

Ett traditionellt perspektiv förutsätter dock att utvecklingen vid någon tidpunkt 

avslutades och förvaltning av simulatorn tog vid. När denna tidpunkt skulle ha 

varit är också något som kan diskuteras men för närvarande är man inne i för-

valtningsfasen. 

 



Kapitel 5 

118 

Vi tycker oss märka att i PMSIM: s fall är det svårt att bestämt säga att det är 

fråga om det ena eller andra fallet. Ingen av systemutvecklingsstrategierna känns 

speciellt träffsäker som beskrivning på arbetet med PMSIM. Simulatorn stod ju 

klar för att användas som ett verktyg i utvecklingen av flygplanen redan 1996. 

Samtidigt förutsätter simulatorns användningsområde att den kontinuerligt upp-

dateras för att uppfylla de krav som ställs på den. 

5.3.1. Två olika gränsytor 

Det verkar som svårigheten med att beskriva arbetet med PMSIM ur endera per-

spektivet kan härledas till två omständigheter: 

 PMSIM används som ett verktyg i utvecklingen av en annan produkt 

 PMSIM befinner sig i en komplex och föränderlig miljö 

Kombinationen av dessa två omständigheter innebär att PMSIM har utformats 

på ett sätt som gör den annorlunda jämfört med de flesta andra informationssy-

stem och är därför svår att beskriva ur ett enda perspektiv. 

 

Respondenterna påpekade under intervjuerna att PMSIM är byggd för att för-

ändras. Det verkar inte som om detta gäller enbart simulatorn utan även arbetet 

med att förändra den. Simulatorn har dessutom vid flera tillfällen anpassats till 

nya användningsområden vilket tyder på dess lämplighet i just detta syfte. Den 

kontinuerliga utvecklingen innebär förändringar i simulatorn och den komplexa 

miljön medför nya krav och användningsområden. 

 

Den komplexa miljön förstärks av det faktum att ansvaret för PMSIM: s model-

ler ibland ligger hos andra avdelningar inom Saab. Detta innebär att ingen in-

stans har full kontroll över simulatorn och vad som ska göras med den. Arbetet 

med simulatorn blir av denna anledning många gånger en fråga om att samordna 

och kompromissa. Arbetet med att konfigurera simulatorn så att ändringar i de 

olika modellerna inte kolliderar och stör varandra är också en viktig uppgift. 

 

PMSIM är i grund och botten en prototyp för Gripen. Det blir därför svårt att 

beskriva förvaltningen av den i samma termer som för konventionella system. 

Vi diskuterade prototyping tidigare då vi talade om en evolutionär utveckling av 

PMSIM. Detta syftade dock på användandet av en experimentell miljö i simula-

torn, men faktum är att hela PMSIM är en prototyp i ett vidare perspektiv. Vi 

nämnde i denna diskussion att prototyper antingen kastas eller vidareutvecklas 

för att övergå till en skarp produkt. I PMSIM: s fall är det istället så att prototy-

pen utvecklas för att kunna användas som prototyp i framtiden. 
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Mot bakgrund av den begreppsförvirring som återfinns i verksamheten blir infö-

randet av modellen LOGIC extra intressant. Det förefaller då man studerar re-

spondenternas svar som att de termer som används för att beskriva förvaltning 

härstammar från införandet av LOGIC-modellen. Utvecklingsprocessen med de 

kontinuerliga uppdateringarna beskrivs inte i dessa termer, varken av responden-

terna eller i dokumentationen. Det är möjligt att man vid införandet av modellen 

ansåg att den var för klumpig och därför valde att inte använda den för just ut-

vecklingsprocessen. 

 

Syftet med att införa en allmän modell, som vanligen är att skapa en enhetlig 

nomenklatur, skulle i så fall delvis ha fått motsatt effekt när det gäller PMSIM. 

Informationen vi har att tillgå angående införandet av LOGIC-modellen är dock 

något otillräcklig och resonemanget blir därför en aning spekulativt. 

 

Mot bakgrund av en upplevd begreppsförvirring inom verksamheten vill vi för-

söka skapa någon form av överblick för att ge den utomstående en uppfattning 

om vad som försiggår. Tanken är att med hjälp av en modell illustrera i grova 

drag hur den komplexa verksamheten kring PMSIM fungerar. Modellen är även 

tänkt att fungera som grund för ett begreppsligt klargörande. 

 

Vi har valt att dela in påverkan på PMSIM från omvärlden i två olika gränsytor. 

Den ena utgörs av funktionsutveckling för Gripen. Detta är simulatorns ur-

sprungliga och fortfarande huvudsakliga syfte. 

 

Den andra gränsytan innefattar all annan användning, d.v.s. marknadsföring och 

träning m.m. Dessa användningsområden påverkas i mindre grad av den konti-

nuerliga utvecklingen av gripen och krav från dessa verkar oftare vara av mer 

praktisk karaktär. De verkar också i mindre grad behandlas av den utvecklings-

process som styr förändringar i simulatorn jämfört med funktionsutvecklingen 

mot Gripen, som nästan enbart går denna väg. 

 

Förändringsarbetet innefattar både förändringar för att hantera krav på själva 

verksamheten men också för att fungera som ett verktyg i funktionsutveckling-

en. Figur 18 beskriver de två gränsytorna. Vi utgår från dessa i slutsatsen för att 

skapa en modell. 
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Verksamheten kring 

PMSIM

Förändringsarbete 

relaterat till PMSIM

och dess omvärld

PMSIM: s 

förvaltningsorganisation

Utvecklingsprocessen

Funktionsutveckling

för Gripen

 

Figur 18. Förändringsarbetets identifierade gränsytor 
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6. Slutsatser 

Kapitlet besvarar de frågeställningar som ställdes i inlednings-

kapitlet. Vi börjar med en kort beskrivning av den verksamhet vi 

undersökt. Sedan går vi vidare och ser på vad det är i föränd-

ringsarbetet som kan karaktäriseras antingen som traditionell 

systemutveckling där förändringsarbetet utgör systemförvalt-

ning som delfas i livscykelmodellen, eller som evolutionär sy-

stemutveckling. Vi undersöker sedan hur förändringsverksamhe-

ten framträder när de två perspektiven kombineras, detta resul-

terar slutligen i ett begreppsligt klargörande där verksamhetens 

gränsytor åskådliggörs med en figur. 

Till att börja med vill vi knyta an till det vi kommit fram till då vi beskrivit 

PMSIM och dess kringliggande verksamhet. Därefter går vi vidare med att be-

svara studiens frågeställningar. 

 

Vi har i vår undersökning belyst en relativt komplex situation kring flygsimula-

torn PMSIM. Simulatorn har flera användningsområden vilket innebär att man 

också har olika typer av kunder. Kunderna kommer i sin tur kontinuerligt med 

olika, ofta motstridiga krav på simulatorn. Detta har man delvis löst genom att 

dela in simulatorn i en utvecklings- och en träningssimulator. Utvecklingssimu-

latorn i sig är indelad i en experimentell och en stabil miljö vilket också utnyttjas 

för att hantera olika krav. 

 

De olika kraven på simulatorn tas om hand av en utvecklingsprocess som styr 

förändringar av simulatorn. Förändringar och rättningar av fel läggs in i en expe-

rimentell miljö för att sedan föras över till den stabila simulatorn vid stabilise-
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ring. Förvaltningens mål är att erbjuda en fungerande simulator för alla olika 

typer av kunder. 

 

Förvaltningsorganisationen är relativt enkel till sin uppbyggnad och består av 

grupper och roller. Det unika i organisationen är främst hur man hanterar ut-

vecklingsprocessen och stabiliseringar av simulatorn. Dessutom har referens-

gruppen en viktig roll i och med att ansvaret för simulatorns modeller ofta ligger 

ute på andra avdelningar som också är simulatorns kunder. 

 

Förvaltningsledaren har en mycket central roll och sköter mycket av arbetet på 

egen hand. Förvaltningsledarens roll inom organisationen täcker in flera av de 

roller som förespråkas i litteraturen i fråga om ansvar och arbetsuppgifter. De 

roller som avser utvecklingsprocessen ses inte av verksamheten som del i för-

valtningsorganisationen, men vi anser likväl att dessa är centrala i förvaltningen 

av simulatorn. 

6.1. Tvåperspektivanalysen 

Studiens frågeställningar är relaterade till den tvåperspektivanalys som gjorts av 

verksamheten kring PMSIM. Syftet med denna analys var att skapa en helhets-

bild utifrån de två olika perspektiven och det är därför ingen mening att presen-

tera dem var för sig här. I inledningskapitlet framställdes frågeställningarna på 

följande sätt: 

 Hur beskrivs verksamheten ur ett traditionellt systemutvecklingsper-

spektiv där förändringsarbetet utgör systemförvaltning som delfas i 

livscykelmodellen? 

 Hur beskrivs verksamheten i termer av ett evolutionärt systemutveck-

lingsperspektiv där varje iteration i utvecklingsprocessen ses som en 

egen livscykel där det pågår ett kontinuerligt förändringsarbete? 

Ovanstående två frågeställningar har fungerat som arbetsfrågor då vi genomfört 

vår analys. De svar vi fick på dessa frågor mynnade ut i ett resonemang kring 

hur verksamheten framträder då man betraktar den ur dessa två perspektiv och 

vad man kan lära av detta. Slutsatser grundade på detta resonemang blir till svar 

på vår tredje frågeställning: 

 Hur framträder förändringsverksamheten när perspektiven kombine-

ras? 

Att beskriva arbetet med PMSIM ur ett traditionellt eller evolutionärt perspektiv 

är något förenklat en fråga om huruvida man väljer att anse PMSIM som en fär-
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dig produkt vid någon tidpunkt under dess historia. Man kan i så fall hävda att 

utvecklingen vid denna punkt upphörde och övergick i förvaltning vilket skulle 

medföra att traditionell systemutvecklingsstrategi används. 

 

Problemet med att klassa arbetet som förvaltning ur ett traditionellt perspektiv 

är att den utveckling som sker är både omfattande och så pass kontinuerlig att 

det knappast kan beskrivas som förvaltning enligt traditionell systemutveck-

lingsteori. 

 

Om man däremot anser att utvecklingen fortsätter på samma sätt som den alltid 

gjort med målet att utveckla nya bättre versioner av simulatorn allteftersom nya 

krav uppkommer, kan man hävda att det är fråga om evolutionär systemutveck-

ling. Den evolutionära utvecklingen strävar dock, enligt dess förespråkare, mot 

en slutgiltig optimal lösning som är planerad i förväg, vilket inte är fallet med 

PMSIM. 

 

Det som framstår som anmärkningsvärt vid tvåperspektivanalysen är att inget av 

de två perspektiven var för sig täcker in hela förändringsprocessen och arbetet 

med att uppdatera PMSIM. Vi anser oss kunna härleda detta till dels den dyna-

miska och komplexa miljö som simulatorn befinner sig i, samt även dels det fak-

tum att PMSIM används som ett verktyg i utvecklingen av en annan produkt, 

Gripen. 

 

Kombinationen av dessa två faktorer gör att PMSIM skiljer sig från konventio-

nella system, något som vi menar inte beaktats tillräckligt vid införandet av en 

allmän förvaltningsmodell i verksamheten. Detta kan vara anledningen till den 

begreppsförvirring som förekommer vilket är just vad en allmän förvaltnings-

modell syftar till att motverka. De problem vi upplevt med att beskriva PMSIM 

med hjälp av allmänna teorier borde även ha infunnit sig då man applicerade en 

allmän modell på denna speciella verksamhetsmiljö. 

 

Trots att inget av de två perspektiven enskilt räcker till för att beskriva arbetet 

med PMSIM kompletterar de varandra och ger ett underlag för ett begreppsligt 

klargörande av förändringsarbetet med PMSIM. 
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6.2. Begreppsligt klargörande 

Vi nämnde i uppsatsens inledning att vi vill bidra till ett begreppsligt klargöran-

de av verksamheten. Syftet med detta är att skapa en större förståelse för olika 

fenomen och skapa en grund för vidare studier och eventuellt upprättandet av en 

nomenklatur i verksamheten. Med grund i tvåperspektivanalysen ämnar vi reda 

ut begrepp och tydliggöra för den oinvigde hur arbetet med att förändra PMSIM 

verkligen går till. Ett sätt att komma fram till detta begreppsliga klargörande är 

genom användandet av en modell. 

 

Vi har valt att i detta fall använda oss av Nordströms (2005) modell över relatio-

nen mellan objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhet. Genom att applicera denna 

idé på PMSIM: s fall hoppas vi kunna tydligöra förhållandet mellan de olika ty-

per av förändringsarbete som utförs. 

 

Nordströms (2005) modell är en vidareutveckling av de tankegångar som ligger 

till grund för systemmodellen som vi använt oss av tidigare i uppsatsen. Grund-

idén är att tydligöra att det är hela objektet som ska förvaltas och inte bara data-

systemet. Förvaltningsorganisationen har därför gränsytor mot både IT-

utveckling och den egna verksamheten. Med denna modell som grund har vi 

skapat en egen modell för att beskriva olika typer av förändringsarbete med 

PMSIM. 

 

Användandet av modellen i detta syfte innebär att vi får göra egna tolkningar av 

denna för att kunna applicera den på det unika fallet. Eftersom PMSIM skiljer 

sig från konventionella system, främst i fråga om dess användningsområden, 

måste exempelvis termer som objektförvaltning och IT-utveckling ersättas med 

andra begrepp i vår modell. 

 

I det här fallet utgörs IT-utvecklingen av den funktionsutveckling som sker som 

ett led i utvecklingen av Gripen. Denna utveckling är den primära anledningen 

till att PMSIM finns till och är därför väldigt viktig för hur simulatorn skall för-

ändras. Eftersom PMSIM inte är kopplad mot andra datasystem eller internet 

behöver den inte uppdateras i syfte att möta nya standarder eller uppgraderingar 

för dessa. Istället styrs utvecklingen i PMSIM: s fall av vilka funktioner som 

utvecklas för Gripen och vad som krävs för att testa dessa i simulatorn. 

 

Objektverksamheten, enligt Nordström (ibid), ersätts i vår modell av PMSIM: s 

egen organisation på simulatorcentralen. Detta innefattar bland annat simula-

torns andra användningsområden som innebär andra och ibland motstridiga krav 

gentemot funktionsutvecklingen. I och med att simulatorn används för både trä-
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ning och marknadsföring blir förändringar relaterade till dessa användningsom-

råden viktiga att ta med i beräkningen. Beslut som tas angående simulatorns an-

vändande på simulatorcentralen och även högre upp inom företaget innefattas 

också av denna gränsyta i modellen. 

 

Det är viktigt att notera att det inte är fråga om en direkt applicering av Nord-

ströms (ibid) modell på PMSIM. Begreppen tolkas annorlunda, som vi redan 

beskrivit ovan. Funktionsutvecklingen mot Gripen som användningsområde stäl-

ler även krav som inte är direkt relaterade till informationssystemet PMSIM. På 

samma sätt kan rent IT-relaterade krav komma från något av de andra områdena. 

Funktionsutvecklingen styrs dock i högre grad av den tekniska utvecklingen 

inom företaget medan krav från de andra användningsområdena är mer varie-

rande i sin karaktär. 

      A      B     C      D      E

Verksamhet kring 

PMSIM

Förändrings-

verksamhet

Funktionsutveckling 

(utvecklingsverksamhet)

Verksamhet
A. Verksamheten kring PMSIM

B. Förändringsarbete relaterat till PMSIM och dess omvärld

C. PMSIM: s förvaltningsorganisation

D. Utvecklingsprocessen

E. Funktionsutveckling för Gripen

 

Figur 19. Förändringsarbete med PMSIM vid simulatorcentra-

len på Saab 

Figur 19 illustrerar hur förändringsarbetet i PMSIM utförs dels gentemot 

PMSIM och dess olika användningsområden men även gentemot utvecklingen 

av funktioner till flygplanen, där PMSIM används som ett verktyg.  Den vänstra 

cirkeln i figuren representerar PMSIM och yta B är därmed förändringsarbete 

kopplat till förvaltningsobjektet PMSIM. Detta innefattar exempelvis åtgärder 

för att klara av nya arbetsområden, krav relaterade till marknadsföring eller 

kompromisser vid samkörning med träningssimulatorn PETRA. 
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Den andra gränsytan mot förändringsverksamheten är den mot funktionsutveck-

lingen (E). Detta är PMSIM: s primära användningsområde och det är främst i 

detta syfte som utvecklingsprocessen utnyttjas. Kraven kommer i detta fall från 

ingenjörer från andra avdelningar och gäller primärt förändringar i PMSIM: s 

mjukvara i syfte att möjliggöra utveckling av nya funktioner. 

 

I båda fallen handlar det dock om förändringsarbete i PMSIM och detta hanteras 

av förvaltningsorganisationen. Att man inom organisationen har valt att beskriva 

de två gränsytorna med olika termer förefaller naturligt även om det leder till en 

viss begreppsförvirring. Detta verkar dock inte vara något som stör det dagliga 

arbetet. 

 

Om det blir aktuellt med en omorganisation av förvaltningsorganisationen me-

nar vi att man bör dra fördel av ett alternativt sätt att beskriva verksamheten. 

Genom att identifiera det som i dagsläget benämns som utveckling respektive 

förvaltning som förändringsarbete med olika gränsytor enligt Figur 19 kan man 

uppnå en större förståelse för den komplexa verksamheten och samtidigt minska 

risken för begreppsförvirring inom organisationen. 
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7. Reflektioner 

Kapitlet återger reflektioner avseende kunskapsbidrag samt den 

metod och genomförandeprocess som tillämpats i studien. I slu-

tet av kapitlet ges förslag på hur studien kan ligga till grund för 

ytterligare forskning inom ämnesområdet. 

7.1. Reflektioner kring studiens kunskapsbi-
drag 

Den deskriptiva förståelseinriktade kunskap som studien genererat är en viktig 

del för att uppnå ett vetenskapligt begreppsliggörande för hur förändringsarbetet 

vid simulatorcentralen fungerar. Fallstudien har även bidragit till att uppnå en 

konkretisering av vad som är att betrakta som förvaltning respektive utveckling i 

denna mycket dynamiska förändringsmiljö. 

 

Under genomförandeprocessen erhölls insikt i att inte ens medarbetarna vid si-

mulatorcentralen var medvetna om vad som var att betrakta som systemförvalt-

ning respektive systemutveckling; samt därtill även vad som var signifikativt för 

de skilda sätten att betrakta förändringsarbetet. Det är på denna punkt studien 

bidrar med ett begreppsligt klargörande och ger en redogörelse för vad som är 

att betrakta som systemförvaltning som en del i vattenfallsmodellen respektive 

evolutionär systemutveckling. 

 

Kunskapsbidraget som studien genererat måste därför främst anses vara av vik-

tig akademisk betydelse då begreppsförvirringen inom organisationen inte får 

anses ha någon större effekt på det dagliga arbetet. 
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Ett ytterligare betydelsefullt bidrag som studien frambringat är det omfattande 

empiriska informationsunderlag som med fördel kan ligga till grund för ytterli-

gare studier inom ämnesområdet; med andra forskningsvinklar än vad denna 

fallstudie inriktats på. Hur detta skulle kunna läggas upp ges förslag på under 

rubrik 7.3. 

7.2. Reflektioner kring metod och genomfö-
randeprocess 

Valet av en kvalitativ undersökning och intervjuer som datainsamlingsmetod har 

lett till ett mycket omfattande empiriskt underlag. Trots att endast tre responden-

ter medverkade i studien blev arbetet med att tolka svaren mycket omfattande. 

Arbetet med att tolka svaren underlättades dock genom användandet av grundad 

teori. 

 

Användandet av dokumentanalys som komplement till intervjuerna anser vi var 

mycket lyckat. Detta gav en god överblick av verksamheten och en grund för att 

tolka de svar vi fick från respondenterna. Vi bedömer även att användandet av 

metodtriangulering har givit studien ett säkrare dataunderlag. 

7.3. Förslag till vidare forskning 

En fallstudie av denna karaktär som syftat till uppnå ett vetenskapligt begrepps-

liggörande lämnar en del övrigt att önska. Detta är naturligt då studiens ramar 

omöjligt kan täcka in alla de tänkbara aspekter som den mångskiftande verk-

samhetsmiljön vid simulatorcentralen inrymmer. 

 

Studiens syfte har ej varit att generera normativa slutsatser för hur förvaltnings-

styrningen bör bedrivas och hur de olika arbetsrollsbefattningarna och arbets-

grupperna bör struktureras i en förvaltningsorganisation. Utanför studiens ramar 

har även ansvaret att delegera ut arbetsuppgifter till förbestämda arbetsroller 

placerats. 

 

Av det som sagts ovan förefaller det därför naturligt att ge förslag på hur man 

kan gå vidare med studien för att finna andra intressanta vinklar för att ytterliga-

re utöka sin kunskap inom ämnesområdet. 
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Upprätta ramverk för förvaltningsstyrning 

Upprätta ramverk för förvaltningsstyrning där förvaltningsorganisationens an-

svarsroller och arbetsgrupper definieras. Generera normativa slutsatser där det 

klargörs vilka verksamhetsroller som ska ansvara för vad, samt ange riktlinjer 

för hur förvaltningsorganisationens arbetsgrupper bör interagera för att effektivi-

sera förvaltningsstyrningen. Studien kan med fördel genomföras i ett större före-

tag. 
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Bilaga: Intervjuformulär 

Detta är frågorna som intervjuerna har utgått ifrån. Alltefter-

som resonemanget utvecklade sig under intervjuerna och nya 

infallsvinklar infann sig föll det sig naturligt med följdfrågor. 

Följdfrågorna finns ej med i frågeformuläret. 

Systemförvaltning 

Allmänt 

Hur fungerar förvaltningen av PMSIM i dagsläget? 

Fungerar förvaltningen på ett önskvärt sätt? 

Är det stor skillnad på att förvalta en flygsimulator jämfört med mer konventio-

nella system? 

Hur påverkas förvaltningen av den kontinuerliga utveckling som sker? 

Vad upplever ni att det finns för problem med förvaltningen? 



Bilaga 

 

Förvaltningsorganisationen 

Hur ser den kringliggande verksamheten ut? 

Hur är förvaltningsorganisationen uppbyggd? 

Ändringshantering 

Hur går en ändringsbegäran till? 

Används kontinuerlig utveckling eller versionshantering? 

Mål 

Vad har verksamheten för mål med förvaltningen? 

Kunder 

Vilka ses som kunder? 

Förvaltningsmodellen LOGIC 

Hur såg förvaltningen ut innan införandet av LOGIC? 

Hur fungerar det att använda en allmän förvaltningsmetod som LOGIC på en 

speciell miljö som en flygsimulator? 

Hur har införandet av LOGIC fungerat? 

Har arbetet förbättrats med införandet av LOGIC? 

Innebär förvaltning av flygsimulatorer några speciella krav som kräver anpass-

ning av LOGIC-modellen? 



Intervjuformulär 

 

Systemutveckling 

Vilka behov styr förändringar? 

Vad finns det för yttre faktorer som påverkar förvaltning och utveckling av 

PMSIM (ekonomiska förutsättningar, krav från ledningen etc.)? 

Hur påverkas förvaltning och utveckling av interna faktorer (önskemål från an-

vändare av simulatorn, nya användningsområden etc.)? 

Hur hanterar man olika typer av behov för olika typer av användning? (träning, 

utveckling och marknadsföring) 


