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SAMMANFATTNING 

Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett 

styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad 

styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska 

studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när rela-

tionerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. Studier som tar ett helhetsgrepp 

om dessa samband efterfrågas därför för att öka kunskapen om och förståelsen av sambanden. Före-

liggande avhandling svarar mot den efterfrågan. 

En longitudinell fallstudie för perioden 1995–2007 har genomförts. Strategier, ekonomistyrning och 

produktionsstyrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå har studerats inom försvars- och säkerhets-

koncernen Saab AB. Tre affärsenheter har studerats i detalj: Saab Aerosystems, Saab Bofors Dynamics 

och Saab Systems. Det empiriska materialet har samlats in genom 74 intervjuer med totalt 54 

respondenter samt via både internt och publikt skriftligt material. 

Avhandlingen visar att strategisk kongruens och integrerad styrning skapas genom ömsesidig anpassning 

av strategier och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Genom en sådan ömsesidighet 

anpassas styrningen till koncernens kritiska framgångsfaktorer och ett integrerat informationsflöde 

skapas. Inom Saab har detta i sin tur påverkat beteendet på alla nivåer och bidragit till att det förändrats 

i enlighet med strategierna. De senare har därmed implementerats. Samtidigt som dessa beteende-

förändringar skett har Saabs konkurrenskraft varit god. Då implementerade strategier, anpassade utifrån 

omgivningen, kan antas vara en viktig del i ett företags framgång har Saabs strategiska kongruens och 

integrerade styrning rimligen haft en väsentlig betydelse för koncernens konkurrenskraft. 

Finansiering för att genomföra studien har tacksamt mottagits från forskarskolan Management och IT. 



 

STRATEGY, CONTROL AND COMPETITIVE ADVANTAGE 

– A longitudinal study of Saab AB 

By 

Erik B Nilsson 

June 2010 

ISBN: 978-91-7393-382-7 

Linköping Studies in Science and Technology 

Dissertation No. 1318 

ISSN: 0345-7524 

ABSTRACT 

For companies, consistency between strategies on corporate, business and functional levels (strategic 

congruence), in combination with alignment among control systems (integrated control) is considered 

vital for gaining competitive advantage. Numerous empirical studies have examined these relationships. 

However, most of them only take one or two organizational levels into consideration. Therefore, there is 

a need for studies with a holistic approach to further increase the knowledge and understanding about 

the relationships between strategy, control and competitive advantage. This dissertation sets out to fill 

that gap. 

A longitudinal case study was carried out covering the period 1995–2007. Strategies, the management 

control system and the production control system were studied for the corporate, business and 

functional levels within the Swedish defense and security company Saab AB. Three business units were 

studied in detail: Saab Aerosystems, Saab Bofors Dynamics and Saab Systems. In order to collect 

empirical data, 74 interviews with 54 respondents were conducted. In addition, annual reports and other 

written material about the company were used. 

The main findings in this study suggest that strategic congruence and integrated control is created 

through mutual adjustment of strategy and control on the corporate, business and functional levels. 

Such adjustment aligns the control systems with the company’s critical success factors, thereby creating 

an integrated information flow that stimulates a behavior consonant with strategies on all organi-

zational levels. Within Saab, this has led to extensive behavioral changes and implementation of new 

strategies. Simultaneously, the competitive advantage has been fairly high. Since implemented strategies, 

adjusted to the environment, can be seen as an important part of a company’s success, Saab’s strategic 

congruence and integrated control can be considered a significant factor for the company’s competitive 

advantage. 

The funding by the Swedish Research School of Management and Information Technology is gratefully acknow-

ledged. 

 



 

FÖRETAL 
Ekonomiska informationssystem bedriver forskning och utbildning i gränslandet mellan ekonomi och 

IT. Mer precist handlar ämnesområdet om hur information överförs från, mellan och till människor. 

Särskilt intresse riktas mot vilken roll strategier och informationssystem har när människor samverkar i 

olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), men också deras samspel 

med till exempel kunder och medborgare. Vår forskning är inriktad på följande områden: 

� Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande 

� Strategisk ekonomistyrning 

� Extern redovisning och revision 

� IT och produktivitet 

Inom ämnesområdet tillhör flertalet doktorander antingen forskarskolan Management och IT (MIT) 

eller the Research programme for Auditors and Consultants (RAC). I MIT medverkar ett tiotal hög-

skolor och universitet. Inom ramen för detta nätverk erbjuds en doktorandutbildning med inriktning 

på frågeställningar i gränslandet mellan ekonomi och IT. RAC är en forskarutbildning med inriktning 

mot redovisning och revision och med tonvikt på hantering av information. Den kombinerar praktik 

på revisionsbyrå med forskarkurser och avhandlingsarbete. 

Föreliggande arbete, Strategi, styrning och konkurrenskraft – En longitudinell studie av Saab AB, är skriven av 

teknologie magister Erik B Nilsson, som tillhör forskarskolan MIT. Han presenterar det som sin 

doktorsavhandling inom ämnesområdet Ekonomiska informationssystem, Institutionen för ekonomisk 

och industriell utveckling, Linköpings universitet. 

Linköping i maj 2010 

 

Alf Westelius 

Professor 
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FÖRORD 
Utan att jag visste om det började den här resan i biblioteksaulan på Högskolan på Gotland hösten 

2004. Efter en föreläsning i kursen Strategisk ekonomistyrning frågade jag föreläsaren (Fredrik Nilsson) 

om det var möjligt att skriva sin magisteruppsats inom området. Svaret var ja. Mitt intresse för styrning 

var väckt och under den efterföljande vårterminen skrev jag en uppsats om nedbrytningsprocessen av 

Balanced Scorecard. Det var ingen dans på rosor och det var ofta jag tänkte: ”Det här skall jag aldrig 

göra om igen.” Trots det valde jag att bli doktorand, och nu sitter jag här knappt fem år senare med en 

färdig doktorsavhandling. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var ett av mina bästa val i livet! 

Det jag fått uppleva, både yrkesmässigt och privat, under de senaste fem åren har gjort att jag utvecklats 

som människa. Jag har lärt mig massor om mig själv och vet nu vad jag vill med livet. Bara det har varit 

värt allt slit. Att jag även får med mig den här avhandlingen som en produkt av resan känns galet bra! 

Ni är många som bidragit till att jag står där jag står idag. Några av er har dessutom varit speciellt vikt-

iga för mig. Till mamma och pappa, tack för ert stöd! Och till dig, mamma, vill jag särskilt säga att du 

är en inspirationskälla för så många människor; det är imponerande vad du har åstadkommit. Manja, 

tack för allt ditt stöd och våra många samtal om stort och smått i livet. Du är en fantastisk vän! 

Gordon, jag fattar fortfarande inte att jag aldrig hade spelat squash tidigare. Men nu är jag såld. Tack 

också för prestigelös vänskap och för att jag äntligen kommer få använda kroppen mer än huvudet 

under en period. Ser fram emot sommaren! Erik, tack för alla givande diskussioner om forskning och 

spännande samhällsfrågor. De är alltid lika intressanta och uppskattade! Och till dig, Håkan, jag är 

verkligen stolt över att ha dig som bror och vän. Du berikar mitt liv! 

Jag har ett antal kollegor som jag haft förmånen att möta dagligen under min tid som doktorand. Så till 

Malin, Eva, Cecilia, Ida, Hans, Ulf, Stefan, Karin, Christina och Dag, tack för luncher, fikaraster, 

korridorsnack och alla andra trevligheter som förgyllt arbetsdagarna. Ni är guld värda! 

Två andra kollegor som också varit viktiga för mitt arbete är mina handledare Fredrik Nilsson och Nils-

Göran Olve. Jag tror ärligt talat inte att det går att vara mer nöjd med sina handledare än vad jag är. Ni 

har alltid varit tillgängliga när jag behövt diskutera något, ni har bidragit med hav av värdefulla syn-

punkter och ni har dessutom prestigelöst delat med er av er stora kunskapsbas. Fantastiskt stort tack! 

Självklart finns det ytterligare personer som hjälpt mig framåt i avhandlingsarbetet. Tack till er alla på 

EIS för värdefulla kommentarer och för att ni bidragit till en stimulerande forskningsmiljö. Tack också 

till mina nuvarande och före detta kollegor i forskningsprogrammet SiSK, det vill säga Fredrik, Birger, 

Nils-Göran, Petter, Annette, Sanna, Klas, Carl och Niclas. Det har varit klockrent att ha haft er att bolla 

idéer och funderingar med. Dessutom vill jag tacka alla kollegor inom forskarskolan Management och 

IT, samt David, Marie, Lena och Maggie. 

Sist men inte minst hade den här studien inte varit möjlig att genomföra utan ett antal personer på 

Saab. Dan Jangblad, Pontus de Laval, Lars Sjöström, Hans Rehnberg, Peder Gustavsson och Hans 

Holmberg. Stort tack för den värdefulla tid ni avsatt och för att ni gjort det möjligt för mig att få prata 

med så många av era kollegor. Och till dig som låtit dig intervjuas, jag är evigt tacksam för din tid! 

 

Erik Nilsson 

Linköping, en underbar majdag år 2010! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till mormor 
 

 



 

  

DEL 1:  STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER ...................................................................................................... 1 

1 INLEDNING................................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 
1.2 STRATEGISK KONGRUENS....................................................................................................................... 2 
1.3 INTEGRERAD STYRNING.......................................................................................................................... 3 
1.4 STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING ......................................................................... 4 
1.5 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR............................................................................................................ 5 
1.6 INOM- OCH UTOMVETENSKAPLIG RELEVANS .......................................................................................... 5 
1.7 AVHANDLINGENS DISPOSITION............................................................................................................... 6 

2 AVHANDLINGENS KONCEPTUELLA RAMVERK ............................................................................ 9 

2.1 ETT SITUATIONSANPASSNINGSSYNSÄTT ................................................................................................. 9 
2.2 EN TENTATIV MODELL.......................................................................................................................... 12 
2.3 OMGIVNINGEN ..................................................................................................................................... 19 
2.4 STRATEGISK KONGRUENS..................................................................................................................... 20 
2.5 INTEGRERAD STYRNING........................................................................................................................ 33 
2.6 SAMMANFATTNING – AVHANDLINGENS KONCEPTUELLA RAMVERK ..................................................... 47 

3 GENOMFÖRANDET AV STUDIEN....................................................................................................... 51 

3.1 EN FALLSTUDIE – STUDIENS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS....................................................... 51 
3.2 VAL AV FALLFÖRETAG OCH STUDIEPERIOD .......................................................................................... 53 
3.3 INSAMLING AV DET EMPIRISKA MATERIALET ....................................................................................... 55 
3.4 NÅGRA VIKTIGA FÖRTYDLIGANDEN AVSEENDE RESULTATKAPITLEN ................................................... 65 
3.5 ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET ............................................................................................ 66 
3.6 SAMMANFATTNING – STUDIENS TROVÄRDIGHET.................................................................................. 71 

DEL 2:  RESULTAT OCH MINIANALYS...................................................................................................... 75 

4 SAAB AB..................................................................................................................................................... 77 

4.1 SAABS VERKSAMHET............................................................................................................................ 77 
4.2 SAABS OMGIVNING............................................................................................................................... 83 
4.3 SAABS KONCERNSTRATEGIER............................................................................................................... 86 
4.4 SAABS EKONOMISTYRNING .................................................................................................................. 98 
4.5 SAABS KONKURRENSKRAFT OCH VÄRDESKAPANDE ........................................................................... 109 
4.6 SAMMANFATTNING – SAAB AB........................................................................................................... 115 

5 SAAB AEROSYSTEMS .......................................................................................................................... 119 

5.1 AEROSYSTEMS VERKSAMHET ............................................................................................................. 119 
5.2 AEROSYSTEMS OMGIVNING ................................................................................................................ 121 
5.3 AEROSYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER ................................................................................................... 123 
5.4 AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER ......................................................................................... 129 
5.5 AEROSYSTEMS EKONOMISTYRNING.................................................................................................... 135 
5.6 AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING ............................................................................................ 150 
5.7 SAMMANFATTNING – SAAB AEROSYSTEMS ........................................................................................ 156 

6 SAAB BOFORS DYNAMICS................................................................................................................. 161 

6.1 SBD:S VERKSAMHET ........................................................................................................................... 161 
6.2 SBD:S OMGIVNING .............................................................................................................................. 163 
6.3 SBD:S AFFÄRSSTRATEGIER ................................................................................................................. 165 



 

 

6.4 SBD:S PRODUKTIONSSTRATEGIER....................................................................................................... 169 
6.5 SBD:S EKONOMISTYRNING.................................................................................................................. 177 
6.6 SBD:S PRODUKTIONSSTYRNING .......................................................................................................... 193 
6.7 SAMMANFATTNING – SAAB BOFORS DYNAMICS ................................................................................. 200 

7 SAAB SYSTEMS...................................................................................................................................... 205 

7.1 SYSTEMS VERKSAMHET...................................................................................................................... 205 
7.2 SYSTEMS OMGIVNING......................................................................................................................... 207 
7.3 SYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER ............................................................................................................ 210 
7.4 SYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER.................................................................................................. 215 
7.5 SYSTEMS EKONOMISTYRNING ............................................................................................................ 222 
7.6 SYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING ..................................................................................................... 238 
7.7 SAMMANFATTNING – SAAB SYSTEMS................................................................................................. 243 

DEL 3:  HUVUDANALYS OCH SLUTSATSER .......................................................................................... 247 

8 AVHANDLINGENS HUVUDANALYS – NÅGRA BEVISKEDJOR................................................. 249 

8.1 FÖRSVARSINDUSTRIN – EN FÖRÄNDRAD OMGIVNING ......................................................................... 249 
8.2 FRÅN KONGLOMERAT MOT ”ETT SAAB” ............................................................................................. 250 
8.3 FRÅN EN HUVUDKUND TILL MÅNGA KUNDER – ETT EXPORTFOKUS .................................................... 254 
8.4 FRÅN KUNDFINANSIERING TILL MER EGENFINANSIERAD UTVECKLING ............................................... 258 
8.5 FRÅN STATLIGT VERK TILL AFFÄRSMÄSSIGT UPPVAKNANDE – MOT EN INTEGRERAD STYRNING ........ 260 
8.6 STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING – EN UPPSUMMERING ................................... 268 

9 AVSLUTANDE DISKUSSION............................................................................................................... 277 

9.1 MINIANALYSEN OCH HUVUDANALYSEN – EN JÄMFÖRANDE DISKUSSION ........................................... 277 
9.2 SAMSPELET MELLAN STRATEGI OCH STYRNING.................................................................................. 287 
9.3 SAABS STYRSYSTEM – EN MIX AV OLIKA TYPER AV STYRNING ........................................................... 290 
9.4 BETYDELSEN AV STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING........................................... 292 

DEL 4:  KÄLLFÖRTECKNING OCH BILAGOR....................................................................................... 297 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................... 299 

SKRIFTLIGA KÄLLOR ....................................................................................................................................... 299 
RESPONDENTER............................................................................................................................................... 315 

BILAGOR.......................................................................................................................................................... 319 

BILAGA 1 FORSKNINGSPROGRAMMET SISK................................................................................................ 319 
BILAGA 2A INTERVJUGUIDE – FÖRSTA INTERVJUPERIODEN ......................................................................... 320 
BILAGA 2B INTERVJUGUIDE – FINANSANALYTIKER ..................................................................................... 325 
BILAGA 3A MÄTINSTRUMENT AFFÄRSSTRATEGI.......................................................................................... 326 
BILAGA 3B RESULTAT MÄTINSTRUMENTET AFFÄRSSTRATEGI ..................................................................... 327 
BILAGA 4 INKLUDERADE FÖRETAG I AKTIEINDEXEN AERSPER OCH DXS .................................................... 332 
BILAGA 5 KÄLLOR I RESPEKTIVE AVSNITT I RESULTATKAPITLEN .............................................................. 333 
BILAGA 6 VERKSAMHETEN INOM SAABS AFFÄRSENHETER ........................................................................ 345 
BILAGA 7 AEROSYSTEMS, SBD:S OCH SYSTEMS PRODUKTER ..................................................................... 347 

 

 



 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 2.1: Grundläggande samband i studier med ett situationsanpassningssynsätt ...........................................................10 

Figur 2.2: Den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005) ................................................................................................13 

Figur 2.3: Avhandlingens analysmodell .......................................................................................................................................18 

Figur 2.4: Hypotetiska samband mellan tre affärsstrategiska typologier och styrningens karaktär...................................27 

Figur 2.5: Ekonomistyrning som ett paket av olika typer av styrning....................................................................................34 

Figur 2.6: En generell modell av produktionsstyrningens struktur inom traditionell produktion ....................................37 

Figur 4.1: Saabs organisationsstruktur och koncernstaber år 1995-2007...............................................................................79 

Figur 4.2: Saabs segment och affärsenheter vid utgången av år 2007 ....................................................................................82 

Figur 5.1: Aerosystems organisationsstruktur vid utgången av år 2007...............................................................................120 

Figur 5.2: Teknikpyramid för den militära flygindustrin.........................................................................................................124 

Figur 6.1: SBD:s organisationsstruktur vid utgången av år 2007 ..........................................................................................162 

Figur 7.1: Systems organisationsstruktur vid utgången av år 2007 .......................................................................................206 

Figur 9.1: Samspelet mellan strategi och styrning för framgång på exportmarknaden ................................................. 288 

Figur 9.2: Samspelet mellan strategi och styrning för realisering av synergipotential........................................................289 
 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 2.1: Sammanställning av dimensioner och utfall för Fall 1 och Fall 2 .......................................................................14 

Tabell 2.2: Sammanställning av dimensioner för mjukvaruproduktion .................................................................................31 

Tabell 2.3: Sammanställning av samtliga dimensioner för mjukvaruproduktion .................................................................33 

Tabell 2.4: Sammanställning av innebörden av kapacitets- och planeringsstrategier i en mjukvarukontext ...................42 

Tabell 3.1: Information om de genomförda intervjuerna.........................................................................................................56 

Tabell 3.2: Antal inkluderade företag per år i beräkningen av genomsnittligt ROA............................................................64 

Tabell 4.1: De nio koncernernas omsättning, i miljoner SEK, för år 1995 och år 2007...................................................110 

Tabell 4.2: Saabaktiens förklaringsvärde år 1998–2008 ..........................................................................................................113 

Tabell 4.3: Utfallet av minianalysen på koncernnivå ...............................................................................................................116 

Tabell 5.1: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom Aerosystems......................................................157 

Tabell 6.1: Sammanställning av SBD:s produkter utifrån segment och produktkategori .................................................163 

Tabell 6.2: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom SBD ....................................................................200 

Tabell 7.1: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom Systems ..............................................................243 

Tabell 9.1: Utfallet av minianalysen i kapitel 4–7.....................................................................................................................278 

Tabell 9.2: Utfallet av minianalysen av Saab år 1995 i relation till Fall 1 och Fall 2 ..........................................................283 

Tabell 9.3: Utfallet av minianalysen av Saab år 2007 i relation till Fall 1 och Fall 2 ..........................................................283 
 

 

DIAGRAMFÖRTECKNING 

Diagram 4.1: Saabs och de fyra största europeiska konkurrenternas ROA år 1995–2008............................................ 1 

Diagram 4.2: Saabs och de fyra största amerikanska konkurrenternas ROA år 1995–2008 .........................................

Diagram 4.3: Saabs ROA och genomsnittligt ROA i Europa respektive USA år 1995–2008.........................................112 

Diagram 4.4: Saabs och de fyra största europeiska konkurrenternas TSR år 1998–2008.................................................113 

Diagram 4.5: Saabs och de fyra största amerikanska konkurrenternas TSR år 1998–2008..............................................113 

Diagram 4.6: Saabs TSR och fyra aktieindex år 1998–2008...................................................................................................11  

Diagram 9.1: Saabs ROA och genomsnittligt ROA i Europa respektive USA år 1995–2008.........................................293 

Diagram 9.2: Saabs TSR och fyra aktieindex år 1998–2008...................................................................................................293 

 

 

...

...11

1 ...11

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEL 1: 

 

STUDIENS 

UTGÅNGSPUNKTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 - 1 -  

1 INLEDNING 

Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om och förståelsen av skapandet av strategisk kongruens och 

integrerad styrning över tid i en koncerns strävan efter konkurrenskraft. I detta inledande kapitel presenteras 

först bakgrunden till syftet följt av en diskussion om strategisk kongruens och integrerad styrning. Därefter 

presenteras avhandlingens fyra forskningsfrågor samt dess inom- och utomvetenskapliga bidrag. Kapitlet 

avslutas med en presentation av avhandlingens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

Den här avhandlingen handlar om strategier och styrning, samt deras betydelse för en koncerns 

konkurrenskraft. Vad konkurrenskraft är finns det dock inga entydiga svar på, men många menar att 

den kan mätas genom att göra jämförelser mellan ett företag och dess konkurrenter. Tersine & Hum-

mingbird (1995: 8) anser att det är konkurrenspositionen, vilket skall tolkas som marknadsandelar, som 

bör jämföras medan Day & Wensley (1988: 2) menar att det är en kombination av företagets marknads-

andelar och lönsamhet som bör relateras till konkurrenterna. Porter (1985: 11) har i stället ett rent 

lönsamhetsperspektiv och anser att det är möjligt att uttala sig om ett konkurrensutsatt företags konkur-

renskraft genom att sätta dess lönsamhet i relation till lönsamheten i branschen. En stark konkurrens-

kraft innebär en långvarig lönsamhet över branschgenomsnittet. Det är utifrån ett sådant jämförande 

perspektiv som konkurrenskraft skall förstås i avhandlingen, det vill säga en koncerns lönsamhet i för-

hållande till branschgenomsnittet1.  

Vad som leder till en stark och förhoppningsvis långvarig konkurrenskraft finns det heller inte något 

entydigt svar på. Enligt Stalk Jr (2006) är lanserandet av nya innovativa produkter en central källa 

medan Gebauer et al. (2004) menar att tjänster, exempelvis som komplement till varor, är den primära 

källan. Stalk et al. (1992: 62) menar i stället att ”[t]he building blocks of corporate strategy are not 

products and markets but business processes”, en åsikt som har likheter med utgångspunkterna i Porters 

(1985: 33–61) värdekedja. Värdekedjan lyfter fram de interna aktiviteterna som det centrala i ett företag. 

Att både lyckas utföra dessa aktiviteter bättre än konkurrenterna och åstadkomma en bättre matchning 

av aktiviteterna gentemot omgivningen antas leda till en stark konkurrenskraft. Även förespråkare av det 

resursbaserade perspektivet (se exempelvis Barney, 1991; Prahalad & Hamel, 1990; Teece et al., 1997) 

menar att det är viktigt med ett internt fokus för att förklara skapandet av konkurrenskraft. Barney 

(1991: 99–105; jfr Grant, 1991: 114) bygger också vidare på Porters värdekedja i sina diskussioner om 

vikten av de interna resurserna och förmågorna för utförandet av företagsinterna aktiviteter. 

                                                      

1 I avsnitt 3.3.4 (Operationaliseringar och mätinstrument) diskuteras hur konkurrenskraft mäts i studien. 
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Prahalad & Hamel (1990: 89) ger några exempel på sådana interna resurser och förmågor, bland annat 

företags strategiska respektive administrativa arkitektur. Den förstnämnda innebär att mål och strategier 

på olika organisatoriska nivåer binds samman till en helhet. Innebörden av den administrativa struk-

turen är inte tydlig men min tolkning är att den motsvarar diskussionen i Teece et al. (1997; jfr Barney, 

1991: 110–114) avseende koordinering av rutiner och processer för att styra en verksamhet. 

Recognizing the congruencies and complementarities among processes, and between processes and 

incentives, is critical to the understanding of organizational capabilities. […] The frequent failure of 

incumbents to introduce new technologies can thus be seen as a consequence of the mismatch that so 

often exists between the set of organizational processes needed to support the conventional 

product/service and the requirements of the new (Teece et al., 1997: 520). 

Den administrativa arkitekturen innebär således att interna rutiner och processer riktas så att de stödjer 

den strategiska arkitekturen och därmed underlättar för ett företag att realisera strategier och nå sina 

mål. Teece et al. menar vidare att sådan typ av koordinering av processer leder till att 

replication [of the coordinated processes] may be difficult because it requires systematic changes 

throughout the organization and also among interorganizational linkages, which might be very hard to 

effectuate. Put differently, partial imitation or replication of a successful model may yield zero benefits 

(Teece et al., 1997: 519). 

Komplexiteten i koordineringen av den strategiska och administrativa arkitekturen, tillsammans med 

deras bidrag i ett företags arbete för att nå sina övergripande mål, innebär att arkitekturerna skulle kun-

na betraktas som en central del i skapandet av konkurrenskraft. Föreliggande avhandling fokuserar på 

just dessa samband, det vill säga relationerna mellan den strategiska arkitekturen, den administrativa 

arkitekturen och konkurrenskraft. I stället för strategisk och administrativ arkitektur kommer dock be-

greppen strategisk kongruens respektive integrerad styrning att användas (jfr Nilsson & Rapp, 2005). I de 

två följande avsnitten fördjupas diskussionen om innebörden av dessa fenomen, och i ett tredje avsnitt 

diskuteras de tillsammans innan avhandlingens syfte och frågeställningar presenteras. 

1.2 STRATEGISK KONGRUENS 

Ett företag med strategisk kongruens har en intern samstämmighet mellan strategier på dess olika 

organisatoriska nivåer (Nilsson & Rapp, 2005: 8–9). Kaplan & Norton (2005: 76, min kursivering) 

menar följande: 

A company can execute its strategy well only if it aligns the strategies of its business units, support 

functions, and external partners with its broad enterprise strategy. Alignment creates focus and 

coordination across even the most complex organizations, making it easier to identify and realize synergies.  

Även Goold et al. (1994: 21–23, 84–85, 283) menar att en koordinering av strategier är central och att ett 

företag därför bör sträva efter att skapa ett så kallat heartland, det vill säga en kärnverksamhet som så 

många som möjligt av företagets affärer relaterar till. Skapandet av ett sådant underlättar koordine-

ringen av strategier på olika nivåer då utgångspunkterna är gemensamma inom hela företaget. Ett illu-

strativt exempel på detta är Moore & Birtwistles (2005) beskrivning av utvecklingen inom det italienska 

modehuset Gucci.  

I mitten på 1990-talet var Guccikoncernen konkursmässig. Koncernen bestod av en spretig portfölj av 

affärsenheter med i många fall begränsad koppling till den övergripande strategin. Verksamheten be-
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drevs till stor del genom att sälja licenser för affärsenheternas produkter varför respektive enhet hade 

begränsad kontroll över sin produktportfölj. Idag (år 2010) är Gucci i stället en av de ledande i bransch-

en. Den förändring som koncernen genomgått grundar sig bland annat på att en koncernstrategi med 

fokus på en tydlig kärnverksamhet implementerats. Strategin tog sin utgångspunkt i den lyximage som 

koncernens kundgrupp attraherades av. Affärsstrategierna anpassades till den övergripande strategin 

genom att en koncernövergripande affärsmodell, med kontroll över produktutveckling, butiker och bu-

tikskoncept, implementerades. Marknadsföringen världen över samordnades även vilket gav ett tydligt 

fokus på att skapa ett lyxvarumärke. Affärsenheterna anpassade även sina produktionsstrategier till 

koncern- och affärsstrategierna genom att återköpa licenser för produktion och försäljning. Den ökade 

kontrollen över produktionen var bland annat viktig för att kunna ställa kvalitetskrav på produkterna 

som matchade den image Gucci ville skapa. 

Guccifallet visar hur skapandet av strategisk kongruens, det vill säga en samstämmighet mellan koncern-, 

affärs- och funktionsstrategier, varit viktigt för att få ett enhetligt fokus inom koncernen. Sannolikt har 

det i sin tur bidragit till återskapandet av en stark konkurrenskraft (jfr Porter, 1996: 70). Fallet visar 

dessutom vikten av att samordna olika typer av funktionsstrategier med koncern- och affärsstrategierna, 

i detta fall produktutvecklings-, produktions- och marknadsföringsstrategier. I likartade studier är det 

dock framför allt produktionsstrategierna som varit i fokus (Langfield-Smith, 1997: 210, 2007: 755). En 

förklaring till det är förmodligen att produktionen är en komplex funktion som kräver integrering av 

en rad avancerade delprocesser (jfr Hansen & Mouritsen, 2007a, 2007b). För att lyckas med det krävs i 

sin tur en välutformad produktionsstrategi och ett avancerat styrsystem (jfr Chenhall, 2005: 401–402). 

Att de senare rimligen komplicerar koordineringen med övriga nivåer inom en koncern, samt att pro-

duktionen sedan länge lyfts fram som central för ett företags konkurrenskraft (jfr Skinner, 1969, 1974) 

gör att just denna funktion kommer att vara i fokus när funktionsnivån diskuteras i avhandlingen.  

Det är inte bara koncern-, affärs- och produktionsstrategiernas interna matchning som lyfts fram som 

viktig i skapandet av konkurrenskraft. Att strategierna matchar omgivningen lyfts också fram som en 

viktig aspekt. Exempelvis innebär en ny koncernstrategi inriktad på kraftig tillväxt jämnt fördelad över 

alla affärsenheter att lönsamma affärsenheter på mogna marknader måste börja jaga tillväxt i stället för 

att inrikta sig på att bibehålla den nuvarande lönsamheten. Även om en sådan förändring innebär att 

koncern- och affärsstrategierna matchar varandra så matchar inte strategierna de mogna marknaderna. 

Sannolikt kommer en tillväxtstrategi därmed leda till att nämnda affärsenheter levererar en sämre 

avkastning till koncernen än vad de annars skulle ha gjort. Koncernens totala resultat riskerar därmed 

att försämras (jfr Nilsson & Rapp, 2005). 

1.3 INTEGRERAD STYRNING 

För att formulera och implementera ett företags strategier är dess styrsystem det centrala hjälpmedlet. I 

avhandlingen diskuteras styrsystemet primärt i termer av verksamhetens formella planering och 

uppföljning och mer specifikt styrverktyg som strategisk planering, budget och nyckeltal (jfr Grant, 

2003; Samuelson, 2008b). Styrsystemet kan betraktas som integrerat när det finns en samstämmighet i 

informationsflödet i och mellan de centrala styrverktygen (Nilsson & Rapp, 2005: 93). För att det 

integrerade styrsystemet skall bidra till framgång för företaget betraktas dess matchning mot strategierna 

på respektive nivå som central. Utan en sådan matchning blir det svårt att implementera de strategier 

som är tänkta att leda till framgång. 
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Ett exempel på innebörden av integrerad styrning presenteras av Roberts (1990). Författaren beskriver 

hur en förvärvad affärsenhet förändrades kraftigt både vad gäller strategier och styrsystem för att matcha 

den förvärvande koncernens inriktning. Den sistnämndas styrsystem grundades på ett tydligt monetärt 

fokus med decentraliserat resultatansvar. Det matchade inte den förvärvade affärsenhetens befintliga 

styrsystem varför omfattande förändringar i det senare var nödvändiga. På affärsenhetsnivå skapades en 

styrning som tydligt inriktades på det ekonomiska resultatet, och på funktionsnivå skapades ett antal 

resultatenheter med tydligt resultatansvar. Den enhetliga fokuseringen på det ekonomiska resultatet på 

samtliga nivåer skapade ett integrerat styrsystem som gjorde det möjligt att implementera koncernens 

övergripande strategi grundad på en ökad avkastning från dess affärsenheter.  

En integrerad styrning bidrar alltså till ett enhetligt fokus och likartade prioriteringar inom ett företag 

(Nilsson & Rapp, 2005: 93; Chenhall, 2005: 404). Detta skapar i sin tur förutsättningar för en ökad 

medvetenhet hos de anställda om vad som är viktigt att prioritera. Ett exempel på sådan medvetenhet 

kan illustreras med följande uttalande från en medarbetare i en brittisk koncern:  

If you’re developing something, you’re always making trade-offs and compromises. So, if the deadline is 

the most important thing, or the budget is the most important thing, as it is at the moment, then the trade-

off you make is to take functionality out. If the functionality is the most important thing, then the trade-

off you make is to push in more money and hire a bunch of external staff to make sure it gets delivered 

(Marginson, 2002: 1026). 

En sådan medvetenhet hos enskilda medarbetare, tillsammans med ett agerande i enlighet med priori-

teringarna, betraktas som central för implementering av strategier och därmed skapandet av en stark 

konkurrenskraft (Kaplan & Norton, 2005: 72). Kaplan & Norton (2005) menar dock att ett integrerat 

styrsystem är komplext och svårt att realisera varför långt ifrån alla företag lyckas. Som tidigare nämnts 

är det just därför som integrerad styrning kan antas ha en viktig roll i skapandet av en stark konkurrens-

kraft (jfr Teece et al., 1997: 519–520).  

1.4 STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING 

I de två föregående avsnitten har strategisk kongruens respektive integrerad styrning lyfts fram var för 

sig som centrala aspekter i skapandet av en stark konkurrenskraft. Nilsson & Rapp (2005) menar dock 

att det inte är tillräckligt med antingen strategisk kongruens eller integrerad styrning för att ett företag 

skall bli framgångsrikt utan att det krävs en integrering av dessa två fenomen. Samtidigt är det långt 

ifrån givet att affärsenheter och funktioner per automatik upplever en nytta av att anpassa sina strategier 

och styrsystem utifrån en koncernövergripande inriktning. 

Getting functions or business units aligned with the overall strategy is also often problematic. Many 

organizations are made up of fiefdoms, unwilling to share power, resources, information, or ideas in the 

interests of the greater good. Trapped in their own ”stovepipes,” business units or functions may find it 

difficult to see how actions at their level can lead to greater achievement for the total organization 

(Fonvielle & Carr, 2001: 8).  

Med utgångspunkt i citatet blir det tydligt att det inte räcker att inkludera två organisatoriska nivåer när 

strategisk kongruens och integrerad styrning studeras. Om enbart koncern- och affärsenhetsnivå studeras 

i en koncern vars strategier och styrsystem på koncern- och affärsnivå är koordinerade men där produk-

tionsstrategier och produktionsstyrning avviker blir slutsatsen sannolikt att strategisk kongruens och 

integrerad styrning föreligger trots att så inte är fallet. Trots det har studier med utgångspunkt i ett 
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situationsanpassningssynsätt2 (eng. contingency theory) fokuserat på kopplingen mellan omgivningen, 

strategier, styrsystem och konkurrenskraft på en eller två organisatoriska nivåer (Bhimani & Langfield-

Smith, 2007; Langfield-Smith; 1997; Luft & Shields, 2003). Mig veterligen finns det således inga flernivå-

studier som fullt ut behandlar kopplingen mellan strategisk kongruens, integrerad styrning och konkur-

renskraft inom stora komplexa koncerner, och det trots att den typen av studier sedan länge efterfrågats 

av ett flertal erkända forskare (se exempelvis Bhimani & Langfield-Smith, 2007: 25; Langfield-Smith, 

1997: 228; Otley, 1980: 424)3. 

1.5 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Med utgångspunkt i de fyra föregående avsnitten har ett syfte för avhandlingen formulerats. Det är att 

öka kunskapen om och förståelsen av skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning över tid 

i en koncerns strävan efter konkurrenskraft. En viktig del i det är att bidra i utvecklingen av en empi-

riskt förankrad föreställningsram som beskriver och förklarar de i syftet nämnda sambanden. Syftet har 

även konkretiserats i fyra forskningsfrågor: 

1. Vilka koncern-, affärs- och produktionsstrategier underlättar skapandet av strategisk kongruens? 

2. Vilken utformning och användning av ekonomi- och produktionsstyrning på koncern-, affärs- 

och funktionsnivå underlättar skapandet av integrerad styrning? 

3. Hur samspelar strategier och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå i skapandet av 

strategisk kongruens och integrerad styrning? 

4. Vilken betydelse har strategisk kongruens och integrerad styrning för en koncerns konkurrens-

kraft?4 

1.6 INOM- OCH UTOMVETENSKAPLIG RELEVANS 

Avhandlingens huvudsakliga inomvetenskapliga bidrag svarar mot den tydliga efterfrågan av studier 

som fokuserar på hur strategier och styrsystem koordineras på och mellan flera nivåer inom koncerner, 

samt vad detta har för betydelse för konkurrenskraften. Tidigare forskning om dessa samband har dess-

utom ofta varit kvantitativt orienterade (Langfield-Smith, 2007: 753). Genom att föreliggande studie är 

en longitudinell och kvalitativt orienterad fallstudie5 fångas dynamiken i relationen mellan strategisk 

kongruens, integrerad styrning och konkurrenskraft. Det är viktigt då det ger goda möjligheter att 

vidareutveckla de teoretiska resonemang som länge förts om de aktuella sambanden. 

Vad gäller avhandlingens utomvetenskapliga bidrag är en central fråga i näringslivet hur en koncern 

skall skapa värde för sina ägare, kunder och anställda (jfr Bergkvist, 2007; Lyth, 2007; Petterssohn, 2005). 

                                                      

2 Innebörden av ett sådant synsätt beskrivs i avsnitt 2.1 (Ett situationsanpassningssynsätt). 
3 I avsnitt 2.4.2 (Forskningsfronten – strategisk kongruens) samt 2.5.3 (Forskningsfronten – integrerad styrning) ges 
dock ett flertal exempel på studier som till stor del är av sådan karaktär. 
4 Avhandlingens syfte och frågeställningar har en tydlig koppling till det övergripande syftet och frågeställningarna i 
forskningsprogrammet SiSK (Strategi, Styrning och Konkurrenskraft) som föreliggande studie är en del av (se Bilaga 
1 för en beskrivning av forskningsprogrammet). En viktig del i programmet är att utveckla den empiriskt förankrade 
föreställningsram som nämns i relation till avhandlingens syftesformulering. 
5 Valet av denna typ av ansats diskuteras i avsnitt 3.1 (En fallstudie – studiens övergripande forskningsansats). 
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Studiens fokus på relationen mellan strategisk kongruens, integrerad styrning och konkurrenskraft gör 

att ett ramverk skapas som kan användas för att öka värdeskapandet. Framför allt då det underlättar 

analys och beslut om vilken typ av affärer en koncern bör arbeta med, hur produkterna lämpligen 

produceras samt hur ett koncernövergripande styrsystem kan utformas och användas för att implemen-

tera strategierna. Studien ger också ökade möjligheter för anställda att förbättra sin förståelse av hur de 

själva kan bidra till att strategier implementeras, främst då studien belyser styrsystemets roll i kommuni-

cerandet av vad som skall prioriteras i verksamheten samt vikten av att beteendet förändras i enlighet 

med detta (jfr Chenhall, 2005: 404; Fonvielle & Carr, 2001: 8; Kaplan & Norton, 2005: 72). 

1.7 AVHANDLINGENS DISPOSITION 

Avhandlingens nio kapitel är strukturerade i tre delar. I en fjärde och avslutande del presenteras 

källförteckning och bilagor. Kapitelfördelningen och innehållet i respektive kapitel presenteras nedan. 

DEL 1: STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitel 1:  Avhandlingens introduktionskapitel innefattande en presentation av bakgrunden till 

studien, de huvudsakliga fenomen som fokuseras samt avhandlingens syfte, forsknings-

frågor och inom- och utomvetenskapliga bidrag. 

Kapitel 2:  Avhandlingens konceptuella ramverk innefattande en redogörelse för det situations-

anpassningssynsätt samt den tentativa modell som ligger till grund för studien. Innebörd-

en av centrala fenomen, det vill säga omgivningen, strategisk kongruens och integrerad 

styrning, utvecklas i förhållande till beskrivningarna i kapitel 1. Avhandlingens analys-

modell innefattande ett antal dimensioner för att studera dessa fenomen presenteras 

också. 

Kapitel 3: Avhandlingens metodkapitel innefattande en redogörelse för vald metodansats och vägval 

inom ramen för den, hur fallföretaget har valts, hur dimensionerna i analysmodellen har 

operationaliserats samt hur empirin samlats in och analyserats. 

DEL 2: RESULTAT OCH MINIANALYS 

Kapitel 4–7: Avhandlingens fyra resultatkapitel innefattande en presentation av fallföretaget samt dess 

omgivning, strategiska inriktning och styrsystem. I kapitel 4 beskrivs detta på koncern-

nivå och i kapitel 5–7 för tre av koncernens affärsenheter. Integrerat i respektive kapitel 

finns en minianalys relaterad till vissa delar av avhandlingens analysmodell. 

DEL 3: HUVUDANALYS OCH SLUTSATSER 

Kapitel 8: Avhandlingens huvudsakliga analyskapitel innefattande en presentation av några 

beviskedjor som beskriver förändringarna i omgivningen, strategier och styrning, samt 

hur dessa påverkat beteendet inom koncernen. Kapitlet innefattar även en sammanfatt-

ande diskussion om förekomsten av strategisk kongruens och integrerad styrning inom 

koncernen under studieperioden. 
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Kapitel 9: Avhandlingens slutsatskapitel innefattande en diskussion utifrån avhandlingens fyra 

forskningsfrågor. Respektive fråga besvaras, resultaten relateras till tidigare forskning och 

förslag till fortsatt forskning ges. 
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2 AVHANDLINGENS KONCEPTUELLA RAMVERK 

I detta kapitel presenteras avhandlingens konceptuella ramverk. Kapitlet inleds med en presentation av det 

perspektiv och den tentativa modell som utgör grunden för studien. Därefter följer en diskussion om modellens 

utvecklingsbehov. Som en introduktion till resterande del av kapitlet presenteras sedan avhandlingens 

analysmodell. Den följs av diskussioner om innebörden av centrala fenomen i studien, det vill säga 

omgivningen, strategisk kongruens och integrerad styrning. De dimensioner som används för att studera dessa 

fenomen presenteras också. 

2.1 ETT SITUATIONSANPASSNINGSSYNSÄTT 

The essence of contingency theory is that organizations must adapt their structure to contingencies such as 

the environment, organizational size and business strategy if the organization is to perform well […] 

Galbraith (1973, p. 2) formulated this core idea of contingency theory in the following way: 

1. There is no one best way to organize. 

2. Any way of organizing is not equally effective. 

These statements imply that the effectiveness of organization structures is contingent on context – i.e. 

there is no universally best way to organize – and that, in a particular context, certain structure(s) will out-

perform other structures (Gerdin & Greve, 2008: 996). 

I föreliggande avhandling innebär situationsanpassningssynsättet ett fokus på hur kontextuella 

dimensioner6 påverkar interna dimensioner i form av strategi och styrning, och hur det i sin tur 

påverkar effektiviteten. Synsättet har sin grund i organisationsteoretiska studier från 1960-talet, bland 

annat Burns & Stalker (1961), Chandler (1962), Lawrence & Lorsch (1967) och Woodward (1965). Dock 

var det först på 1980-talet som strategidimensioner började bli vanligt förekommande i studier med ett 

situationsanpassningssynsätt (Langfield-Smith, 2007: 753). 

Ett sätt att beskriva de grundläggande sambanden i strategi- och styrningsforskning med ett situations-

anpassningssynsätt illustreras i Figur 2.1. Figuren visar att en matchning mellan omgivningen, den stra-

tegiska inriktningen och styrsystemet antas vara en viktig del i skapandet av konkurrenskraft och där-

med värdeskapandet för företagets intressenter; i synnerhet aktieägare, kunder och anställda (Donovan et 

al., 1998). Det är just dessa samband som är i fokus i avhandlingen. 

                                                      

6 I kvantitativt orienterade studier används begreppet variabel för att benämna det som studeras. På grund av 
studiens i huvudsak kvalitativa karaktär används i stället begreppet dimension för att undvika att läsaren får kvanti-
tativt orienterade associationer. 



 

 - 10 -  

Värdeskapande

Konkurrenskraft

Omgivning Strategi Styrning

.Extern matchning. .Intern matchning.

 

Figur 2.1: Grundläggande samband i studier med ett situationsanpassningssynsätt  

(Nilsson & Rapp, 2005: 36, min översättning). 

Enligt Miles & Snow (1978: 3) är skapandet av den typ av intern och extern matchning som illustreras i 

Figur 2.1 en komplex företeelse: 

For most organizations, the dynamic process of adjusting to environmental change and uncertainty – of 

maintaining an effective alignment with the environment while effectively managing internal interdepen-

dencies – is enormously complex, encompassing myriad decisions and behaviours at several organization 

levels. 

Komplexiteten gör i sin tur att det är högst relevant att studera hur dessa anpassningar sker, framför allt 

då det fortfarande finns tvetydiga forskningsresultat avseende innehållet i sambanden i Figur 2.1. Tve-

tydigheten rör främst vilken typ av strategi och styrning som matchar varandra (Langfield-Smith, 2007), 

exempelvis vilken typ av affärsstrategi som matchar en styrning av hård karaktär. Kald et al. (2000) 

menar att en anledning till de tvetydiga resultaten är att de olika affärsstrategiska typologier som an-

vänds i forskningen, framför allt de av Gupta & Govindarajan (1984), Miles & Snow (1978) och Porter 

(1980), betraktas som synonyma trots att det finns betydande skillnader mellan dem. Gerdin & Greve 

(2004, 2008) argumenterar för en annan anledning till tvetydigheten. Med utgångspunkt i kvantitativt 

orienterade studier menar de att vad som läggs i begreppet situationsanpassning skiljer sig åt mellan 

olika studier och att det i sin tur måste få konsekvenser för vilken statistisk metod som används. De 

visar dock att studier som använt skilda statistiska metoder trots det jämförts med varandra och att det i 

sin tur har bidragit till tvetydigheten i forskningsresultaten. 

Gerdin & Greve (2004, 2008) lyfter därför fram tre centrala aspekter att ta i beaktande i valet av statistisk 

metod: (1) den inbördes relationen mellan dimensioner, (2) synen på företags konkurrenskraft samt (3) 

hur förändringar i dimensioner antas ske. I det första fallet skiljer författarna på en kartesisk (eng. 
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cartesian7) och konfigurativ (eng. configurative) relation mellan dimensioner. En kartesisk innebär ett 

fokus på relationen mellan enskilda kontextuella dimensioner, exempelvis omgivningens karaktär, 

enskilda strukturella dimensioner, exempelvis styrningens karaktär, och i vissa fall ett företags 

konkurrenskraft. En konfigurativ relation innebär i stället en holistisk utgångspunkt genom att ett antal 

dimensioner, både kontextuella och strukturella, analyseras tillsammans. Det antas att det enbart finns 

ett fåtal sammansättningar av dessa dimensioner, så kallade konfigurationer, som beskriver de allra flesta 

företag. 

Avseende synen på konkurrenskraft skiljer Gerdin & Greve på ett kongruensperspektiv (eng. congruence) 

och ett beroendeperspektiv (eng. contingency). Kongruensperspektivet innebär att alla företag antas 

anpassa sig till omgivningen och att ett företags effektivitet därmed inte kan förklaras utifrån en sådan 

matchning8. Beroendeperspektivet innebär i stället att företag anses ha olika grad av matchning mellan 

interna och externa dimensioner. En lägre grad av matchning antas leda till en lägre effektivitet. 

Den tredje och sista aspekten handlar om huruvida förändringar i dimensioner sker evolutionärt (eng. 

incremental) eller revolutionärt (eng. quantum jumps). I det förstnämnda fallet antas det vara möjligt 

för ett företag att med bibehållen konkurrenskraft göra små kontinuerliga förändringar i de aktuella 

dimensionerna. I det senare fallet är förändringarna större och konkurrenskraften antas vara lägre under 

förändringen från ett jämviktsläge till ett annat.  

Genom olika kombinationer av de tre aspekterna som Gerdin & Greve lyfter fram skapas olika synsätt 

på situationsanpassningen. Dessa behöver alltså i sin tur tas i beaktande vid valet av statistisk metod för 

att relevanta slutsatser skall erhållas. Frågan är dock om en matchning mellan synsätt och val av metod 

är av samma betydelse i kvalitativt orienterade studier så som den föreliggande. Svaret är sannolikt nej. 

De tre aspekterna behöver inte ha någon påverkan på utformningen av en kvalitativ studie. Exempelvis 

kan intervjuer användas oavsett antal dimensioner, det är i stället antalet frågor och dess inriktning som 

påverkas. Frågorna kan dessutom ställas på ett sätt som gör att respondenterna får berätta fritt om vilka 

förändringar som skett inom företaget och på vilket sätt. Utifrån det kan slutsatser dras om huruvida 

förändringarna skett evolutionärt eller revolutionärt. 

Trots ovanstående kan de tre aspekterna med fördel diskuteras i en kvalitativt orienterad studie för att 

tydliggöra för läsaren vilken typ av situationsanpassningsstudie det handlar om. Föreliggande 

avhandling har sin utgångspunkt i ett beroendeperspektiv då koncerner antas ha olika grad av effektivi-

tet, något som bland annat kan förklaras av olika grad av matchning mellan dimensioner. Vidare 

framgår det av det nästkommande avsnittet (2.2, En tentativ modell) att ett flertal dimensioner är i 

fokus och att utgångspunkten är att dessa påverkar varandra i enlighet med ett kongruensperspektiv. 

Dock får analysen i avhandlingen utröna huruvida så faktiskt är fallet. Även hur förändringarna i 

dimensionerna sker betraktas som en empirisk fråga i studien, det vill säga det är utifrån resultatet som 

det avgörs huruvida förändringarna skett evolutionärt eller revolutionärt. En diskussion om relationen 

mellan dimensionerna samt förändringens karaktär förs i kapitel 9 (Avslutande diskussion). En sådan 

bidrar till att öka kunskapen om och förståelsen av relationen mellan omgivningen, strategier och styr-

system och därmed till att uppfylla avhandlingens syfte. 

                                                      

7 De engelska begreppen i detta och de kommande styckena är Gerdin & Greves (2004, 2008) benämningar av 
fenomenen. De svenska benämningarna är mina egna översättningar. 
8 Notera att kongruensbegreppet här relaterar till en matchning med omgivningen medan användning av begreppet 
kopplat till strategier, det vill säga strategisk kongruens, syftar till kopplingen mellan strategier på olika nivåer. 
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2.2 EN TENTATIV MODELL 

För att studera den typ av samband som presenteras i Figur 2.1 (Grundläggande samband i studier med 

ett situationsanpassningssynsätt) finns det inte särskilt många befintliga modeller att använda som 

utgångspunkt. Två exempel är modellerna av Ward et al. (1996) respektive Hill & Brown (2007). Pro-

blemet med dessa är att de i utgångsläget inte är tillräckligt heltäckande för att besvara avhandlingens 

forskningsfrågor. Till exempel tas ingen explicit hänsyn till koncernnivån. En modell som redan i ut-

gångsläget har ett användbart helhetsperspektiv är den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005) (se 

Figur 2.2). Modellen har dessutom använts med framgång i tre nyligen avslutade studier om strategisk 

kongruens och integrerad styrning (se Ahlström, 2008; Anjou 2008; Sundberg, 2009), studier som ingår i 

samma forskningsprogram som föreliggande studie. Därmed finns det all anledning att använda modell-

en av Nilsson & Rapp som utgångspunkt även i föreliggande avhandling.  

Den tentativa modellen innefattar en rad dimensioner som täcker in omgivningen, strategier, ekonomi-

styrning och produktionsstyrning. Med hjälp av dessa dimensioner för Nilsson & Rapp (2005) ett utför-

ligt hypotetiskt resonemang om vilka utfall som underlättar skapandet av strategisk kongruens och 

integrerad styrning. Dessa resonemang landar i två tydliga ytterligheter, fortsättningsvis kallade Fall 1 

och Fall 2. Författarnas hypotes är att koncerner med någon av dessa kombinationer har en stark kon-

kurrenskraft. Fall 1 och Fall 2 skall dock inte betraktas som uteslutande utan framgångsrika koncerner 

kan också karaktäriseras utifrån andra kombinationer. Författarnas poäng är snarare att koncerner i 

enlighet med Fall 1 eller Fall 2 har närmare till framgång än andra, och är mer frekvent förekommande, 

då kombinationerna bidrar till goda möjligheter att skapa en fokuserad koncern anpassad till omgiv-

ningen. Med andra kombinationer antas utmaningarna för att nå ett sådant tillstånd öka. Därav fokuse-

ringen på Fall 1 och Fall 2. Det följande avsnittet (2.2.1, Tentativt framgångsrika kombinationer av 

dimensionerna) innefattar en redogörelse av dessa två ytterligheter. 

För att uppfylla avhandlingens syfte är den ursprungliga versionen av modellen dock för övergripande; 

konkretiseringar är nödvändiga på ett flertal områden för att en fungerande analysmodell skall skapas. 

Dessa områden presenteras och motiveras i avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den tentativa modellen – 

analysmodellen). I avsnitt 2.3 (Omgivningen), 2.4 (Strategisk kongruens) och 2.5 (Integrerad styrning) 

utvecklas dessa resonemang och de tre avsnitten innefattar även beskrivningar av respektive dimension i 

analysmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 13 -  

 

 

F
u
n
k
ti
o
n
sn
iv
å

A
ff
ä
rs
en
h
et
sn
iv
å

K
o
n
ce
rn
n
iv
å

 

Figur 2.2: Den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005: 193, min översättning). 
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2.2.1 TENTATIVT FRAMGÅNGSRIKA KOMBINATIONER AV DIMENSIONERNA 

I detta avsnitt beskrivs alltså Fall 1 och Fall 2 (se Tabell 2.1). Fall 1 innebär att en koncern agerar i en 

stabil omgivning. Då en sådan ger goda möjligheter att göra prognoser och därmed planera 

verksamheten antas det vara fördelaktigt att bedriva en affärsstrategi i form av kostnadsöverlägsenhet 

(Porter, 1980), det vill säga en strategi där självkostnad är det huvudsakliga konkurrensmedlet. Genom 

de goda planeringsmöjligheterna kan betydande skalfördelar uppnås genom långa produktionsserier och 

därmed låga styckkostnader. Produktionsstrategier med låg teknisk flexibilitet och hög teknisk 

komplexitet bidrar till just detta varför lina/kontinuerlig tillverkning (Hayes & Wheelwright, 1979, 

1984)9 antas vara lämpliga att kombinera med en kostnadsöverlägsenhetsstrategi.  

Dimensioner Fall 1 Fall 2 

Omgivning Stabil Turbulent 

Koncernstrategi Portföljförvaltning Aktivitetsdelning 

Affärsstrategi Kostnadsöverlägsenhet Differentiering 

Funktionsstrategi Lina/Kontinuerlig tillverkning Funktionell verkstad/Flödesgrupp 

Informationens karaktär Monetär Ickemonetär 

Styrningens karaktär Hård Lös 

Styrningens tidshorisont Kortsiktig Långsiktig 

Kapacitets- och planeringsstrategi 
Underkapacitet och utjämnad 

produktion 
Överkapacitet och lagerlös 

produktion 

Kundorderpunkt Produktion mot lager Produktion mot kundorder 

Styrfilosofi Just-in-time Materials-requirements planning 

Tabell 2.1: Sammanställning av dimensioner och utfall för Fall 1 och Fall 2. 

För att matcha kostnadsfokuseringen i de nämnda affärs- och produktionsstrategierna anses det vara 

lämpligt att tillämpa en koncernstrategi i form av portföljförvaltning (Porter, 1987). En portföljförvalt-

are har en hög diversifieringsgrad, det vill säga koncernen består av ett antal orelaterade affärsenheter. 

Värde skapas genom affärsenheternas avkastning på det kapital som koncernen tillhandahåller. Enhet-

erna drivs därför som fristående företag med tydliga avkastningskrav, något som stimulerar till hög 

kostnadseffektivitet. Ett sådant fokus bidrar i sin tur till sänkt självkostnad för affärsenheternas 

produkter. Koncernstrategin förstärker därmed affärsstrategin. 

Kombinationen av nämnda strategier på koncern-, affärs- och funktionsnivå innebär alltså att 

ekonomistyrningen behöver ha ett starkt monetärt fokus på alla tre nivåer för att implementera 

strategierna. Den stabila omgivningen gör också att styrningen lämpligen är kortsiktig för att utnyttja 

möjligheten att kontinuerligt maximera vinsten. På så viss bidrar ekonomistyrningen ytterligare till att 

                                                      

9 I avhandlingen kommer svenska benämningar av respektive produktionsstrategi i Hayes & Wheelwrights (1979, 
1984) produktionsstrategiska typologi att användas. Dessa är hämtade från Olhager (2000) och är enligt följande: 
kontinuerlig tillverkning (eng. continuous flow), lina (eng. assembly line), flödesgrupp (eng. batch), funktionell 
verkstad (eng. job shop) samt fast punkt (eng. project). 
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sänka självkostnaden på produkterna och ett lägre pris kan därmed erbjudas kunderna. Onödiga 

kostnadsöverskridelser kan dessutom undvikas genom en frekvent och detaljerad uppföljning där nega-

tiva avvikelser inte accepteras. Styrningen bör således vara hård till sin karaktär. 

Även produktionsstyrningen bör fokusera på låga kostnader för att stödja implementeringen av strategi-

erna, det vill säga informationen bör vara av monetär karaktär. När omgivningen är stabil och produk-

tionsprocesserna har en låg grad av teknisk flexibilitet är en kundorderpunkt i form av produktion mot 

lager (PML)10 lämplig. All produktion kan då ske utifrån prognos vilket möjliggör realisering av skalför-

delar genom långa produktionsserier. Vidare antas kapacitets- och planeringsstrategier i form av under-

kapacitet respektive utjämnad produktion vara att föredra då detta stimulerar ett högt kapacitetsutnytt-

jande som hjälper till att minska självkostnaden. Just-in-time (JIT) antas vara lämplig att tillämpa som 

styrfilosofi då den bidrar till att skapa ett kontinuerligt och kostnadseffektivt flöde genom produktions-

processen. 

Fall 2 innebär att en koncern agerar i en turbulent omgivning. Efterfrågan är därmed svår att prognosti-

sera, bland annat då kundens preferenser snabbt kan förändras. En affärsstrategi i form av differentie-

ring (Porter, 1980) antas därför vara att föredra. Exempelvis kan differentiering genom kundanpassning 

bidra till att hantera de förändrade kundpreferenserna. En fluktuerande efterfrågan innebär dessutom 

att det är lämpligt att tillämpa produktionsstrategier i form av funktionell verkstad/flödesgrupp (Hayes 

& Wheelwright, 1979, 1984). Flexibiliteten i dessa processer gör det möjligt att hantera de stora 

förändringar i både volym och produktmix som kan uppstå i och med den turbulenta omgivningen.  

En differentieringsstrategi har en förhållandevis långsiktig inriktning, exempelvis då skapandet av unika 

produktegenskapar kan vara beroende av betydande forsknings- och utvecklingssatsningar. Sådana 

långsiktiga satsningar är riskfyllda i en turbulent omgivning och det krävs att koncernledningen har stor 

kunskap om verksamheten, bland annat för att säkerställa att affärsenheterna inte tar för stora risker. 

Lägre risk skulle exempelvis kunna uppnås genom realisering av synergipotential inom forskning och 

utveckling. Genom dessa karaktäristiska drag matchas en differentieringsstrategi väl av en koncern-

strategi i form av aktivitetsdelning (Porter, 1987). Hos en aktivitetsdelare är diversifieringsgraden låg, 

koncernledningen har stor kunskap om de innefattande affärerna, och realisering av synergipotential är 

centralt. Då det sistnämnda tar tid behöver koncernledningen se långsiktigt på verksamheten.  

En bidragande faktor till kongruensen mellan aktivitetsdelning, differentiering och funktionell 

verkstad/flödesgrupp är att informationsbehovet på de tre nivåerna konvergerar genom fokuseringen på 

ickemonetär information, exempelvis produkternas kvalitet. Vidare behöver styrningen vara av långsikt-

ig karaktär för att strategierna skall implementeras. Uppföljningen bör dessutom ske med förhållandevis 

långa mellanrum och på en mer övergripande nivå för att den över huvud taget skall bli meningsfull. 

Då osäkerheten i omgivningen kan bidra till betydande fluktuationer i orderingången kan en frekvent 

uppföljning ge upphov till en väl snedvriden bild av läget. Framför allt då den vid ett specifikt tillfälle 

                                                      

10 I avhandlingen kommer svenska benämningar för kapacitetsstrategierna, planeringsstrategierna samt kundorder-
punkterna att användas. Översättningarna avseende de förstnämnda är mina egna medan översättningarna för de två 
sistnämnda är hämtade från Olhager (2000). Kapacitetsstrategierna är underkapacitet (eng. lag), överkapacitet (eng. 
lead) och dynamisk (eng. track). Planeringsstrategierna är utjämnad produktion (eng. level), lagerlös produktion (eng. 
chase) samt blandning (eng. mix). Kundorderpunkterna är produktion mot lager (PML) (eng. make-to-stock), 
montering mot kundorder (MMK) (eng. assembly-to-order), produktion mot kundorder (PMK) (eng. make-to-order) 
samt konstruktion mot kundorder (KMK) (eng. engineer-to-order). Vad gäller styrfilosofierna kommer de 
ursprungliga engelska benämningarna, JIT (Just-in-time) och MRP (Materials-requirements planning), att användas. 
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kan relatera till en period med tillfälligt hög orderingång medan orderingången under den efterföljande 

uppföljningsperioden i stället kan vara ovanligt låg. Målen bör därför betraktas som prognoser och vissa 

negativa avvikelser kan därmed accepteras. Styrningen bör således vara lös till sin karaktär. 

För att erhålla en integrerad styrning som bidrar till att strategierna implementeras är det viktigt att 

produktionsstyrningen anpassas till nämnda förhållanden. Den turbulenta omgivningen och de flexibla 

produktionsprocesserna innebär att produktionen lämpligen sker mot kundorder (PMK), bland annat 

för att undvika kostsamma färdigvarulager. Kapacitets- och planeringsstrategier grundade på överkapa-

citet och lagerlös produktion gör vidare att det finns tillgänglig kapacitet att tillgå för att hantera toppar 

i efterfrågan samtidigt som volymen anpassas till efterfrågan; därmed undviks onödiga lager och för 

lång leveranstid. Vidare är en styrfilosofi i form av materials-requirements planning (MRP) att föredra 

vid fluktuerande produktionsvolym och -mix. MRP kan hantera en sådan situation genom att informa-

tionsflödet i produktionen centraliseras och att lämplig volym och mix per station och tidsenhet där-

med kan identifieras. Avslutningsvis antas det vara lämpligt att produktionsstyrningen, precis som eko-

nomistyrningen, utgår från ickemonetär information. Detta för att bland annat rikta uppmärksamheten 

mot produkternas unika egenskaper. 

2.2.2 UTVECKLING AV DEN TENTATIVA MODELLEN – ANALYSMODELLEN 

Den tentativa modellen är en välgrundad hypotes avseende sambanden mellan strategisk kongruens, 

integrerad styrning och konkurrenskraft. För att resonemangen om Fall 1 och Fall 2 skall vara någorlun-

da allmängiltiga krävs en relativt hög abstraktionsnivå, och modellen är därmed övergripande till sin 

karaktär. För att den skall stödja djupanalysen i föreliggande fallstudie är det därför nödvändigt att mo-

dellen utvecklas. Det finns flera mer specifika anledningar till det. En är att det finns en del näst intill 

implicita antaganden i modellen, vilka dessutom bara nämns kort av författarna, som behöver lyftas 

fram för att sambanden som studeras skall vara tydliga i modellen. Dessutom är jag av uppfattningen 

att några av de aktuella dimensionerna i modellen inte fångar allt som behöver fångas för att uppfylla 

avhandlingens syfte. Dessa dimensioner behöver därför kompletteras. 

Detta avsnitt innefattar en kort beskrivning av dels förändringsbehovet i den tentativa modellen, dels 

avhandlingens analysmodell. Det aktuella förändringsbehovet diskuteras sedan mer utförligt i resterande 

del av innevarande kapitel genom att konkretiseringar, förändringar och tillägg i modellen utvecklas och 

motiveras. I avsnitt 3.5 (Analys av det empiriska materialet) presenteras sedan hur analysmodellen har 

använts för att besvara avhandlingens forskningsfrågor. De identifierade förändringsbehoven i modellen 

är följande: 

• För att kunna uttala sig om strategiernas matchning mot omgivningen är det inte tillräckligt att 

utgå från en diskussion avseende omgivningens karaktär i termer av stabil och turbulent. Det 

kan finnas förändringar i omgivningen som inte direkt fångas upp i ett sådant resonemang men 

som ändå påverkar hela eller delar av koncernen och därmed den strategiska inriktningen. Om-

givningsdimensionen behöver alltså breddas och kommer fortsättningsvis att benämnas ”hän-

delser i omgivningen”. 
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• I den tentativa modellen används synergipotential som dimension för att diskutera koncern-

strategi. Det intressanta är dock inte huruvida det finns synergipotential eller ej utan hur kon-

cernen väljer att agera i förhållande till den eventuella synergipotentialen. Dimensionen för 

koncernstrategi behöver därmed justeras för att ta hänsyn till detta och fortsättningsvis be-

nämns den därför ”realisering av synergipotential”. 

• Differentieringsgrad används i den tentativa modellen för att diskutera affärsstrategi. Med ett 

sådant tydligt fokus på själva erbjudandet till kund finns risken att andra centrala dimensioner i 

affärsstrategin inte tas i beaktande. Dimensionen behöver därmed justeras för att täcka in den 

totala affärsstrategiska inriktningen. Fortsättningsvis benämns den därför ”positionering”. 

• Som framgår av avsnitt 3.2 (Val av fallföretag och studieperiod) är Saab AB fallföretaget i 

studien11. I koncernens produkter är mjukvara en central komponent och i de allra flesta fall 

avgör den dessutom produktens prestanda. Att studera hur mjukvaran produceras och hur 

sådana strategier hänger ihop med affärs- och koncernstrategierna är därför viktigt. Då den 

tentativa modellen relaterar till koncerner med traditionell produktion, det vill säga produktion 

av fysiska produkter, krävs en diskussion om huruvida modellens dimensioner för produktions-

strategi och -styrning kan användas även i en mjukvarukontext, eller om det krävs justeringar 

och/eller tillägg i modellen. Diskussionerna om detta senare i kapitlet visar att dimensionen för 

produktionsstrategi behöver justeras för att täcka in både en traditionell produktionskontext 

och en mjukvarukontext. Fortsättningsvis benämns dimensionen ”flexibilitet”. 

• Nilsson & Rapp (2005: 9, 49, 60–61) lyfter fram matchande beslutssituationer, kärnkompetens 

och affärslogik som viktiga dimensioner i skapandet av strategisk kongruens och integrerad 

styrning. Trots det är dimensionerna endast en implicit del av den tentativa modellen. Utifrån 

deras förmodade betydelse behöver de dock göras explicita i föreliggande studie. Tre ytterligare 

dimensioner i form ”beslutssituationer”, ”kärnkompetens” och ”affärslogik” behöver därför 

läggas till i analysmodellen. 

Resultatet av ovan identifierade förändringsbehov presenteras i Figur 2.3, det vill säga avhandlingens 

analysmodell. Några förtydliganden är på sin plats för att underlätta läsarens förståelse av modellen. 

Den stora ramen runt boxarna för strategier, ekonomi- och produktionsstyrning relaterar till dimension-

erna kärnkompetens och affärslogik. Genom dimensionernas förmodade betydelse för skapandet av 

strategisk kongruens och integrerad styrning symboliserar ramen det fundament som dessa två antas 

utgöra för verksamheten. Avseende pilarna mellan kolumnerna för omgivningen och strategier syftar 

dessa inte enbart till relationen mellan omgivningen och strategier, utan också till relationen mellan 

omgivningen och ekonomistyrningen respektive produktionsstyrningen. 

Modellen kan ge sken av att det räcker med att klassificera strategier och styrning på respektive nivå, 

sammanfoga resultatet och utifrån det konstatera huruvida strategisk kongruens respektive integrerad 

styrning föreligger. Ett sådant förfarande är dock inte tillräckligt. Vad gäller strategierna är det exempel-

                                                      

11 I nämnt avsnitt förs en diskussion om kriterierna bakom valet av fallföretag samt ytterligare motiv för valet av just 
Saab AB. Dock skall det redan här tilläggas att det handlar om försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB och inte 
biltillverkaren Saab Automobile. Saab Automobile bildades år 1990 utifrån ett samarbete mellan Saab-Scania och 
General Motors (GM). Parterna ägde inledningsvis 50 procent vardera i bolaget men år 2000 blev Saab Automobile 
helägt av GM. Sedan år 2010 ägs Saab Automobile av Spyker Cars. 
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vis inte säkert att en koncernstrategisk inriktning som klassificerats som aktivitetsdelning i realiteten 

matchar en affärsstrategisk inriktning som klassificerats som differentiering. I stället krävs en djupgå-

ende diskussion och analys avseende kopplingen mellan de strategiska inriktningar som ligger till grund 

för klassificeringarna på respektive nivå. Utifrån dessa är det möjligt att uttala sig om strategisk kongru-

ens föreligger. När det i stället gäller styrningen kan exempelvis informationens karaktär på affärs- och 

funktionsnivå betraktas som ickemonetär utan att styrningen för den skull är integrerad. Det är 

informationsflödet som ligger till grund för klassificeringarna som i stället måste vara utgångspunkten 

för en diskussion om huruvida styrningen är integrerad eller ej. Dimensionerna som används i 

modellen syftar således till att lyfta fram de centrala aspekterna i strategier och styrning på respektive 

nivå för att utifrån det diskutera förekomsten av strategisk kongruens och integrerad styrning. 
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Figur 2.3: Avhandlingens analysmodell. 
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En central dimension i föreliggande studie är anställdas beteende som en konsekvens av ekonomi- och 

produktionsstyrning. Ett beteende i enlighet med strategierna antas underlätta implementering av de 

senare. Är strategierna dessutom anpassade utifrån omgivningen antas koncernen bli konkurrenskraftig. 

Som synes finns inte beteendet med som en uttrycklig dimension i modellen. Anledningen är att 

beteendet uppstår överallt i en koncern och finns därför med i modellens alla delar, det vill säga både 

pilar och boxar. 

En avslutande aspekt att ta upp rör tidsdimensionen i modellen. Studiens longitudinella karaktär gör att 

dimensionerna studeras över en längre tidsperiod12. Därmed erhålls detaljerad information om föränd-

ringar i respektive dimension samt hur dessa förändringar påverkar andra dimensioner. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att förändring tar tid och att effekter av en förändring därmed inte uppstår 

omedelbart utan med tidsförskjutning. Hur lång förskjutning varierar rimligen från fall till fall varför 

analysen kräver noggrannhet i letandet efter beroendeförhållanden så att inte viktiga samband exklu-

deras av misstag. 

I resterande del av kapitlet kommer alltså konkretiseringar, förändringar och tillägg i modellen utvecklas 

och motiveras. Operationaliseringar av dimensionerna inkluderas också i avsnitten genom detaljerade 

beskrivningar av dimensionernas innebörd. I det närmast följande avsnittet diskuteras omgivningen, och 

därefter följer två avsnitt om strategisk kongruens respektive integrerad styrning. 

2.3 OMGIVNINGEN 

Nilsson & Rapp (2005) definierar omgivningen som den konkurrensarena som respektive affärsenhet 

verkar på. Detta sätt att betrakta omgivningen har stora likheter med resonemangen bakom Porters 

(1980) femkraftsmodell, det vill säga en bransch som i huvudsak består av konkurrenter, kunder och 

leverantörer. Definitionen innebär således att en koncern antas påverkar och påverkas av omgivningen13. 

Utifrån detta har Nilsson & Rapp (2005) valt att diskutera omgivningen utifrån dess karaktär och mer 

specifikt graden av osäkerhet, det vill säga ”[t]he extent to which it is possible to foresee both major and 

minor changes in the firm’s environment” (Ibid: 37). En omgivning som präglas av en hög grad av 

osäkerhet benämns turbulent medan en omgivning präglad av låg osäkerhet benämns stabil.  

Även om författarna nämner förändringar överlag i omgivningen utgår deras resonemang framför allt 

från stabiliteten i orderingång. Detta på grund av dess betydelse för möjligheterna till detaljerad lång-

siktig planering. I avhandlingen kommer graden av osäkerhet därför att diskuteras utifrån volatiliteten i 

orderingången. Det innebär att betydande fluktuationer i orderingången är karaktäristiskt för en turbu-

lent omgivning medan ett repetitivt mönster i orderingången är karaktäristiskt för en stabil omgivning. 

Av sekretesskäl har det dock inte varit möjligt att offentliggöra nödvändiga försäljningssiffror för att 

diskutera volatiliteten. I stället förs diskussionen om omgivningens karaktär med utgångspunkt i kvalita-

tiv information, exempelvis träffsäkerheten i orderingångsprognosen och om det finns skillnader mellan 

kunders planerade och faktiska orderdatum i stora upphandlingar. Eventuella tidsdifferenser bidrar till 

                                                      

12 Den valda tidsperioden är 1995–2007. Bakgrunden till valet diskuteras i avsnitt 3.2 (Val av fallföretag och 
studieperiod). 
13 I avhandlingen fokuseras enbart hur Saab har anpassat sig efter förändringar i omgivningen och inte hur deras 
agerande påverkat omgivningen. 
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en osäkerhet för leverantörerna avseende huruvida en order kommer att erhållas och i så fall när. En så-

dan osäkerhet försvårar i sin tur den interna planeringen. 

Som nämnts i avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den tentativa modellen – analysmodellen) är det inte tillräck-

ligt att studera omgivningen utifrån dess karaktär när matchningen mellan omgivning och strategi är i 

fokus. Exempelvis kan aspekter som inte direkt avspeglas i omgivningens karaktär också ha påverkat 

koncernen. Omgivningsdimensionen breddas därför till ”händelser i omgivningen”. En sådan dimen-

sion innebär att i princip vilka händelser som helst i världen kan vara relevanta att inkludera, exempel-

vis naturkatastrofer, terroristattacker eller nationell och internationell politik och ekonomi (jfr Meyer & 

Rowan, 1977). En central utgångspunkt för en sådan bredare dimension är dock resonemang om 

omgivningens karaktär och därmed volatiliteten i orderingången. 

2.4 STRATEGISK KONGRUENS 

I detta avsnitt behandlas framför allt tre aspekter. Avsnittet inleds med att den strategisyn som legat till 

grund för studien diskuteras och kontrasteras mot alternativa synsätt. Det senaste på forskningsfronten 

avseende strategisk kongruens behandlas sedan för att positionera avhandlingen. Avslutningsvis disku-

teras de dimensioner i analysmodellen som rör strategier. Syftet med det sistnämnda är att förtydliga 

och motivera de nödvändiga förändringarna i den tentativa modellen i förhållande till analysmodellen. 

Dessutom skall beskrivningarna av respektive typologi betraktas som operationaliseringar av de senare, 

det vill säga att en precisering av typologiernas innehåll och innebörd gör att typologierna kan användas 

för att studera strategier i föreliggande studie. 

2.4.1 DEN GRUNDLÄGGANDE SYNEN PÅ STRATEGI 

Strategi kan betraktas på flera sätt. De kanske vanligaste alternativen är huruvida strategi är något som 

kan planeras fram, växer fram över tid eller en kombination av dessa två (Mintzberg, 1987). Den syn på 

strategiformulering som genomsyrar avhandlingen motsvarar främst det förstnämnda och kan likställas 

med Nilsson & Rapps (2005: 38) utgångspunkt i frågan: 

We thus regard strategy formulation as a ”deliberate process of conscious thought” (cf. Mintzberg et al., 

1998, p. 29 ff), although we do not thereby mean that all strategies are the product of management 

intentions. 

Mer specifikt innebär det att den typ av mer övergripande strategier som lyfts fram i avhandlingens 

resultatkapitel, exempelvis att öka exportförsäljningen eller öka andelen affärsenhetsöverskridande affär-

er, betraktas som möjliga att medvetet formulera inom ramen för den strategiska planeringen. Huruvida 

dessa strategier har sin grund i idéer långt ned i koncernen eller är en direkt konsekvens av diskussioner 

under den strategiska planeringen kommer inte att behandlas. I stället håller jag med Kaplan & Norton 

(2008) i deras konstaterande att ledningen oavsett behöver fatta explicita beslut om vilken riktning 

koncernen skall sträva mot: ”Not all such [emerging] strategies are worth pursuing, however, and even if 

several seem promising, the executive team still needs to decide which, if any, to adopt” (Ibid: 77). 

Chia & MacKay (2007) erbjuder en annan fruktbar indelning vad gäller strategiforskning genom sin 

indelning av strategi som innehåll (eng. strategy-as-content), process (eng. strategy-as-process) och praktik 

(eng. strategy-as-practice). Studier med ett innehållsperspektiv fokuserar framför allt på vilken typ av 

strategisk inriktning ett företag har och dess matchning mot omgivningen. 
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Literature that addresses the content of strategy has tended to concentrate on the development of strategy 

typologies (e.g., Ansoff 1987, Porter 1980). While these views of strategy content provide useful analytical 

metaphors, we contend that they overly depict strategy content in terms of static states. Where change is 

recognised, organisations are seen as rationally moving from one static state or stable equilibrium to 

another in one sudden jump (Webb & Pettigrew, 1999: 602). 

Processperspektivet svarar i stället på hur-frågan, det vill säga hur strategier uppstår. Studier med sådan 

inriktning tydliggör bland annat den dynamik som finns i strategiarbetet (jfr Burgelman, 2002; Grant, 

2003; Webb & Pettigrew, 1999).  

Strategy process research […] seeks to capture the internal reality of organizations ’in flight’. Issues relating 

to ’time, agency, structure, context, emergence and development’ (Pettigrew, 1997: 337) are central to this 

ostensibly ’processual’ approach to strategy theorizing (Chia & MacKay, 2007: 220). 

Enligt van de Ven (1992) betraktas strategiprocessen vanligen på ett av följande tre sätt:  

(1) a logic that explains a causal relationship between independent and dependent variables, (2) a category 

of concepts or variables that refers to actions of individuals or organizations, and (3) a sequence of events 

that describes how things change over time (van de Ven, 1992: 169). 

Av dessa tre inkluderar Chia & MacKay (2007: 221) de sista två i processperspektivet. Att den första 

exkluderas beror sannolikt på dess utgångspunkt i logiska resonemang om relationen mellan input och 

output och att själva processen därmed inte är i fokus. 

Inom praktikperspektivet sätts aktören och de sociala relationerna i fokus. Strategi betraktas som något 

medarbetare gör och inte något ett företag har (Chia & MacKay, 2007; Jarzabkowski et al., 2007; 

Whittington, 2006). Studier med detta perspektiv fokuserar på hur strategi skapas i termer av ”actions, 

interactions and negotiations of multiple actors and the situated practices that they draw upon in ac-

complishing that activity” (Jarzabkowski et al., 2007: 7–8). Många gånger innefattar studierna inte någon 

koppling till företagens prestation utan analysen av hur strategi skapas betraktas som ett viktigt bidrag 

(Whittington, 2006). Här är det viktigt att poängtera att hur alltså inte relaterar till hur strategiinnehållet 

i sig skapas, vilket fokuseras i processperspektivet, utan till de sociala relationerna i strategiprocessen. 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i de två förstnämnda perspektiven, det vill säga strategi som 

innehåll respektive process. Användningen av typologier för att studera strategier motsvarar innehålls-

perspektivet. För att uppfylla avhandlingens syfte är även ett processperspektiv nödvändigt. Syftet kräver 

ett perspektiv som fångar dynamiken i hur förändringar i omvärlden påverkat strategier och styrsystem 

och vad det i sin tur fått för konsekvenser för konkurrenskraften. Det centrala är bland annat hur 

strategier och mål tas fram, hur uppföljningen sker, vilken information som ligger till grund för beslut 

och hur detta förändrats över tid. En sådan ansats motsvarar den tredje typen av strategiprocessinrikt-

ning som van de Ven (1992) beskriver. 

Ett praktikperspektiv hade också bidragit till förståelsen av hur strategisk kongruens och integrerad 

styrning skapas, men i och med studiens innehållsperspektiv hade det varit begränsat. Ett val mellan att 

fånga en större helhet eller en detaljerad och snäv bild var dessutom nödvändigt. Att kombinera dessa 

hade blivit en övermäktig uppgift. Valet av den större helheten grundar sig främst på att det fortfarande 

finns en betydande efterfrågan på studier där just kopplingen mellan strategi och styrning studeras på 

och mellan ett flertal organisatoriska nivåer (se exempelvis Bhimani & Langfield-Smith, 2007: 25; 

Kathuria et al., 2007: 511–513; Luft & Shields, 2003: 207–208; Otley, 1980: 424–426). Att bidra till att 
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fylla det gapet i forskningslitteraturen har således värderats högre än att försöka bidra utifrån ett 

praktikperspektiv. 

2.4.2 FORSKNINGSFRONTEN – STRATEGISK KONGRUENS14 

Vikten av en matchning mellan strategier på koncern-, affärs- och funktionsnivå har påtalats sedan 

början av 60-talet (Kathuria et al., 2007). Miller (1996: 509–510) ger en bra beskrivning av varför en 

sådan kan betraktas som fördelaktig. 

[C]ompetitive advantage may reside in the orchestrating theme and integrative mechanisms that ensure 

complementarity among a firm’s various aspects: its market domain, its skills, resources and routines, its 

technologies, its departments, and its decision making processes (Black and Boal, 1994; Inkpen and 

Choudhury, 1995). Indeed, organizations may be viewed as systems of interdependency among these 

components, all of which must be coordinated to compete in the marketplace. It is the complexity and 

ambiguity of these relationships that give some organizations unique capacities that are all but impossible 

to copy (Lippman and Rumelt, 1982). Configuration[15], in short, is likely to be a far greater source of 

competitive advantage than any single aspect of strategy. 

Trots att snart 50 år har gått sedan liknande tankar först presenterades efterfrågas det fortfarande 

forskning som fokuserar på hur strategier på ett flertal nivåer hänger ihop och vad det får för konse-

kvenser för företags prestation (jfr Kathuria et al., 2007: 511–513). Hittills har framför allt två av de tre 

organisatoriska nivåerna varit i fokus när strategisk kongruens studeras, antingen koncern- och 

affärsenhetsnivå (Burgelman, 2002; Goold et al., 1994; Lind, 2004) eller affärs- och funktionsnivå 

(Brown & Blackmon, 2005; Brown et al., 2007; Swink et al., 2005; Samuelsson et al., 2006; Ward et al., 

2007). Några närtida studier (Ahlström, 2008; Moore & Birtwistle, 2005; Nilsson, 1997, 2002) berör 

också primärt två av nivåerna men även den tredje (koncernnivå i det förstnämnda fallet och funktions-

nivå i de resterande). Dock hanteras den inte alls i lika stor omfattning. 

Det finns även ett antal horisontellt orienterade studier när det gäller matchning av strategier, om än 

betydligt färre än de vertikalt orienterade (Kathuria et al., 2007). Ett exempel på en studie med ett tydligt 

horisontellt inslag är den av Rhee & Mehra (2006). Studien fokuserar på kopplingen mellan 

produktions-, marknadsförings- och affärsstrategi inom banksektorn och finner bland annat stöd för att 

bankers prestation är beroende av matchningen mellan de tre strategierna. Andra horisontellt orientera-

de studier fokuserar exempelvis på kopplingen mellan: IT- och affärsstrategi (Avison et al., 2004; Kearns 

& Lederer, 2000), HR- och koncernstrategi (Budhwar, 2000) samt HR- och affärsstrategi (Liao, 2005). 

                                                      

14 Genomgången av den senaste forskningen om strategisk kongruens respektive integrerad styrning (se avsnitt 2.5, 
Integrerad styrning) grundar sig på en genomgång av samtliga nummer av arton tidskrifter från år 2000 till och med 
början av år 2009. Tidskrifterna som valdes betraktas som ledande avseende forskning inom strategi, 
ekonomistyrning eller produktionsstyrning, det vill säga: Academy of Management Journal, Academy of Management 
Review, Accounting, Organizations and Society, Administrative Science Quarterly, British Journal of Management, 
Decision Sciences, European Accounting Review, European Management Journal, Harvard Business Review, 
International Journal of Operations & Production Management, International Journal of Production Research, 
Journal of Strategic Information Systems, Long Range planning, Management Accounting Research, Production & 
Operations Management, Production Planning & Control, Scandinavian Journal of Management, Strategic 
Management Journal. Sökningar gjordes dessutom i Scopus, Business Source Premier och Libris för samma 
tidsperiod. Följande sökord användes: ”goal congruence”, ”integrated control”, ”management control” + alignment, 
”management control” + ”operations management”, ”management control” + ”production control”, ”performance 
measurement” + alignment, ”strategic alignment”, ”strategic coherence”, ”strategic congruence” samt ”strategic fit”. 
15 Min tolkning är att Millers definition av konfiguration motsvarar det konfigurationsperspektiv som Gerdin & 
Greve (2004, 2008) beskriver (se avsnitt 2.1, Ett situationsanpassningssynsätt). 
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Så vitt jag vet är Anjous (2008) och Sundbergs (2009) studier16 de enda som hittills genomförts avseende 

strategisk kongruens där strategier på tre nivåer, det vill säga koncern-, affärs- och funktionsstrategier 

varit i fokus. Anjou studerade Scania för tidsperioden 1992–2006 och kom bland annat fram till 

följande:  

Analysen av det empiriska materialet visar att Scania har uppnått strategisk kongruens och integrerad 

styrning under hela studieperioden. Strategisk kongruens har uppnåtts genom att strategierna på ett tydligt 

sätt hänger ihop mellan de organisatoriska nivåerna. Aktivitetsdelningsstrategin på koncernnivå, med ett 

långsiktigt fokus, möjliggör att dyrbara investeringar i företagets modulsystem kan göras. Modulsystemet 

möjliggör en produktion med hög teknisk flexibilitet. Scanias produktionsstrategi stöder på så vis 

affärsstrategin att erbjuda differentierade produkter samtidigt som hög kostnadseffektivitet uppnås. Scania 

erbjuder unika produkter som kännetecknas av god kvalitet, bra köregenskaper, snygg design och en stark 

image. Att erbjuda unika produkter innebär alltid en risk då kundernas preferenser avseende vad som är 

unikt snabbt ändras. Scanias ledande befattningshavare har en stor verksamhets- och branschkännedom 

vilket medför att de är duktiga på att identifiera förändringar av kundernas preferenser i ett tidigt skede. 

Scanias koncernstrategi stöder därmed företagets differentieringsstrategi (Anjou, 2008: 156). 

Anjou har dock inte med någon prestationsdimension i sin studie, exempelvis konkurrenskraft, som 

Scanias strategiska kongruens och integrerade styrning kan relateras till. Hon efterfrågar därför studier 

av motsvarande karaktär som också tar hänsyn till just konkurrenskraften. I studien av Sundberg finns 

en sådan prestationsdimension i form av ett resultatmått. Författaren menar dessutom att fallföretaget 

Atlas Copco haft en strategisk kongruens och en integrerad styrning under stora delar av studieperioden 

(början av 1980-talet till år 2008) samtidigt som det monetära resultatet varit bra. På vilket sätt strategier 

och styrsystem i så fall påverkat resultatet är dock oklart varför Sundberg efterfrågar en grundligare 

utredning avseende detta. 

Även om en matchning mellan strategier ofta lyfts fram som något positivt finns det också många som 

lyfter ett varningens finger. Miller (1996: 510) menar exempelvis att en för fokuserad verksamhet 

riskerar att bli en monolit som får svårt att anpassa sig utifrån de nya möjligheter och hot som dyker 

upp i omgivningen (jfr Kathuria et al., 2007). Burgelmans (2002) beskrivning av Intels tydliga fokus på 

sin kärnaffär är ett illustrativt exempel på detta. En ”lagom” matchning av strategierna anses i stället 

vara att föredra (Miller, 1996). 

En relaterad ståndpunkt som också lyfts fram är att inkongruenta strategier i vissa fall är att betrakta 

som något positivt då de ”triggar” förändring. Normanns (1993) studier visar exempelvis hur inkongru-

ens är en drivande faktor för innovationskraften i företag (jfr Fry & Smith, 1987): 

För att över huvud taget få igång tillväxtprocessen är misfits eller konflikter i allra högsta grad önskvärda 

och nödvändiga – i detta skede måste planeringen gå ut på att exploatera eller t o m skapa spänning. I de 

mogna stadierna av utvecklingsprocessen – när man uppnått dominans och börjat exploatera affärsidén – 

är däremot spänningar i princip inte önskvärda; de bör neutraliseras som negativ feedback (Normann, 

1993: 136).  

Normanns resonemang har även vissa likheter med resultatet i studien av Rondinelli et al. (2001). Den 

senare visar att skapandet av strategisk kongruens kan betraktas som en kontinuerlig process där en rad 

interna och externa händelser över tid bidrar till en inkongruens som ständigt behöver hanteras. Det är 

                                                      

16 Båda studierna genomfördes inom samma forskningsprogram (SiSK) som föreliggande studie. 
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också ett sådant dynamiskt perspektiv på fenomenet som används i avhandlingen, det vill säga hur 

strategier på olika nivåer förändras över tid och vad som är bakgrunden till dessa förändringar.  

2.4.3 DE TRE TYPOLOGIERNAS ANVÄNDBARHET 

Som framgår av avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den tentativa modellen – analysmodellen) används tre 

typologier i analysmodellen för att diskutera strategier på koncern- (Porter, 1987), affärs- (Porter, 1980) 

och funktionsnivå (Hayes & Wheelwright, 1979, 1984). En sådan ansats är i linje med empirisk 

forskning inom strategiområdet: 

Typologies are comprehensive profiles of different strategic types and have the advantage of emphasizing 

the integrative components of each strategy. The particular focus of a typology (for example, the rate of 

product change or degree of cash flow emphasis) makes measurement possible. There is a strong support 

for the development and use of strategic typologies in empirical research (Miller, 1981; Schendel & Hofer, 

1979) as a way to ”bring order to an incredibly cluttered landscape” (Hambrick, 1984, p. 28) (Langfield-

Smith, 2007: 756). 

Att de tre typologierna härstammar från 70- eller 80-talet väcker eventuellt en del frågor när de används 

som utgångspunkt för att diskutera strategisk kongruens i en koncern i början av 2000-talet. Framför allt 

handlar det i så fall om huruvida typologierna över huvud taget är applicerbara på nutida företag, 

främst med tanke på den förändrade kommunikationstekniken som lett till nya marknadsmöjligheter 

och förändrade produktionsprocesser (jfr Porter, 2001; van Veen-Dirks, 2005). Närtida studier visar dock 

att de aktuella typologierna är fullt användbara för att diskutera koncerner omkring millennieskiftet. 

Exempelvis använder Anjou (2008) och Sundberg (2009) just Porters koncern- och affärsstrategiska 

typologier (se även Lind, 2004; Nilsson, 1997, 2002) samt Hayes & Wheelwrights (1979, 1984) produk-

tionsstrategiska typologi på ett framgångsrikt sätt för att diskutera Scanias respektive Atlas Copcos 

strategiska inriktning. Avseende produktionsstrategierna kompletterar Anjou dock med typologin av 

Ward et al. (1996) för att ännu tydligare fånga Scanias produktionsstrategi. Studien av Olhager & 

Rudberg (2003) om vad introducerandet av e-handel17 i sju svenska företag18 fått för konsekvenser för 

deras produktionsstrategier visar också på användbarheten av Hayes & Wheelwrights typologi, främst då 

typologin används för att klassificera företagens produktionsstrategier. 

Trots att de aktuella typologierna har ett antal år på nacken tycks de fortfarande vara tillämpbara på 

nutida företag. Mig veterligen finns det heller inte några nyare vedertagna typologier som anses fånga 

den strategiska inriktningen på respektive nivå på ett bättre sätt än dessa väletablerade typologier från 

70- och 80-talet. Det i sig är ett tydligt tecken på dess användbarhet19.  

I de tre följande avsnitten presenteras innebörden av respektive typologi. Innehållet skall betraktas som 

operationaliseringar av dessa, det vill säga att deras innehåll och innebörd preciseras så att de kan 

användas för att studera strategier. På koncernnivå handlar det om vilka affärer som skall finnas inom 

                                                      

17 Författarna använder begreppet e-business som de definierar enligt följande: ”not just buying and selling, but also 
servicing customers and collaborating with business parters” (Olhager & Rudberg, 2003: 334). 
18 De sju företagen är Arla Foods, Seco Tools, Atlas Copco Tools, SKF, ABB Robotics, Nobel Biocare Procera och 
Strålfors, det vill säga företag med moderna och avancerade produktionsprocesser. 
19 Som nämnts i avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den tentativa modellen – analysmodellen) kommer inte bara traditionell 
produktion att studeras på funktionsnivå utan också produktion av mjukvara. En detaljerad diskussion kommer 
därför att föras i avsnitt 2.4.6 (Produktionsstrategi) avseende möjligheterna att också diskutera mjukvaruproduktion 
med hjälp av Hayes & Wheelswrights (1979, 1984) typologi. 
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koncernen och hur dessa skall förhålla sig till varandra för att bidra till helheten. På affärsenhetsnivå 

handlar det om hur affärsenheterna skall positionera sig på marknaden och på funktionsnivå hur 

produktionsprocesserna är utformade. Respektive typologi sätter fokus på de centrala delarna i 

strategierna på respektive nivå, något som är viktigt för att kunna uppfylla avhandlingens syfte. Respek-

tive avsnitt innefattar även en utvecklad diskussion i förhållande till avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den 

tentativa modellen – analysmodellen) avseende nödvändiga förändringar i de relaterade dimensionerna. 

2.4.4 KONCERNSTRATEGI 

Koncernstrategi skall i avhandlingen betraktas enligt följande: ”[it] is what makes the corporate whole 

add up to more than the sum of its business unit parts” (Porter, 1985: 43). Det handlar alltså om vilka 

affärer som skall finnas inom koncernen och på vilket sätt de skall relatera till varandra för att skapa 

värde (jfr Ghemawat, 2006: 124–142). Med det som utgångspunkt har ett flertal koncernstrategiska 

typologier skapats. Några av de mer välkända är typologierna av Goold et al. (1994), Porter (1987) och 

Prahalad & Hamel (1990). Även om dessa tre har olika karaktärsdrag finns det betydande likheter 

mellan dem. Att det är just Porters koncernstrategiska typologi som används i analysmodellen grundar 

sig i huvudsak på den tydliga kopplingen till hans affärsstrategiska typologi. En sådan underlättar 

resonemangen om strategisk kongruens (Nilsson & Rapp, 2005: 62–64). Samtidigt är det viktigt att 

poängtera att i princip vilken annan koncernstrategisk, liksom affärs- och produktionsstrategisk, typo-

logi som helst skulle kunna användas i analysmodellen för att resonera om strategisk kongruens. Den 

enda skillnaden skulle vara att dimensionerna för de ersatta typologierna skulle behöva justeras för att 

återspegla de nya typologierna. 

Utgångspunkten i Porters koncernstrategiska typologi innebär att koncernstrategier diskuteras utifrån 

koncernens synergipotential. Som redan poängterats är det intressanta dock inte om det finns synergi-

potential eller ej utan huruvida den i så fall realiseras. Fokus behöver alltså ligga på implementerade, 

och inte planerade, strategier. Detta gäller oavsett nivå. Det är möjligt att det finns synergipotential 

mellan olika affärsenheter som koncernledningen av någon anledning väljer att inte försöka realisera. 

En lämpligare benämning av den aktuella dimensionen är således ”realisering av synergipotential”. En 

diskussion avseende sådan realisering behöver dock föregås av en diskussion om huruvida det finns 

synergipotential över huvud taget. Med synergipotential avses möjligheten att koordinera verksamheter 

inom olika affärsenheter med en nytta som överstiger kostnaden för koordineringen (Porter, 1987). 

Synergipotential kan exempelvis realiseras genom att affärsenheter delar försäljnings-, marknads- 

och/eller stödenhet, tillverkar gemensamma komponenter, säljer komponenter internt, delar distribu-

tionsnät eller interna logistiklösningar, eller skapar helhetslösningar av produkter från olika affärs-

enheter (Porter, 1985: 338–349). Listan kan göras lång. Dessa synergier20 blir dock inte en realitet av sig 

själva: 

Positive organizational mechanisms must be put in place to encourage business unit managers to pursue 

interrelationships and to ease the inherent coordination and communication difficulties in making them 

work. […] A balance must be struck between the vertical and horizontal elements in a diversified firm if 

the potential of interrelationships is to be unleashed (Porter, 1985: 394). 

Porter (1985: 394-409) beskriver fyra huvudtyper av horisontella mekanismer som kan användas för att 

koordinera verksamheter inom en koncern. Dessa fyra är strukturer, system, HR-aktiviteter samt kon-

                                                      

20 Med synergier avses realiserad synergipotential, det vill säga att verksamheter faktiskt koordinerats. 
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fliktlösningsprocesser (jfr Galbraith, 1973; Abernethy & Lillis, 1995). I avhandlingen är de två först-

nämnda i fokus. Med system avses ett företags styrsystem vilket diskuteras i avsnitt 2.5 (Integrerad styr-

ning). Strukturer innefattar grupperingar av affärsenheter, exempelvis i övergripande affärsområden, och 

sammanförandet av personer från olika affärsenheter i kommittéer eller motsvarande. Porter (1985) 

menar exempelvis att en gruppering av affärsenheter utifrån synergipotential, samt tillsättandet av en 

chef för grupperingen med mandat att påverka affärsenheternas strategiska inriktning, kan vara en viktig 

del i realiseringen av synergipotential. Med fördel kompletteras grupperingen med olika horisontellt 

sammansatta kommittéer innefattande representanter från de olika affärsenheterna. Var och en av dessa 

kan exempelvis ha ett koordineringsansvar för områden som marknadsföring, försäljning, produktion 

eller utveckling. Genom att respektive kommitté har kontinuerliga möten skapas betydande möjligheter 

för samordning mellan affärsenheter. 

Avslutningsvis följer här en beskrivning av och diskussion om de fyra typer av koncernstrategier som 

Porter (1987: 49–57) identifierat, det vill säga portföljförvaltning, omstrukturering, kunskapsöverföring 

och aktivitetsdelning. Portföljförvaltning innebär att verksamheten bedrivs i form av autonoma affärs-

enheter som utvärderas utifrån det monetära resultatet. Värde skapas genom att respektive affärsenhet 

levererar en god avkastning på det kapital som koncernen tillhandahåller. Diversifieringsgraden är hög 

och synergierna är därmed få. Även omstrukturering grundar sig i många avseenden på autonoma 

affärsenheter även om diversifieringsgraden är något lägre än hos en portföljförvaltare. Fortfarande är 

dock synergierna få. Grunden för omstrukturering är att koncernen förvärvar företag med orealiserad 

potential, strukturerar om och förbättrar verksamheten för att sedan avyttra den när tillfredsställande 

ekonomiska resultat börjat levereras. Värde för ägarna uppstår således i huvudsak genom realisations-

vinster i samband med avyttringar. 

Kunskapsöverföring innebär att det finns betydande synergier mellan affärsenheterna, exempelvis 

utifrån likartade kunder, försäljningskanaler eller affärsstrategisk inriktning. Synergipotential realiseras 

framför allt genom att kunskap inom nämnda områden sprids mellan affärsenheterna. Det förutsätts 

dock att det är verksamhetskritisk kunskap som sprids och att det sker på ett strukturerat och 

fördefinierat sätt. Det kan exempelvis handla om kunskap relaterad till kritiska aktiviteter i värdekedjan. 

Implementering av horisontella mekanismer betraktas som en viktig aspekt för att underlätta sådan 

kunskapsöverföring.  

Aktivitetsdelning innebär att det finns omfattande synergier inom koncernen i och med att 

affärsenheter delar aktiviteter som är centrala för deras konkurrenskraft, exempelvis produktutveckling 

eller produktion. En förutsättning för det är att affärsenheterna bedriver verksamhet inom likartade 

områden. En annan viktig förutsättning för att realisera strategin är implementering av horisontella 

mekanismer som underlättar samverkan mellan affärsenheterna.  

Enligt Porter är de fyra koncernstrategierna inte att betrakta som jämbördiga. Snarare är han av 

uppfattningen att ju närmare en koncern kommer en strategi grundad på aktivitetsdelning, desto större 

är sannolikheten för en konkurrenskraftig verksamhet. Han menar exempelvis att ”[p]ortfolio manage-

ment [portföljförvaltning] is no way to conduct corporate strategy” (1987: 54). Både Kerr & Darroch 

(2005) och Adler (2006) visar dock att även portföljförvaltare kan vara framgångsrika. Utgångspunkten i 

föreliggande avhandling är att ingen av de fyra koncernstrategierna är generellt bättre än någon annan. I 

stället antas koncernens individuella situation i form av dess omgivning, övriga strategier och dess 

styrsystem vara avgörande för vilken koncernstrategi som är lämplig.  
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Det är också nödvändigt att kommentera relationen mellan de fyra koncernstrategierna. Även om 

samtliga är inplacerade på ett kontinuum utifrån graden av synergirealisering skall det inte tolkas som 

att en koncern som förändrar sin strategiska inriktning från exempelvis portföljförvaltning till aktivitets-

delning per automatik kommer att kunna betraktas som en omstrukturerare respektive kunskapsöver-

förare någon gång under förändringen. De fyra strategierna är i stället att betrakta som olika till sin 

karaktär och vägen från en strategi till en annan kan se olika ut (jfr Lindvall & Nilsson, 2009b; Moore & 

Birtwistle, 2005; Nilsson, 2002).  

2.4.5 AFFÄRSSTRATEGI 

Affärsstrategi skall i avhandlingen betraktas enligt följande:  

[it] indicates what the individual business unit should do to achieve its overall objectives and particularly 

the way in which it is to gain competitive advantage on its own market (Nilsson & Rapp, 2005: 64–66). 

Affärsstrategin talar alltså om hur en affärsenhet skall positionera sig på marknaden. Det finns framför 

allt tre väletablerade affärsstrategiska typologier som fokuserar på affärsenheters strategiska mönster 

(Miles & Snow, 1978), strategiska mission (Gupta & Govindarajan, 1984) respektive strategiska position 

(Porter, 1980). Även om typologierna många gånger hanteras som synonyma (Langfield-Smith, 1997) 

finns det tydliga skillnader mellan dem som är centrala att ta hänsyn till (Kald et al., 2000). Utifrån 

dessa likheter och skillnader resonerar sig Kald et al. (2000) fram till hypotetiska samband mellan strate-

gierna i respektive typologi. De kopplar även samman dessa med styrningens karaktär (se Figur 2.4).   

 

Figur 2.4: Hypotetiska samband mellan tre affärsstrategiska typologier och styrningens karaktär (Kald et 

al., 2000: 207). 

För föreliggande avhandling är det mest intressanta med Figur 2.4 att affärsenhetens strategiska position 

betraktas som avgörande för vilken karaktär styrningen har. Både vad gäller affärsenhetens strategiska 

mönster och mission (de två översta raderna) visar figuren att styrningens karaktär kan variera för en 

eller flera av de inkluderade strategierna. Även om de bakomliggande resonemangen är hypotetiska är de 

relevanta att använda som utgångspunkt i avhandlingen. Den entydiga kopplingen till styrningens ka-

raktär, tillsammans med den tidigare nämnda kopplingen till Porters (1987) koncernstrategiska typo-

logi, gör således att Porters (1980) affärsstrategiska typologi är lämplig att använda som utgångspunkt 

för att diskutera affärsstrategi i avhandlingen.  
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Porters (1980: 34–41) affärsstrategiska typologi innefattar tre generiska strategier: kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering samt fokus. Kostnadsöverlägsenhet innebär att självkostnad är det huvudsakliga konkur-

rensmedlet. Ett internt fokus på låga kostnader och skalfördelar blir därmed viktigt. Genom lägre 

kostnader än konkurrenterna kan kunderna erbjudas ett lägre pris; priskrig bör dock undvikas för att 

bibehålla marginalerna. Differentiering innebär i stället att det huvudsakliga konkurrensmedlet är ett 

erbjudande som kunden upplever vara unikt och som denna är beredd att betala en prispremie för. Det 

unika kan exempelvis grunda sig på leverantörens image, en överlägsen teknik, produktegenskaper, 

service eller distributionskanal. En fokusstrategi innebär en tillämpning av antingen kostnadsöverlägsen-

het eller differentiering för en specifik kundgrupp, geografisk marknad eller produkt, det vill säga 

strategin handlar om att hantera en specifik nisch av marknaden på ett bättre sätt än konkurrenterna. 

Enligt Porter (1985: 17–20) är det i normalfallet inte möjligt att kombinera kostnadsöverlägsenhet och 

differentiering. Allen & Helms (2006: 434–436) är av en annan uppfattning och de radar upp ett antal 

studier som visar att det är möjligt, och till och med en fördel, att kombinera de två strategierna. Även 

Ghemawat (2006: 50–52) menar att det är möjligt att kombinera dem. Han anser dessutom att det inte 

bara handlar om att vara mest kostnadseffektiv eller ha de mest differentierade produkterna. Han menar 

i stället att det finns ett kontinuum mellan dessa två ytterligheter längs vilket det går att positionera sig 

framgångsrikt, exempelvis genom att vara ”lagom” effektiv och differentierad.  

Porters generiska affärsstrategier är relevanta för en övergripande analys av affärsstrategier (Porter, 1996). 

Men för att verkligen förstå affärsstrategierna menar Porter själv att det krävs en djupare analys avseende 

affärsenheters positionering, det vill säga på vilket sätt som de generiska strategierna skall realiseras. 

Porter delar in den affärsstrategiska positioneringen i tre olika typer som sammantaget tar sin utgångs-

punkt i affärsenhetens produktportfölj. Mer specifikt handlar det om vilken typ av produkter som skall 

erbjudas, vilken typ av kunder affärsenheten vänder sig till samt hur dessa kunder skall nås21. När 

affärsstrategi diskuteras i avhandlingen innefattas därför både den övergripande positioneringen utifrån 

de generiska strategierna, det vill säga vad i erbjudandet till kund som affärsenheten konkurrerar med, 

och affärsenhetens positionering vad gäller produktportföljens sammansättning och dess kunder. Det 

får i sin tur till följd att dimensionen för affärsstrategi i analysmodellen benämns ”positionering” i 

stället för differentieringsgrad för att täcka in den bredare synen på affärsstrategi. 

2.4.6 PRODUKTIONSSTRATEGI 

Som nämnts i avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den tentativa modellen – analysmodellen) är Saab en koncern 

vars produkter innefattar en betydande andel mjukvara som är central för produkternas prestanda. 

Veckans Affärers utnämning av Saab till årets IT-företag år 2006 talar sitt tydliga språk i detta avseende 

(jfr Karlberg, 2006):  

Med valet av Saab som årets IT-företag frångår Veckans Affärer traditionen att belöna ett företag som 

säljer renodlade IT-lösningar till andra företag. Vinnaren finns alltså inte med i listan över Sveriges 500 

största IT-företag. Anledningen är lika enkel som självklar. I år vill Veckans Affärer föra fram ett företag 

som inte bara är kroniskt framgångsrikt med hjälp av avancerad teknik, utan som också är en avgörande 

drivkraft för svensk IT – som köpare, inspiratör och egenutvecklare av avancerade lösningar.  

                                                      

21 Porter (1996: 65–67) benämner de tre typerna variety-based, needs-based samt access-based positioning. 
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Saab driver några av världens mest sofistikerade teknik- och IT-projekt. Systemet kring flygplanet JAS 39 

Gripen är bara ett exempel. Bolagets produkter har ett synnerligen högt teknikinnehåll och väcker intresse 

långt utanför landets gränser. Saab bidrar därmed starkt till att Sverige räknas till ett av världens främsta 

IT-länder och utgör ett kluster av kunskap som ger Sverige status som högteknologisk industrimakt. Ett 

bolag som Saab är helt avgörande för att Sverige i framtiden ska kunna upprätthålla den unika kunskap 

som ger global konkurrenskraft (Herin, 2006). 

Att studera hur både mjukvara och fysiska delar i Saabs produkter produceras och hur dessa 

produktionsstrategier relaterar till koncern- och affärsstrategierna är därför viktigt. För att särskilja de 

två typerna av produktionsstrategier benämns produktion av fysiska delar fortsättningsvis traditionell 

produktion medan skapandet av mjukvara benämnas mjukvaruproduktion22. Produktionsstrategier in-

om respektive område diskuteras i var sitt avsnitt nedan.  

Traditionell produktion 

En produktionsstrategi beskriver processen som används för att producera en vara, produkt eller tjänst. 

För att beskriva olika typer av strategier för traditionell produktion har ett flertal produktionsstrategiska 

typologier utvecklats. Cagliano et al. (2005: 702–703) nämner exempelvis ett tiotal. Flertalet av dessa är 

dock en utveckling av tidigare typologier. 

Den produktionsstrategiska typologi som används som utgångspunkt i föreliggande studie är alltså den 

av Hayes & Wheelwright (1979, 1984). Valet av den beror dels på typologins explicita koppling till 

affärsenhetsnivån, i huvudsak genom resonemang om produkterbjudande och marknadsposition, dels 

på dess fokus på företagsinterna aspekter som relationen mellan teknisk flexibilitet och komplexitet, 

samt ledtider i produktionsprocess och mot kund (Nilsson & Rapp, 2005: 81–83). 

Typologin av Hayes & Wheelwright innefattar fyra huvudsakliga produktionsstrategier: kontinuerlig 

tillverkning, lina, flödesgrupp samt funktionell verkstad. Kontinuerlig tillverkning innebär att 

produktionsprocessen är automatiserad och därmed har en hög teknisk komplexitet23. Ett högt 

kapacitetsutnyttjande är centralt och därmed sker produktion i omfattande volymer i en väldefinierad 

process. I princip är det bara möjligt att producera en typ av produkt och förändringar i produktions-

processen är mycket kostsamma. Den tekniska flexibiliteten24 är därmed låg. 

                                                      

22 Användningen av begreppet mjukvaruproduktion är en direkt översättning av Andersons (2003) användning av 
software production i stället för software development eller software engineering (sv. mjukvaruutveckling). 
Mjukvaruutveckling och mjukvaruproduktion skall alltså betraktas som synonyma i avhandlingen. Som jag tolkar det 
använder Anderson begreppet för att peka på att det finns en rad koncept som används inom traditionell produktion 
vilka kan och bör användas inom mjukvaruproduktion för att utveckla den ytterligare. Mitt syfte med användningen 
av begreppet är likartat. Det handlar framför allt om att poängtera att det inte spelar någon roll om det handlar om 
produktion av mjukvara eller varor, en gemensam begreppsapparat kan användas för att diskutera all produktion. En 
sådan begreppsapparat underlättar dessutom diskussionen om hur produktionsstrategier kan koordineras med 
koncern- och affärsstrategier. 
23 Teknisk komplexitet skall här förstås i enlighet med definitionen av Kim & Lee (1993: 6): ”we define technical 
complexity in reference to complexity of process technology. Technical complexity is a composite of three 
underlying variables: the level of mechanization, the level of predictability of the manufacturing process, and the level 
of systemization”. 
24 Teknisk flexibilitet skall här förstås i enlighet med definitionen av Kim & Lee (1993: 6): ”Flexibility is the ability of 
a manufacturing system to cope with changing circumstances” varför teknisk flexibilitet består av ”several underlying 
variables such as machine flexibility, process flexibility, product flexibility, routing flexibility, volume flexibility, 
expansion flexibility, and process sequence flexibility”. 



 

 - 30 -  

Produktionsstrategin lina innebär att standardiserade produkter produceras i stora volymer. Produk-

tionsprocessen är uppdelad i en rad arbetsstationer mellan vilka produkterna förflyttas i en fördef-

inierad hastighet. Produktionsprocessen består ofta av ett omfattande automatiseringsinslag. Det finns 

även en strävan efter ett högt kapacitetsutnyttjande vilket gör strategin lämplig i företag som fokuserar 

på låga kostnader. 

En flödesgrupp utgår från en någorlunda standardiserad produktlinje men kunden har betydande 

valmöjligheter avseende produktens utformning. Processen har en relativt hög flexibilitet och låg teknisk 

komplexitet för att kunna hantera skillnaderna mellan enskilda leveranser av motsvarande produkter. 

Det varierande arbetet gör dessutom att flödet genom processen är ojämnare än för lina. 

En funktionell verkstad innebär tillverkning av en rad olika typer av produkter i låga volymer. Varje 

produkt är ofta unik och ett omfattande arbete sker i varje del av produktionsprocessen. En hög grad av 

teknisk flexibilitet, både vad gäller arbetskraft och verktyg, är därmed nödvändig då det är svårt att i 

förväg veta vilka produkter som skall produceras. Den tekniska komplexiteten är låg och ett högt 

kapacitetsutnyttjande över tid är inte möjligt. Det finns även en ytterlighet av funktionell verkstad som 

benämns fast punkt. Den innebär produktion av än mer komplexa och kundanpassade produkter som 

ofta tar lång tid att färdigställa. Produktionen av en specifik produkt till en kund kan därmed betraktas 

som ett enskilt projekt. 

Mjukvaruproduktion25 

Den tentativa modellens utgångspunkt i traditionell produktion gör att det initialt krävs en diskussion 

om huruvida resonemangen om produktionsstrategi och produktionsstyrning i analysmodellen är 

applicerbara på mjukvaruproduktion eller om det krävs kompletteringar. Min uppfattning att det skulle 

kunna finnas skillnader mellan strategier och styrsystem i respektive kontext är grundad på Johanssons 

(2006: 4–7) resonemang om varor, tjänster och produkter26. Johansson sammanställer ett ramverk utifrån 

författare som Grönroos (2001) och Fitzsimmons & Fitzsimmons (1998) som fokuserar på vilka karak-

täristiska drag en vara respektive en tjänst har. En vara betraktas bland annat som ett fysiskt föremål 

som kan lagras och vars produktion sker skild från konsumtion. En tjänst skall i stället betraktas som 

den raka motsatsen, det vill säga den är immateriell, kan inte lagras och produktion och konsumtion 

sker integrerat. Med produkt avses avslutningsvis ett mellanting mellan de två ytterligheterna då den har 

egenskaper som kan hänföras till både en vara och en tjänst.  

En diskussion om ett mjukvarusystem i termer av vara, tjänst eller produkt innebär att systemet inte kan 

betraktas som en vara då det i allra högsta grad är immateriellt. Samtidigt kan det heller inte betraktas 

som en tjänst då systemet bland annat går att lagra och det byter ägare vid försäljning. En lämplig 

klassificering är därför att systemet är en produkt då det har egenskaper som relaterar både till en vara 

och till en tjänst. Skillnaderna i karaktär mellan ett mjukvarusystem och en vara gör i sin tur att pro-

                                                      

25 Texten i detta avsnitt är till stor del en ordagrann återgivelse av delar i Nilsson (2008). 
26 Det skall poängteras att det inom fältet Service Management pågått en debatt under ett antal år om hur 
förhållandet mellan dessa begrepp bör betraktas. Exempelvis har synen på service som ”Value in use” (Vargo & 
Lusch, 2004a; 2004b) fått allt större utrymme. Det innebär att varor, produkter och tjänster inte anses ha något värde 
i sig utan enbart betraktas som en plattform. Det är genom kundens användning av plattformen som värde skapas. 
Ett sådant perspektiv kommer inte användas som utgångspunkt i avhandlingen utan distinktionen mellan varor, 
tjänster och produkter kommer användas för att illustrera en viktig skillnad mellan Saabs produkter och den kontext 
som analysmodellen utgår från. 
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duktionen av dessa skiljer sig åt. I resterande del av avsnittet diskuteras vad detta får för konsekvenser 

för den produktionsstrategiska dimensionen i studien. I avsnitt 2.5.5 (Dimensioner för produktionsstyr-

ning) förs motsvarande diskussion för produktionsstyrningen. 

Nilsson (2008) identifierar tre dimensioner i Hayes & Wheelwrights produktionsstrategiska typologi 

som också kan användas för att diskutera strategier för mjukvaruproduktion. Dessa tre är typ av kom-

petens, typ av produkt samt grad av kundkontakt. Typ av kompetens diskuteras i termer av bred och 

smal. Ju mer flexibelt ett företag är avseende vilken typ av system som kan produceras, desto bredare 

kompetens behöver medarbetarna sannolikt ha för att den potentiella systembredden skall kunna hante-

ras framgångsrikt. Detta relaterar i sin tur direkt till typ av produkt. Ett företag med hög flexibilitet och 

bred kompetens hos medarbetarna kan erbjuda system med en hög grad av kundanpassning medan ett 

företag med låg flexibilitet och en smal kompetens hos medarbetarna är mer begränsade i vad som kan 

produceras och fokuserar därför sannolikt på standardiserade system27. Typen av system påverkar även 

graden av kundkontakt. Ett kundanpassat system innebär sannolikt att det krävs en omfattande dialog 

med kunden genom hela processen för att säkerställa att systemet blir som kunden tänkt sig. Motsatt 

kan arbetet med ett standardsystem innebära att den enda kundkontakt som uppstår är i samband med 

själva försäljningen. En sammanställning av de tre dimensionerna och dess koppling till Hayes & 

Wheelwrights typologi presenteras i Tabell 2.2. 

Dimensioner 
Lina/ 

Kontinuerlig tillverkning 
Funktionell verkstad/ 

Flödesgrupp 

Typ av kompetens Smal Bred 

Typ av produkt Standardiserad Kundanpassad 

Grad av kundkontakt Låg Hög 

Tabell 2.2: Sammanställning av dimensioner för mjukvaruproduktion. 

Med hjälp av dimensionerna i tabellen är det möjligt att komma en bit på väg i en analys av strategier 

för mjukvaruproduktion. Dock ger de inte en lika rik bild av mjukvaruproduktionsstrategierna som 

Hayes & Wheelwrights (1979, 1984) beskrivning av strategierna för traditionell produktion ger. Dimen-

sionerna behöver således kompletteras med mer nyanserade beskrivningar av olika mjukvaruproduk-

tionsstrategier. En lämplig utgångspunkt för detta är två vanligt förekommande modeller för mjukvaru-

produktion: vattenfallsmodellen och I/P-modellen. Genom att dessutom tydliggöra hur dessa kan 

relateras till Hayes & Wheelwrights typologi underlättas resonemangen avseende kopplingen mellan 

affärsstrategi och mjukvaruproduktion. 

Enligt van Vliet (2000: 185–190) bör produktion av mjukvara, och den relaterade styrningen, anpassas 

utifrån den tydlighet eller osäkerhet som finns avseende produkten, produktionsprocessen och 

resurserna. En tänkbar situation är att ett företag arbetar utifrån en initialt detaljerad och tydlig 

kravspecifikation och därmed en tydlig bild av slutprodukten. De resurser som krävs för att utföra 

arbetet kan således förutses och kan finnas tillgängliga då det faktiska behovet uppstår. Detta gör i sin 

tur att det är centralt att försöka effektivisera resursutnyttjandet och en linjär produktionsprocess är 

                                                      

27 Även om dessa system är att betrakta som standardiserade ur ett produktionsperspektiv möjliggör anpassad para-
metersättning att ett implementerat system kan ha en betydande grad av kundanpassning. 
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därmed lämplig. Den produktionsmodell som van Vliet (Ibid) rekommenderar i detta fall är vattenfalls-

modellen. 

Vattenfallsmodellen innebär att arbetsprocessen delas upp i ett antal väl avgränsade faser, vanligen fem 

till antalet (jfr Sommerville, 2007: 67; van Vliet, 2000: 50; Pressman, 2005: 79). Hur faserna benämns 

varierar men innebörden är i princip densamma. Ett karaktäristiskt exempel från van Vliet (2000: 50) är 

följande: kravspecificering, design, implementering, test samt underhåll. På en teoretisk nivå menar 

Sommerville (2007: 67) att allt arbete i respektive fas skall genomföras innan nästa påbörjas. I praktiken 

genomförs faserna med viss överlappning och processen är inte utpräglat linjär utan har även iterativa 

inslag, det vill säga att aktiviteter i respektive fas genomförs vid fler än ett tillfälle under processen. 

Mjukvaran testas dessutom ofta kontinuerligt i samtliga faser i stället för enbart i en avslutande fas. 

Detta för att minska risken för obehagliga överraskningar i slutskedet (van Vliet, 2000: 49). Trots detta 

är utgångspunkten en linjär process där korrigeringar av arbete från tidigare faser ofta är kostsamt och 

bör undvikas. Vattenfallsmodellen anses därmed vara lämplig för företag som agerar i en stabil omgiv-

ning. Förutsättningarna finns då för att hålla den initiala kravspecifikationen så intakt som möjligt och 

kostsamma förändringar kan undvikas (Sommerville, 2007: 68; Pressman, 2005: 79). Som synes har 

vattenfallsmodellen betydande likheter med den produktionsstrategi som Hayes & Wheelwright (1979, 

1984) benämner lina. Dessa skall därför betraktas som synonyma i avhandlingen. 

I en situation med en hög osäkerhet avseende vilka produkter som skall produceras, hur arbetsprocessen 

skall utformas och vilka resurser som behövs menar van Vliet (2000: 188–190) att det krävs en annan typ 

av produktionsstrategi. Det krävs en flexibel process för att kunna hantera konsekvenserna av osäker-

heten. Författaren (Ibid) föreslår en kombination av den inkrementella modellen och prototyping, fort-

sättningsvis kallad I/P-modellen (Inkrementella/Prototyping-modellen), som lämplig produktionsstrate-

gi. De två grundmodellerna finns beskrivna var för sig av exempelvis van Vliet (2000: 51–57), Pressman 

(2005: 80–85) och till viss del Sommerville (2007: 68–69), men en explicit beskrivning av konsekvenserna 

av en sammanslagning av dem presenteras inte. Nedanstående är därmed min tolkning av hur en sådan 

modell ser ut, en tolkning baserad på de enskilda beskrivningarna av de tre nyss nämnda författarna. 

I/P-modellen tar sin utgångspunkt i en turbulent omgivning, bland annat då kunderna har svårt att 

identifiera sina behov. En viktig aspekt är därför att initialt ta fram en grov prototyp av systemet som 

ger kunden en uppfattning om slutresultatet. Med den som grund kan sedan systemkraven förtydligas. 

Produktionsprocessen innebär vidare att det tänkta systemet delas upp i delar som var och en produ-

ceras utifrån en vattenfallsmodell i miniatyr, det vill säga genom en iterativ ansats. Arbetet sker parallellt 

och de färdiga delarna integreras med varandra allt eftersom. Vid ett antal tillfällen levereras också dessa 

integrerade delar till kunden, så kallade releaser. Dessa består till en början av ett grovt skal med den 

mest grundläggande funktionaliteten, som sedan efter hand fylls på med allt mer detaljerade funktioner. 

Centrala aspekter i processen är ett parallellt arbete med flera olika delar, en omfattande iteration med 

kunden för att säkerställa att delarna uppfyller behov och krav samt korta feedback-loopar som gör det 

möjligt att förändra olika delar i systemet utan att det blir dyrt. Systemet byggs därmed upp inkremen-

tellt medan själva processen är av iterativ karaktär. Sammantaget har I/P-modellen således betydande 

likheter med den produktionsstrategi som Hayes & Wheelwright (1979, 1984) benämner funktionell 

verkstad. Dessa skall därför betraktas som synonyma i avhandlingen. Resonemangen om mjukvaru-

produktion i detta avsnitt sammanfattas i Tabell 2.3. 
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Dimensioner I/P-modellen Vattenfallsmodellen 

Omgivningens karaktär Turbulent Stabil 

Synonym strategi i Hayes & 
Wheelwrights typologi  

Funktionell verkstad Lina 

Typ av kompetens Bred Smal 

Typ av produkt Kundanpassad Standardiserad 

Grad av kundkontakt  Hög Låg 

Tabell 2.3: Sammanställning av samtliga dimensioner för mjukvaruproduktion. 

I den tentativa modellen används teknisk flexibilitet som dimension för traditionell produktion. Med 

tanke på de resonemang som förts om synonyma strategier för traditionell produktion och mjukvaru-

produktion borde en gemensam dimension för de två kategorierna av produktionsstrategier kunna 

identifieras. En sådan skulle underlätta i diskussionerna avseende produktionsstrategiernas koppling till 

övriga strategier. Med tanke på båda kategoriernas tydliga utgångspunkt i flexibilitet är just ”flexibilitet” 

en relevant övergripande dimension att använda i analysmodellen. I diskussionen om flexibiliteten i 

mjukvaruproduktionen kommer beskrivningarna av de två modellerna tillsammans med innehållet i 

Tabell 2.3 vara den huvudsakliga utgångspunkten. Diskussionen om flexibiliteten i traditionell 

produktion kommer i stället utgå från resonemang om maskinernas flexibilitet samt produktions-

processens tekniska komplexitet. 

2.5 INTEGRERAD STYRNING 

I detta avsnitt kommer framför allt fyra aspekter att behandlas. Avsnittet inleds med att den 

grundläggande synen på ekonomi- respektive produktionsstyrning i studien diskuteras. Forskningsfront-

en avseende integrerad styrning, tillsammans med kritiska röster mot detta fenomen, behandlas sedan 

för att positionera avhandlingen. Därefter beskrivs och operationaliseras analysmodellens dimensioner 

för ekonomi- och produktionsstyrning. Avsnittet avslutas med en diskussion om potentiellt viktiga 

förutsättningar i skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning. 

2.5.1 DEN GRUNDLÄGGANDE SYNEN PÅ EKONOMISTYRNING 

I litteraturen har ekonomistyrning definierats på olika sätt och en rad olika ramverk har skapats 

(Langfield-Smith, 2007: 754–755; Merchant & Otley, 2007: 785–789). Ett sådant nyligen presenterat 

ramverk är det av Malmi & Brown (2008) som till stor del är en sammanställning av tidigare ramverk (se 

Figur 2.5).  

Figuren visar att Malmi & Brown anser att ekonomistyrning har både formella (exempelvis planering 

och uppföljning) och informella (exempelvis kulturstyrning) inslag och att den sammantaget utgör ett 

paket av olika typer av styrning (eng. management control package). Författarna belyser dessutom vikten 

av att studera ekonomistyrning som ett sådant paket: 

There are a number of reasons why studying the MCS [management control system] package phenomenon 

is important. Firstly, MCS do not operate in isolation. While much of the MCS research considers single 

themes or practices that are seemingly unconnected from each other and the context in which they 

operate, these invariably sit within a broader control system (Chenhall, 2003). This has several impli-
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cations. For one, Fisher (1998) argued that if the links between various MCS are not recognized, then the 

way in which the considered MCS components relate to studied contingent variables will lead to erroneous 

conclusions (Malmi & Brown, 2008: 287). 

 

Figur 2.5: Ekonomistyrning som ett paket av olika typer av styrning (Malmi & Brown, 2008: 291). 

I grunden delar jag den breda syn på ekonomistyrning som Malmi & Brown propagerar för. I 

föreliggande studie är dock en snävare syn nödvändig. Att studera allt som presenteras i Figur 2.5 på 

koncern-, affärs- och funktionsnivå har bedömts som en för omfattande ansats. Dock vore ett sådant 

upplägg högst relevant för en ytterligare fördjupad förståelse av vilken roll integrerad styrning har i 

skapandet av konkurrenskraft. I stället är det den mittersta raden i Figur 2.5 som är utgångspunkten i 

föreliggande studie, det vill säga formell planering och uppföljning (jfr Nilsson & Rapp, 2005: 93–120). 

Min tolkning av Malmi & Brown är att formell planering och uppföljning skall betraktas som en helhet 

av all planering och uppföljning, det vill säga en sammanslagning av vad som i andra sammanhang har 

delats upp i olika typer av styrsystem, exempelvis kvalitetsstyrning, personalstyrning och produktions-

styrning.  

Trots det kommer två specifika styrsystem att vara i fokus i avhandlingen: ekonomistyrning28 och 

produktionsstyrning. Uppdelningen görs främst av pedagogiska skäl. Genom att diskutera hur ekonomi- 

och produktionsstyrning integreras blir det sannolikt tydligare vilka de viktiga dimensionerna i ett 

integrerat styrsystem är, än om de två skulle betraktas som ett gemensamt styrsystem. Exempelvis inne-

bär en uppdelning att eventuella motsättningar i informationsbehovet inom olika funktioner tydliggörs 

likväl som att innehållet i det kritiska informationsflödet mellan funktioner lyfts fram. Normann (1993: 

28) menar att ”[u]ppdelningar i delsystem fyller en viktig analytisk uppgift eftersom de gör det möjligt 

att beskriva samband mellan delsystem på ett sätt som kan förklara förekomsten av effektivitet eller 

ineffektivitet”. 

Valet att fokusera just ekonomi- och produktionsstyrning relaterar till den typ av strategier som 

behandlas i avhandlingen. I och med att produktionsstrategier är i fokus på funktionsnivå är det natur-

ligt att produktionsstyrningen också behandlas för att studera hur produktionsstrategierna implemen-

teras. I det senare fallet har ekonomistyrningen också en viktig roll (Hansen & Mouritsen, 2007a, 

2007b). Ekonomistyrningen är dessutom central för implementering av koncern- och affärsstrategier, det 

                                                      

28 Ekonomistyrning får här en smalare innebörd än vad begreppet givits tidigare i avsnittet. Hur begreppet 
fortsättningsvis skall förstås diskuteras i den fortsatta delen av avsnittet. 
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vill säga de andra typerna av strategier som är i fokus i avhandlingen. Genom ekonomistyrningens 

betydelse för implementeringen av strategier på samtliga nivåer är det naturligt att inkludera styrsystem-

et i studien. 

Vad avses då med ekonomistyrning i avhandlingen? Ekonomistyrning skall betraktas som ”the 

formalized, information-based routines, structures and processes used by management to formulate 

strategies and to implement them by influencing employee behaviour” (Nilsson & Rapp, 2005: 99). Med 

rutiner (eng. routines) avses föreskrivna tillvägagångssätt för specifika delar av ekonomistyrningen, ex-

empelvis hur den slutliga budgeten skall godkännas. Strukturer (eng. structures) avser specifika kom-

ponenter i ekonomistyrningen som exempelvis kodplaner, planeringsinstruktioner och budgetformulär. 

Processerna (eng. processes) innefattar agerandet som binder samman rutinerna och strukturerna till 

planerings- och uppföljningsprocesser. I relation till Figur 2.5 motsvarar en sådan definition alltså den 

mittersta raden i ramverket, det vill säga formell planering och uppföljning.  

De delar av ekonomistyrningens planerings- och uppföljningsprocesser som kommer vara i fokus i 

avhandlingen är den strategiska planeringen, budgeten samt styrverktyg som inkluderar både monetära 

och ickemonetära nyckeltal, exempelvis Balanced Scorecard (BSC). Tillsammans bildar dessa den 

övergripande planerings- och uppföljningscykeln inom ett företag (jfr Grant, 2003; Samuelson, 2008b) 

och kan dessutom betraktas som kärnan i styrsystemet (Nilsson & Rapp, 2005: 101). Det är således ett 

rimligt antagande att åtminstone dessa delar behöver vara integrerade för att skapa en transparens som 

på ett tillfredsällande sätt påverkar medarbetarnas beteende i önskad riktning. Med strategisk planering 

avses här 

en diskussion av företagets strategier: är de fortfarande rimliga eller bör de ändras mot bakgrund av 

ändrade förutsättningar inom något område? Här preciseras ofta verksamhetsplaner, lönsamhet och 

kapitalbehov på några års sikt (Samuelson, 2008a: 35). 

Strategisk planering handlar alltså om att kontinuerligt, ofta på årsbasis, se över och eventuellt revidera 

företagets strategier. Alla delar dock inte uppfattningen att formulering av strategier är en del av 

ekonomistyrningen. Ett exempel är Anthony & Govindarajan (2007). De skiljer på strategisk planering 

och strategisk formulering och menar att den senare inte är en del av ekonomistyrningen. Med strate-

gisk formulering avser de ”the process of deciding on the goals of the organisation and the strategies for 

attaining these goals” (Ibid: 9). Med strategisk planering avser de i stället ”the process of deciding on the 

major programs that the organization will undertake to implement its strategies and the appropriate 

amount of resources that will be devoted to each” (Ibid: 16). I avhandlingen innefattas båda dessa delar i 

den strategiska planeringen. 

För att implementera strategier utformas vanligen en budget samt ytterligare monetära och ickemone-

tära mål och mått, exempelvis med hjälp av BSC. Genom en kontinuerlig uppföljning av verksamheten 

utifrån de fastställda målen är avsikten att påverka beteendet inom företaget på ett sätt som gör att 

strategierna implementeras (Samuelson, 2008b)29. Uppföljningen kan även användas som underlag för 

diskussioner om vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå befintliga mål och/eller på vilket sätt dessa 

behöver revideras. Strategier och styrsystem antas alltså vara ömsesidigt påverkande (Kober et al., 2007), 

liksom informationsflödet mellan samtliga organisatoriska nivåer (Simons, 1995).  

                                                      

29 När ett styrverktyg benämns åsyftas inte enbart den initiala planeringen med hjälp av styrverktyget utan även den 
relaterade uppföljningen och rapporteringen. 
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Kopplingen mellan strategier och styrning i analysmodellen benämns intern matchning. Vanligen är 

strategierna så pass abstrakta att det är svårt att utforma mål som konkretiserar strategierna på ett bra 

sätt. Formulerandet av kritiska framgångsfaktorer kan då utgöra en central översättningsmekanism 

mellan strategier och styrning (Olve et al., 2003). Kritiska framgångsfaktorer representerar de aspekter 

som är centrala att uppnå för att realisera strategierna. Genom att dessa aspekter avspeglas i styrningen 

skapas således en tydlig koppling mellan strategi och styrning. 

Både utformningen och användningen av ekonomistyrningen är i fokus i avhandlingen. Utformningen 

motsvarar planerings- och uppföljningsprocesserna samt den information som är tänkt att vara i fokus i 

styrningen. Användningen motsvarar hur information i styrsystemet används, framför allt vilken 

information som faktiskt har betydelse. Följande uttalande från en medarbetare på ett norskt sjukhus 

illustrerar skillnaden på styrningens utformning och användning: 

We only use [quality] indicators at an aggregated level. I don’t know what the information is used for or 

what measurement systems there may be at lower levels. We measure every quarter, but then it mainly 

ends up in the closet. Departments report data but get no feedback. They don’t have any ownership 

relation to the information since it’s always someone else who is requesting it. They do not see the need 

for it themselves (Modell, 2001: 452). 

I citatet innefattas utformningen av kvalitetsindikatorer, de kontinuerliga mätningarna samt avdel-

ningarnas rapportering i styrningens utformning. Användningen representeras av bristen på feedback 

och att ingen uppmärksamhet ges åt den information som skapas genom mätningarna. Att information 

kan samlas in för att sedan ignoreras tydliggör vikten av att studera både utformning och användning 

av styrsystem. En sådan ansats säkerställer en förståelse av styrningens tänkta och faktiska koppling till 

strategier. 

2.5.2 DEN GRUNDLÄGGANDE SYNEN PÅ PRODUKTIONSSTYRNING 

Med produktionsstyrning avses i avhandlingen ”the formalized, information-based routines, structures 

and processes used by management to formulate strategies and to implement them by controlling 

manufacturing processes, including machinery, employees, and suppliers” (Nilsson & Rapp, 2005: 109). 

Som synes är likheten med definitionen av ekonomistyrning stor. Beskrivningen av innebörden av rutin-

er, strukturer och processer i föregående avsnitt gäller därför även här. Kontrasten mellan styrningens 

utformning och användning är central även inom produktionsstyrningen och båda aspekterna kommer 

att behandlas i avhandlingen. 

Produktionsstyrningens aktiviteter och deras inbördes relation inom traditionell produktion illustreras i 

Figur 2.6. Även om varje styrsystem i sig är unikt kan strukturen i figuren ändå betraktas som en 

förhållandevis generisk beskrivning (Olhager & Rapp 1995: 31–32). Styrsystemet anses ha en tydlig 

hierarkisk uppdelning. De översta nivåerna har en lång tidshorisont – kan mycket väl handla om flera år 

– medan nivåerna längre ned får en allt kortare tidshorisont. Exempelvis kan det handla om en dags 

framförhållning på lägsta nivå. Detta tillsammans med den horisontella indelningen i leverantörs-, 

resurs- och kundhantering innebär dock inte att isolerade beslut kan fattas inom de olika områdena. I 

stället är det nödvändigt att besluten fattas med hänsyn till övriga delar, både horisontellt och vertikalt 

(Nilsson & Rapp, 2005: 109–112). 
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Figur 2.6: En generell modell av produktionsstyrningens struktur inom traditionell produktion  

(min bearbetning av Nilsson & Rapp, 2005: 111, utifrån Vollmann et al., 2005 och Olhager et al., 2001). 

Oavsett hur produktionsstyrsystemet utformas och används är utgångspunkten att det behöver anpassas 

till företagets produktionsstrategi för att hjälpa till att implementera och även revidera produktions-

strategierna (jfr Hayes & Wheelwright, 1984: 218; Bertrand & Muntslag, 1993). Enligt Olhager et al. 

(2001) är även ett företags försäljningsplan, vilket i avhandlingen betraktas som en del av ekonomistyr-

ningen, en central utgångspunkt för produktionsstyrningen i och med dess fokus på förväntad produk-

tionsvolym. Förutom att bryta ned den övergripande försäljningsplanen i en produktionsplan handlar 

produktionsstyrningen om att sätta mål, identifiera mått för dessa samt följa upp verksamheten utifrån 

målen. Syftet är bland annat att uppnå de marknadskvalificerande och ordervinnande aspekter som 

finns för företagets produkter (Olhager, 2003: 324), exempelvis ledtid eller lågt pris.  

Grunden i ett styrsystem för mjukvaruproduktion är rimligen densamma som för traditionell 

produktion. På en övergripande nivå krävs en långsiktig kapacitetsplanering och en nedbrytning av 

försäljningsplanen ned på individnivå för att tydliggöra vad som skall göras, när och av vem (jfr Beck & 

Fowler, 2001; Anderson, 2003). Anderson (2003: 63–71) presenterar exempelvis en övergripande produk-

tionsplanering för mjukvaruproduktion som har stora likheter med vad som i projektlednings-

litteraturen benämns work breakdown structure (WBS). Kontentan är således att strukturen för styrning-

en av mjukvaruproduktion har stora likheter med styrningen av traditionell produktion, även om alla 

delar av Figur 2.6 inte är tillämpbara på mjukvaruproduktion. Detta på grund av mjukvarans immateri-

ella karaktär. Men centrala delar i form av vad som skall göras, när detta skall göras och av vem är alltså 

gemensamma. I enlighet med resonemanget i föregående avsnitt (2.5.1, Den grundläggande synen på 

ekonomistyrning) är det också dessa delar av produktionsstyrningen, tillsammans med de specifika 

produktionsstyrningsdimensionerna, som fokuseras i föreliggande studie. 

En avslutande aspekt att tydliggöra gäller hur relationen mellan ekonomi- och produktionsstyrning skall 

betraktas. Avhandlingens analysmodell kan tolkas som att de två styrsystemen är jämlika men med olika 
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fokus. Dock är det inte så relationen skall uppfattas. En trädmetafor är användbar som illustration. 

Ekonomistyrningen skall betraktas som stammen i den formella planeringen och uppföljningen medan 

produktionsstyrning, tillsammans med andra styrsystem som kvalitetsstyrning och miljöstyrning, mot-

svarar trädets grenar. Åtskillnaden har sin utgångspunkt i ekonomistyrningens centrala roll i formule-

ring och implementering av koncern- och affärsstrategier. Genom ekonomistyrningen kommuniceras 

därmed de centrala aspekter som respektive funktionsstrategi behöver uppfylla för att koncernen skall 

bli framgångsrik, aspekter som i sin tur bör få konsekvenser för planering och uppföljning inom respek-

tive styrsystem. Samtidigt skapas information i samtliga styrsystem som används inom ekonomistyr-

ningen, bland annat som utgångspunkt för nya koncern- och affärsstrategier (Nilsson & Rapp, 2005: 

109–110). Denna hierarkiska syn på relationen mellan ekonomi- och produktionsstyrningen hindrar 

dock inte att produktionsstyrning existerar på samtliga nivåer i en koncern. Därav de två likformiga 

delarna för ekonomi- respektive produktionsstyrning i analysmodellen. 

2.5.3 FORSKNINGSFRONTEN – INTEGRERAD STYRNING 

En anledning till att integrerad styrning anses vara ett centralt fenomen i företagande exemplifieras av 

Chien & Cummingham (2000: 299):  

[B]usiness managers are constantly seeking ways to improve the management of resources to survive and 

make a profit. To develop a good business plan, managers cannot formulate their individual operating 

plans in a vacuum. Integrating planning information derived from various functions in the firm is the key 

to the development of an effective business plan. In business planning it is essential to recognize and 

understand the interrelationships among various planning functions in marketing/sales, production and 

finance. Such integration provides accurate information for coordinated development of the plans. Infor-

mation on expected sales revenues, production levels, production workforce size, inventory levels, and 

cash requirements for workforce and materials is indispensable for the effective coordination of these 

three major planning functions. Without coordination, it is difficult to assure that the plans work in 

concert to achieve the objectives of the overall business plan of the firm. 

Genom att i enlighet med citatet integrera planeringen både vertikalt och horisontellt skapas dels ett 

fokus på de centrala aspekterna i verksamheten, dels en transparens som tydliggör hur målen på olika 

nivåer relaterar till varandra. Det gör i sin tur att det blir tydligt för medarbetarna hur de kan bidra till 

att mål på olika nivåer nås (Berggren & Bernshteyn, 2007: 416; Boswell, 2006). Styrningens koppling till 

strategier antas därför vara en förutsättning för att rätt beteende skall stimuleras (Kober et al., 2007). Ett 

sådant beteende betraktas som det som i slutänden är avgörande för huruvida företag lyckas implemen-

tera sina strategier. Väl utformade strategier anpassade efter omgivningen, tillsammans med styrsystem 

som sätter fokus på centrala dimensioner av strategierna är inte mycket värt om inte medarbetarnas bete-

ende påverkas i enlighet med strategierna. I en studie som den föreliggande, med fokus på hur strategisk 

kongruens och integrerad styrning påverkar en koncerns konkurrenskraft, är det därför centralt att bely-

sa om, och i så fall hur, beteendet påverkats av strategier och styrning. 

Ett fenomen som på senare år lyfts fram i diskussionen om skapandet av ett integrerat styrsystem är 

affärssystemen (jfr Dechow & Mouritsen, 2005; Hyvönen et al., 2007; Lindvall & Nilsson, 2009a). Ett 

affärssystem integrerar information från olika delar av verksamheten på ett sätt som gör att samma 

detaljerade information kan ligga till grund för styrning inom olika delar av verksamheten. Systemet 

betraktas därför som ett viktigt stöd i skapandet av integrerad styrning. Samtidigt lyfts en hel del 

potentiella problem med affärssystemen fram. Exempelvis konstaterar Dechow & Mouritsen (2005: 713) 

följande: ”The paradox espoused here is that integration could actually end up disintegrating the firm!” 
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Författarna relaterar till ett fall där inmatningsdisciplinen i affärssystemet var bristfällig, något som i sin 

tur skapade misstro till innehållet i systemet. Det gjorde bland annat att vissa kalkyler togs fram i 

separata kalkylblad i stället för direkt i systemet för att berörda personerna skulle känna sig säkra på att 

resultatet blev korrekt. Viktiga delar av informationsflödet förblev därmed lokala. 

En hel del forskning om integrerad styrning fokuserar inte enbart på formell planering och uppföljning 

utan inkluderar även andra typer av styrning. Ramverket av Malmi & Brown (2008) som presenteras i 

Figur 2.5 (avsnitt 2.5.1, Den grundläggande synen på ekonomistyrning) är ett exempel, Simons (1995) 

”levers of control” är ett annat. Några närtida empiriska studier har visat att de olika delarna i ram-

verken är att betrakta som komplementära och behöver därför studeras i sin helhet för att en relevant 

bild av styrningen skall erhållas (jfr Marginson, 2002; Tuomela, 2005; Sandelin, 2008; Widener 2007). 

Dessa tankar är inte nya. Redan 1980 menade Otley:  

It is evident that the contingency approach is dealing with a highly inter-connected structure of control 

devices, of which the AIS [accounting information system] is but one, that form an organisational control 

package (Otley, 1980: 424).  

Trots vikten av en sådan komplementär syn är det fortfarande bara en eller två organisatoriska nivåer 

som är i fokus i publicerade studier. Marginson (2002), Tuomela (2005), Sandelin (2008) och Widener 

(2007) är några exempel. Även de flesta studier som endast fokuserar formell planering och uppföljning 

i diskussionen om integrerad styrning tar en eller två nivåer i beaktande, detta trots att det finns en 

tydlig efterfrågan på flernivåstudier (jfr Bhimani & Langfield-Smith, 2007: 25; Langfield-Smith, 1997: 

228; Luft & Shields, 2003: 207–208). Anjou (2008) och Sundberg (2009) är mig veterligen de enda som så 

här långt studerat integrerad styrning på fler än två nivåer; båda fokuserar på integreringen av formell 

planering och uppföljning på koncern-, affärs- och funktionsnivå. 

Även om en stor del av ekonomistyrningslitteraturen propagerar för vikten av att styrsystemet är 

integrerat och transparent finns det forskare som på sätt och vis propagerar för det motsatta. Hedberg & 

Jönsson (1978: 60) menar exempelvis följande:  

Pluralism, diversity of perspectives and measuring dimensions, and modest amounts of ambiguity and un-

certainty appear to be desirable properties of trigger-rich information systems for organizations in chang-

ing environments. Differences in perspectives and perceptions do always exist between various interest 

groups in organizations. Instead of unifying these perspectives by mild force in formalized information 

systems, organizations could try to assist each group to develop their own analyses upon their own 

assumptions and using their own data. […] Also, company divisions and other subunits in organizations 

could be allowed to filter and arrange information in their own way. 

Modell (2004: 47) lyfter fram ett flertal studier som propagerar för samma sak som Hedberg & Jönsson, 

det vill säga att styrsystemet anpassas lokalt inom olika delar av ett företag för att de specifika förutsätt-

ningarna skall återspeglas i styrningen. Han menar följande: 

Implementation success, in terms of the coupling of PM [performance measurement] to organizational 

action, is enhanced when the top-down alignment of goals and performance indicators is relaxed and local 

experimenting is stimulated in organizational settings characterized by strong conflict potential (Modell, 

2004: 47). 

Hittills i avhandlingen har fördelarna med att undvika den potentiella konflikt som Modell refererar till 

lyfts fram. Genom att skapa en koncern med ett tydligt fokus konvergerar de centrala faktorerna för 
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framgång på respektive nivå. En koppling i styrningen mellan de olika nivåerna, åtminstone avseende de 

centrala delarna, kan därmed vara att föredra för att försöka påverka beteendet i likartad riktning. Ett 

sådant förfarande hindrar dock inte att viss lokal anpassning kan var nödvändig. 

I de tre första delarna av avsnitt 2.5 (Integrerad styrning) har den grundläggande synen på ekonomi- 

respektive produktionsstyrning diskuterats, och forskningsfronten avseende integrerad styrning presen-

terats. Grunden för hur styrning betraktas i avhandlingen är därmed lagd. I de två följande avsnitten 

behandlas styrning på en mer detaljerad nivå genom att innebörden av styrdimensionerna i analys-

modellen presenteras och därmed operationaliseras. I ett sjätte och avslutande avsnitt presenteras några 

dimensioner som kan anses underlätta skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning. 

2.5.4 DIMENSIONER FÖR EKONOMISTYRNING 

I analysmodellen finns tre dimensioner som relaterar till ekonomistyrning: informationens karaktär, 

styrningens karaktär och styrningens tidshorisont (Nilsson & Rapp, 2005: 99–109). Informationens 

karaktär diskuteras i termer av monetär och ickemonetär information. I företag vars styrning är av 

monetär karaktär är budgeten ofta det centrala styrverktyget. Mål i övrigt är också monetära, exempelvis 

i form av olika typer av vinst- och avkastningsmål. Det är monetär information som främst har betyd-

else för beteendet inom företaget. Styrning med hjälp av ickemonetär information innebär att monetär 

information kompletteras med ett betydande inslag av ickemonetär, exempelvis med hjälp av BSC. 

Exempel på ickemonetära mål är kundnöjdhet, kvalitet, medarbetares kompetensnivå samt process-

effektivitet. BSC innebär att olika typer av ickemonetära mål och mått används för att bryta ned över-

gripande monetära mål och därmed göra dem mer konkreta.  

För att styrningen skall betraktas som ickemonetär krävs det att ickemonetär information påverkar 

beteendet i åtminstone motsvarande utsträckning som monetär information. Detta är grundat på diskus-

sionen i Olve & Petri (2008: 381–382) om balansen mellan perspektiven i BSC. Författarna menar bland 

annat att det är viktigt att målen i de olika perspektiven betraktas som lika viktiga. Det innebär rimligen 

att monetär och ickemonetär information har likvärdig betydelse för beteendet. I de fall något perspek-

tiv (monetärt eller ickemonetärt) betraktas som viktigare än de andra kan det perspektivet, och därmed 

den relaterade informationen, i sin tur antas ha större betydelse för beteendet än de övriga. 

Utgångspunkten i diskussionen om informationens karaktär är således vilken betydelse monetär respek-

tive ickemonetär information har för beteendet. 

Styrningens karaktär diskuteras i termer av hård och lös styrning. Utgångspunkten är målens detalje-

ringsgrad, frekvens och detaljeringsgrad i uppföljningen samt konsekvenser för ansvariga personer vid 

negativa avvikelser. Målens detaljeringsgrad handlar om huruvida målen är övergripande till sin karaktär 

och att ansvarig person därmed har en betydande frihet att hitta en lösning för att uppnå dem, eller om 

målen är specifika och därmed i princip också specificerar hur de skall nås. Uppföljningens frekvens 

handlar om hur ofta uppföljning sker. Vanligen skiljer den sig dock i absoluta tal mellan olika organisa-

toriska nivåer utan att den för den skull är att betrakta som hårdare eller lösare på någon av nivåerna 

(jfr Kaplan & Norton, 2008: 73). På taktisk nivå kan exempelvis den normala uppföljningen ske på 

månadsbasis medan den på lägsta operativa nivå sker på veckobasis utan att styrningen betraktas som 

hårdare i det senare fallet. Detaljeringsgraden i uppföljningen utgår från hur utfallet granskas: övergrip-

ande och avvikelseorienterat eller detaljerat och ifrågasättande av minsta avvikelse. Konsekvenser för 

ansvarig person vid negativa avvikelser diskuteras utifrån huruvida de är högst begränsade eller omfatt-

ande. Ett exempel på det senare är att personen i fråga riskerar att blir omplacerad eller avskedad. 
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Med ovanstående som grund innebär en hård styrning att planeringen är grundad på detaljerade mål, 

uppföljningen är detaljerad och frekvent, och målen betraktas som ett bindande åtagande. Negativa av-

vikelser accepteras därför inte. En lös styrning innebär således att målen är övergripande, uppföljningen 

har en låg frekvens och är av övergripande karaktär. Målen betraktas som en prognos och negativa 

avvikelser leder inte till några direkta konsekvenser för ansvarig person.  

Styrningens tidshorisont relaterar till huruvida planering och uppföljning är långsiktig eller kortsiktig. 

En kortsiktig styrning innebär ett fokus på att kortsiktigt maximera det monetära resultatet. En möjlig 

konsekvens av det är att omfattande och långsiktiga investeringar i exempelvis forskning och utveckling 

eller maskinkapacitet uteblir. En långsiktig styrning har i stället fokus på att bädda för framtida lång-

siktiga vinster. Långsiktiga investeringar i exempelvis produktutveckling är en central aspekt i detta. Vad 

som är att betrakta som långsiktigt respektive kortsiktigt är relativt och beroende av de trögrörliga 

resurserna. Exempelvis är ett mål att betraktas som långsiktigt om dess planeringshorisont är så lång att 

de trögrörliga resurserna kan påverkas (jfr Olhager, 2000: 179). Styrning som bidrar till att realisera ett 

sådant mål kan således karaktäriseras som långsiktig. 

2.5.5 DIMENSIONER FÖR PRODUKTIONSSTYRNING 

I analysmodellen finns fem dimensioner som relaterar till produktionsstyrning: informationens 

karaktär, kapacitetsstrategi, planeringsstrategi, kundorderpunkt samt styrfilosofi (jfr Nilsson & Rapp, 

2005: 112–120). Informationens karaktär har samma innebörd i produktionsstyrningen som i ekonomi-

styrningen varför beskrivningen av dimensionen i föregående avsnitt gäller även här. De fyra sist-

nämnda kommer att beskrivas i de följande underavsnitten. Utifrån resonemangen i avsnitt 2.4.6 (Pro-

duktionsstrategi) krävs det dessutom en specifik diskussion om hur produktionsstyrningsdimensionerna 

skall betraktas i en mjukvarukontext. Avsnitten kommer därför att inledas med en presentation av hur 

den eller de aktuella dimensionerna skall betraktas kopplat till traditionell produktion. Därefter följer 

ett resonemang om hur dimensionen kan översättas till en mjukvarukontext30. 

Kapacitets- och planeringsstrategi 

Kapacitetsstrategier inom traditionell produktion har vanligen en tidshorisont på ett till fem år och en 

utgångspunkt i när produktionskapaciteten förändras. Enligt Hayes & Wheelwright (1984: 47) är det 

dock långt ifrån givet vad produktionskapacitet är för något och de ställer sig själva följande fråga: ”Is it 

physical space, equipment, output rates, human resource capabilities, materials, or all of these?”. Ol-

hager et al. (2001) menar dock att det framför allt är kapacitet i form av maskiner, lokaler och liknande 

som bör vara i fokus: 

Due to the inherent properties of most resources, capacity can normally only be changed in discrete steps 

with a considerable lead-time. Adding a new machine or facility would probably mean a significant capacity 

expansion making the capacity changing step-wise (Olhager et al., 2001: 217). 

Kapacitetsstrategier diskuteras ofta utifrån tre olika typer: underkapacitet, överkapacitet och dynamisk. 

Underkapacitet innebär att förändringar i produktionskapacitet sker efter en betydande förändring i 

efterfrågan av företagets produkter. Överkapacitet innebär att kapacitetsförändringar görs innan mot-

                                                      

30 Texten i avsnittet som relaterar till styrning av mjukvaruproduktion är till stor del en ordagrann återgivelse av delar 
i Nilsson (2008). 
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svarande förändringar i efterfrågan. Dynamisk innebär en kombination av de två andra, det vill säga att 

företaget har överkapacitet under vissa perioder och underkapacitet under andra. 

Planeringsstrategier har vanligen en tidshorisont på upp till ett år och är huvudsakligen inriktade mot 

volymförändringar i produktionen. Planeringsstrategin svarar på hur produktionsvolymen skall vara 

relaterad till efterfrågan. Även här nämns tre alternativa strategier: utjämnad produktion, lagerlös pro-

duktion och blandning. Utjämnad produktion syftar i huvudsak till att hålla samma produktionstakt 

över hela planeringsperioden medan lagerlös produktion innebär att produktionsvolymen kontinuerligt 

anpassas utifrån efterfrågan. En blandstrategi är en kombination av utjämnad och lagerlös produktion.  

I en mjukvarukontext relaterar kapacitet inte till maskiner utan snarare till medarbetare och därmed 

bemanningsnivåer. De senare är således lämpliga att använda som utgångspunkt i kapacitetsdiskussion-

erna inom mjukvaruproduktionen. En översättning av de olika kapacitets- och planeringsstrategierna till 

en mjukvarukontext presenteras i Tabell 2.4. 

Kapacitetsstrategier Beskrivning 

Underkapacitet 
En förändring i bemanningsnivån görs först efter betydande förändringar i efterfrågan 
av företagets produkter. 

Överkapacitet Det finns hela tiden en överbemanning för att effektivt kunna hantera volymtoppar. 

Dynamisk Under vissa perioder tillämpas överkapacitet och under andra tillämpas underkapacitet. 

Planeringsstrategier Beskrivning 

Utjämnad produktion Bemanningsnivån är konstant över hela planeringsperioden.  

Lagerlös produktion 
Bemanningsnivån förändras kontinuerligt under planeringsperioden för att matcha 
efterfrågan. 

Blandning 
Under vissa perioder är bemanningsnivån konstant och under andra förändras den för 
att matcha efterfrågan. 

Tabell 2.4: Sammanställning av innebörden av kapacitets- och planeringsstrategier i en mjukvarukontext.  

I och med att kapacitets- och planeringsstrategierna är tydligt sammanlänkade finns det kombinationer 

av de specifika strategierna som antas vara mer gynnsamma än andra, både när det gäller traditionell 

produktion och mjukvaruproduktion. En av dessa kombinationer är kapacitetsstrategin underkapacitet 

och planeringsstrategin utjämnad produktion. Dessa två bidrar till ett fokus på högt kapacitetsutnytt-

jande och låga kostnader, något som antas vara att föredra när omgivningen är stabil och produktions-

processen har en låg grad av teknisk flexibilitet. En annan vanlig kombination består av kapacitetsstrate-

gin överkapacitet och planeringsstrategin lagerlös produktion. Dessa två stödjer i stället produktions-

processer som kräver en hög teknisk flexibilitet och används därmed med fördel när omgivningen är 

turbulent. 

Kundorderpunkt 

Kundorderpunkten innebär det tillfälle i produktionsprocessen då en specifik produkt knyts till en 

specifik kund (jfr Nilsson & Rapp, 2005: 115–117). Kundorderpunkten avgör därmed hur stor del av 

produktionsprocessen som styrs av prognoser och hur stor del som styrs av faktiska order. En central 
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utgångspunkt för resonemang om kundorderpunkten är därför vad som görs proaktivt respektive reak-

tivt i förhållande till kundorder. Avseende mjukvaruproduktion är graden av återanvändning dessutom 

en central utgångspunkt. Vanligen förs diskussioner om kundorderpunkten utifrån följande fyra alter-

nativ: produktion mot lager (PML), montering mot kundorder (MMK), produktion mot kundorder 

(PMK) och konstruktion mot kundorder (KMK).  

Grunden i PML är att varor produceras mot lager då den totala produktionstiden är längre än kunden 

är beredd att vänta på leverans. En stabil efterfrågan antas vara en förutsättning för detta då det krävs 

förhållandevis exakta prognoser för att lagret inte skall binda för mycket kapital. Ur ett mjukvaruper-

spektiv innebär det att ett helt system utvecklas på eget initiativ utan en order. Kapitalbindningen för 

denna typ av system kan exempelvis betraktas utifrån antalet nedlagda mantimmar. Genom att prognos-

tisera en viss försäljning är det också möjligt att skaffa sig en uppfattning om hur många mantimmar 

som kan läggas ned i proaktivt syfte. 

Även MMK tillämpas när produktionstiden överstiger den accepterade leveranstiden. Delkomponenter 

produceras mot lager och slutmontering sker efter kundorder. Olika varianter av standardprodukter kan 

därför erbjudas, något som i sin tur gör att en viss fluktuation i efterfrågan kan hanteras. Översatt till 

mjukvaruproduktion kan dessa delkomponenter betraktas som relativt omfattande mjukvarukompo-

nenter som återanvänds och kombineras på olika sätt. Genom olika konfigurationer av befintliga kom-

ponenter kan därmed en rad varianter av ett system erbjudas. 

När produktionstiden är kortare än den längsta accepterade leveranstiden kan produktion ske mot 

kundorder. PMK är dessutom lämpligt när varorna har en hög grad av kundanpassning, efterfrågan 

fluktuerar och produktmixen varierar. Ur ett mjukvaruperspektiv innebära det att ett företag klarar av 

att producera en mängd olika typer av system. Variationen av system gör däremot att det är svårt att 

åstadkomma ett proaktivt arbete; osäkerheten i vad som kommer att beställas är för stor. En beställning 

av ett redan befintligt system innebär dock betydande möjligheter till återanvändning av det tidigare 

levererade systemet. En order av ett ej befintligt system innebär å andra sidan att det på sin höjd är 

möjligt att återanvända små byggblock av mjukvara, det vill säga en form av råmaterial. För att det skall 

handla om PMK behöver arbetet i båda fallen vara av i huvudsak reaktiv karaktär i förhållande till 

kundorder. 

KMK är förknippad med en än större osäkerhet avseende både produktionsvolym och -mix då produkt-

en måste designas innan den produceras. Det gör i sin tur att tiden mellan order och leverans är lång. 

Översatt till mjukvaruproduktion innebär det att ett system skapas från grunden och därmed blir unikt 

och skräddarsytt för den enskilda kunden.  

Styrfilosofi 

Styrningen av produktionsflödet diskuteras utifrån två styrfilosofier: MRP och JIT. Den sistnämnda 

stödjer ett kontinuerligt flöde genom hela produktionsprocessen och används därför primärt vid pro-

duktion av standardiserade produkter i höga volymer. Hög effektivitet är centralt, beordringen sker i 

huvudsak lokalt och bearbetning sker utifrån ett behov i efterföljande produktionssteg. En produkt 

”dras” därför genom hela produktionsprocessen, något som benämns pull-principen. JIT anses vara 

lämpligt att använda när omgivningen är stabil då det innebär goda möjligheter att prognostisera den 

kommande produktionen. Hastiga och kostsamma förändringar i volym och mix kan därmed undvikas.  
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MRP bidrar i stället till flexibilitet i produktionen genom att den kan hantera stora förändringar i både 

volym och mix. Flexibiliteten grundas på en centraliserad planering och beordring. Det gör bland annat 

att bearbetningen i ett produktionssteg sker utifrån ett förväntat behov i senare produktionssteg. En 

produkt ”trycks” därmed genom hela produktionsprocessen, något som benämns push-principen. Flexi-

biliteten i MRP gör att den anses vara lämplig att tillämpa när omgivningen är turbulent och därmed 

tillsammans med produktionsstrategier där hög flexibilitet är viktigt. 

En översättning av MRP och JIT till mjukvaruproduktion är inte fullt så enkel som för de föregående 

dimensionerna och en mer omfattande diskussion krävs därför. En relevant utgångspunkt är resone-

mang inom fältet Agile software development. Dessa utgår till stor del från en översättning av tillverk-

ningsindustrins koncept lean production till mjukvaruproduktion, så kallad lean software development. 

Som jag tolkar det kan grunden för översättningen sammanfattas enligt följande:  

[T]he software business is facing huge difficulties worldwide. I hope that these difficulties also generate a 

willingness to look afresh at the business and to have the courage to contemplate changes. Other 

industries, particularly in manufacturing, went through such conceptual changes in their business processes 

during the 1980s and the 1990s. It is certainly not easy, but […] it is highly desirable (Anderson, 2003: xxi).  

Anderson (2003: xxvii, xxxi–xxxii) menar att företag med mjukvaruproduktion kan lära en hel del av de 

förändringar som den traditionella tillverkningsindustrin genomgått. Han menar att skillnader i sättet 

att producera en bil och ett mjukvarusystem inte är ett hindrar för att respektive produktionsprocess 

skall kunna styras med hjälp av samma modeller. Exempelvis menar han att mjukvarubranschen skulle 

kunna få samma uppsving av en tillämpning av lean production och JIT som den traditionella tillverk-

ningsindustrin fått. Då dessa koncept har betydande likheter med resonemangen inom Agile software 

development, som till stor del är att betrakta som normativa, kommer de senare att ligga till grund för 

hur styrfilosofin för mjukvaruproduktion hanteras i avhandlingen. 

Poppendieck & Poppendieck (2003: 28–29, 74–76) diskuterar hur den interna beordringen mellan olika 

personer eller grupper kan ske när JIT tillämpas. Utgångspunkten för beordringen är en översättning av 

Kanban till mjukvaruproduktion. Enligt författarna innebär det först och främst att arbetet med mjuk-

varan delas upp i små arbetspaket. Ett färdigbearbetat arbetspaket skall betraktas enligt följande:  

a useful increment of software that is designed, programmed, tested, integrated, and delivered during a 

short, fixed timeframe. […] This software will be improved in future iterations, but it is working, tested, 

integrated code from the beginning (Poppendieck & Poppendieck, 2003: 28).  

En vanlig tidsram för att färdigställa ett arbetspaket verkar vara mellan några veckor och en månad (jfr 

Beck & Fowler 2001: 77; Poppendieck & Poppendieck, 2003: 29). I vissa fall argumenteras det också för 

vikten av en fast fördefinierad tidsram för alla arbetspaket för att därmed möjliggöra ett väldefinierat 

och effektivt flöde av arbetspaket (Anderson, 2003: 254; Poppendieck & Poppendieck, 2003: 29, 78–79). 

Skapandet av ett sådant flöde är rimligen förknippat med låg flexibilitet i produktionsprocessen då 

exempelvis små förändringar i flödet kan få stora konsekvenser i form av ökade kostnader och längre 

total ledtid. 

Pull-systemet inom mjukvaruproduktion utgår från ett behov av ett specifikt arbetspaket i senare delar 

av produktionsprocessen. Beordringen för respektive medarbetares arbete grundar sig på ett lokalt 

informationsflöde där varje arbetspaket har delats upp i mindre uppgifter. Respektive uppgift skrivs 

exempelvis ned på ett standardiserat kort som i sammanhanget likställs med ett Kanban-kort (Poppen-
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dieck & Poppendieck, 2003: 74–75). Enligt Beck & Fowler (2001: 88) bör respektive uppgift inte ta mer 

än ett par dagar att färdigställa. Genom att placera Kanban-korten synliga för berörda medarbetare blir 

det tydligt vad som skall göras och utifrån det kan uppgifterna sedan fördelas och genomföras efter 

hand. Nya uppgifter identifieras först när en beställning av ett nytt arbetspaket erhållits från efterfölj-

ande arbetsgrupp i processen. Det lokala informationsflödet kan stärkas ytterligare genom dagliga 

avstämningsmöten inom gruppen (Poppendieck & Poppendieck, 2003: 74–76). 

Avseende MRP översätter Anderson (2003: 95–96) resonemang om konceptet BOM (Bill of materials) 

till vad han benämner Software resource planning. Grunden i BOM är att undvika förseningar på grund 

av materialbrist genom att allt material till ett eller flera arbetsmoment samlas ihop innan arbetsordern 

skickas ut. Det handlar alltså om en noggrann, centraliserad planering av när arbetsmoment skall 

genomföras. Software resource planning innefattar motsvarande centraliserade planering och beordring 

för att hantera systemdelar av olika storlek. Det handlar om att säkerställa att alla delar som krävs för 

nästa moment finns färdiga innan ett nytt arbetspaket beordras ut.  

Poppendieck & Poppendieck (2003: 76) menar att omfattningen på ett arbetspaket inom ett push-system 

vanligen överstiger omfattningen inom ett pull-system, det vill säga det krävs mer än en månads arbete 

per paket. Exakt hur lång tid varierar dock. Det gör i sin tur att det inte är möjligt att ha ett 

kontinuerligt flöde av relaterade arbetspaket genom hela processen. Genom den centraliserade beord-

ringen sker arbetet med relaterade arbetspaket snarare parallellt eller skiljt från varandra. Beordringen 

kopplad till ett specifikt arbetspaket kan därför mycket väl ske utifrån ett förväntat framtida behov av 

just det paketet. Tillämpningen av MRP skapar således förutsättningar för en betydande flexibilitet och 

anses därmed underlätta produktionsprocesser i turbulenta omgivningar. 

2.5.6 TRE UNDERLÄTTANDE DIMENSIONER I SKAPANDET AV STRATEGISK KONGRUENS 

OCH INTEGRERAD STYRNING 

I detta avslutande underavsnitt diskuteras tre dimensioner som kan antas underlätta skapandet av 

strategisk kongruens och integrerad styrning: beslutssituationer, kärnkompetens och affärslogik (jfr 

Nilsson & Rapp, 2005: 9, 49, 60–61). Beslutssituationer och kärnkompetens syftar på interna relationer i 

en koncern medan affärslogik syftar på koncernens relationer med marknaden. I detta avsnitt presen-

teras innebörden av dessa tre. En kort avslutande diskussion förs även om hur dessa tre tillsammans 

bidrar till att skapa ett tydligt fokus i verksamheten och därmed ett så kallat heartland (jfr Goold et al., 

1994). 

Med beslutssituationer avses vilka beslut som fattas på olika nivåer inom koncernen samt vilken 

information som ligger till grund för dessa. I en koncern fattas mängder av stora och små beslut varje 

dag. De beslut som avses här relaterar till utformningen av strategier på koncern-, affärs- eller funktions-

nivå. Harmonierande beslutsfattande på och mellan organisatoriska nivåer kan betraktas som en viktig 

del i skapandet av strategisk kongruens. Roberts (1990) visar exempelvis hur stora strategiska beslut 

inriktade på kostnadsminskningar på alla nivåer i ett brittiskt konglomerat bidrog till sammanlänkande 

koncern-, affärs- och produktionsstrategier och därmed ett fokus på kostnadsöverlägsen på mogna 

marknader. Moore & Birtwistle (2005) visar hur Guccikoncernen förändrades kraftigt genom att en rad 

strategiska beslut på koncern-, affärs- och funktionsnivå fattades med ett tydligt fokus på att skapa en 

lyximage. Bland annat utvecklades en stödjande och koncernövergripande affärsmodell, inom respektive 

varumärke fokuserades produktportföljen till lyxvaror och kontrollen över produktionen återtogs för att 

öka produktkvaliteten. 
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Både Roberts (1990) och Moore & Birtwistle (2005) visar hur harmonierande beslut på och mellan 

koncern-, affärs- och funktionsnivå fattades som i sin tur bidrog till att strategier på respektive nivå 

sammanlänkades. Ett sådant fokus underlättar i sin tur skapandet av ett integrerat styrsystem genom att 

de kritiska framgångsfaktorerna, och därmed informationsbehovet, på respektive nivå konvergerar 

(Nilsson & Rapp, 2005).  

Den andra dimensionen, kärnkompetens, beskrivs ofta utifrån följande tre karaktäristiska drag:  

First, a core competence provides potential access to a wide variety of markets. Competence in display 

systems, for example, enables a company to participate in such diverse businesses as calculators, miniature 

TV sets, monitors for laptop computers, and automotive dashboards – which is why Casio’s entry into the 

handheld TV market was predictable. Second, a core competence should make a significant contribution 

to the perceived customer benefits of the end product. Clearly, Honda’s engine expertise fills this bill. 

Finally, a core competence should be difficult for competitors to imitate. And it will be difficult if it is a 

complex harmonization of individual technologies and production skills (Prahalad & Hamel, 1990: 83–84, 

originalkursivering). 

En koncerns kärnkompetens är således att betrakta som central genom de möjligheter den innebär, 

bland annat för utvecklandet av nya konkurrenskraftiga produkter. En koncern som är uppbyggd kring 

en gemensam kärnkompetens, eller åtminstone likartade kärnkompetenser, möjliggör dessutom både 

skal- och breddekonomi (Bengtsson & Kalling, 2007). SCA, med sin kärnkompetens inom användning 

av träfibrer, utgör ett bra exempel. 

I SCA:s fall har man breddat applikationsområdet från trä-, kartong- och pappersprodukter till att också 

innefatta hygienprodukter där träfiberns absorptionsförmåga av vätskor är central. Detta har också med-

fört en större stabilitet i företaget, det vill säga mindre beroende av konjunktursvängningar i skogsbran-

schen, samtidigt som kärnkompetensen kring träfibern utvecklas och ekonomiskt utnyttjas bättre än 

tidigare (Bengtsson & Kalling, 2007: 130).  

Användandet av träfiber som utgångspunkt innebär dels att utvecklingsresurserna kan utnyttjas effektivt 

genom fokuserade satsningar (skalekonomi), dels att materialet kan användas i en rad olika typer av pro-

dukter. Det sistnämnda innebär att pengar kan tjänas genom försäljning inom ett antal skilda segment 

(breddekonomi). Med en gemensam kärnkompetens inom en koncern skapas således ett tydligt fokus på 

centrala aspekter inom koncernen; i SCA:s fall hur träfiber kan utvecklas och användas för att erbjuda 

konkurrenskraftiga produkter på marknaden. Scania är ett annat exempel. Koncernens kärnkompetens, i 

form av ”tillverkning av tunga fordon med hjälp av företagets modulsystem” (Anjou, 2008: 87), har bi-

dragit till att skapa en tydlig kärnaffär inom koncernen. Med en sådan kärnaffär underlättas samord-

ningen av strategier på koncern-, affärs- och funktionsnivå genom en tydlig gemensam utgångspunkt. 

Det bidrar i sin tur att informationsbehovet inom olika delar av koncernen konvergerar (jfr Anjou, 

2008). 

Med den tredje dimensionen, affärslogik, avses här hur affärer görs och med vem. Med likartad logik 

blir således de centrala faktorerna för att göra affärer inom koncernen desamma. Ett exempel kan 

hämtas från Procter & Gamble. 

Since the Company was founded, we’ve been in the business of providing daily essentials that improve the 

quality of people’s lives. We help people care for their babies, pets and homes. We make everyday chores 

easier to do. We help people look and feel better (Procter & Gambles årsredovisning, 2009: 5). 
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Koncernen fokuserar alltså på produkter som underlättar i konsumentens vardag. Varumärkena skall 

vara ledande i branschen samt ha goda tillväxtmöjligheter. Produkterna säljs främst via återförsäljare i 

dagligvaruhandeln. Således finns det en gemensam övergripande affärslogik för koncernens affärer trots 

att produkterna skiljer sig betydligt. Affärslogiken har i sin tur bidragit till att informationsbehovet 

inom koncernen konvergerat. Exempelvis är årlig tillväxt ett övergripande mål för koncernen och en av 

strategierna är att öka exponeringen mot låginkomsttagare, dels genom ökad produkttillgänglighet, dels 

genom anpassade priser (Procter & Gambles årsredovisning, 2009). För att implementera denna 

koncernövergripande strategi finns det således ett konvergerande informationsbehov om bland annat 

låginkomsttagares köpbeteende. Sådan information behöver i sin tur tas i beaktande vid beslut om vilka 

aktiviteter som skall genomföras på respektive organisatorisk nivå. Med en gemensam affärslogik blir 

således samma typ av information viktig inom hela koncernen.  

Kontentan av diskussionerna om beslutssituationer, kärnkompetens respektive affärslogik har varit 

densamma: likformighet inom respektive dimension bidrar till att skapa ett fokus inom koncernen. 

Koncerner med likformighet både inom och mellan dimensionerna har skapat ett så kallat heartland. 

Ett heartland innefattar affärer med en gemensam logik och därmed gemensamma kriterier för fram-

gång. I en sådan situation har koncernledningen stora möjligheter att vara väl insatt i verksamheten och 

därmed kunna bidra aktivt i koncernens värdeskapande. Dessutom underlättar de gemensamma fram-

gångskriterierna koordineringen av strategier, likväl som en integrering av styrsystemet, då det finns en 

gemensam utgångspunkt för vad som är viktigt inom koncernen. Det är därför som harmonierande 

beslutssituationer, kärnkompetens och affärslogik antas underlätta skapandet av strategisk kongruens 

och integrerad styrning (jmf Goold et al., 1994) och att dimensionerna i sin tur inkluderats som en 

explicit del i analysmodellen. 

2.6 SAMMANFATTNING – AVHANDLINGENS KONCEPTUELLA RAMVERK 

Föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i ett situationsanpassningssynsätt. Strategisynen präglas av 

ett innehålls- och processperspektiv medan ekonomi- och produktionsstyrning tar sin utgångspunkt i 

formell planering och uppföljning. De senare används antingen i syfte att påverka individers beteende 

(ekonomi- och produktionsstyrning) eller att styra maskinkapacitet och produktionsflöden (produk-

tionsstyrning). 

I kapitlet har den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005) presenterats, förändringar och tillägg i 

modellen har diskuterats och motiverats, och en analysmodell har skapats. De förändringar som skett i 

förhållande till den ursprungliga modellen relaterar till omgivnings- respektive strategidimensionen på 

respektive nivå. Den förstnämnda har breddats för att täcka alla större händelser som påverkar kon-

cernens strategier och styrning, inte bara de som sker på konkurrensarenan. Dimensionen för koncern-

strategi har förändrats från en inriktning på synergipotential till att i stället fokusera realisering av 

synergipotential, affärsstrategier fokuseras utifrån positioneringen i stället för grad av differentiering, 

och produktionsstrategier behandlas utifrån flexibiliteten i processen. Det sistnämnda gör att strategier 

för både traditionell produktion och mjukvaruproduktion kan fångas in.  

Följande tre dimensioner har lagts till i analysmodellen: beslutssituationer, kärnkompetens och affärs-

logik. I en koncern där dessa tre har en inbördes förstärkande effekt antas det finnas goda förutsätt-

ningar för skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning, främst genom den tydliga fokuser-

ing av verksamheten som de tre dimensionerna då bidrar till. 
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Detta kapitel har enbart innefattat diskussioner som relaterar till innehållet i analysmodellen. Den 

minst lika viktiga diskussionen om hur analysmodellen har använts i studien saknas. En sådan förs i 

stället i avhandlingens nästföljande kapitel (3, Genomförandet av studien) och mer specifikt avsnitt 3.5 

(Analys av det empiriska materialet).  
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3 GENOMFÖRANDET AV STUDIEN 

I detta kapitel diskuteras hur föreliggande studie har genomförts. I de tre första avsnitten diskuteras i tur och 

ordning studiens övergripande forskningsansats, val av fallföretag och studieperiod samt de verktyg som har 

använts för insamling av det empiriska materialet. Det fjärde avsnittet innefattar några förtydliganden 

avseende avhandlingens fyra resultatkapitel medan det femte innefattar en beskrivning av hur det empiriska 

materialet analyserats och hur forskningsfrågorna besvarats. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

diskussion om studiens trovärdighet. 

3.1 EN FALLSTUDIE – STUDIENS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS 

Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om och förståelsen av skapandet av strategisk kongruens och 

integrerad styrning över tid i en koncerns strävan efter konkurrenskraft. Frågor av typen hur och varför 

är därmed i fokus, exempelvis hur strategier och styrsystem på koncern-, affärs- och funktionsnivå 

samspelar i skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning (forskningsfråga 3) och vilken 

betydelse strategisk kongruens och integrerad styrning har för en koncerns konkurrenskraft (forsknings-

fråga 4). I det övergripande valet mellan en i huvudsak kvalitativ och kvantitativ ansats valdes därför 

den förra; studiens fokus på samspelet mellan omgivning, strategi, styrning och konkurrenskraft över tid 

gör en sådan nödvändig för att fånga dynamiken i relationerna (jfr Yin, 2003: 3–9). Förutom att studien 

därmed kan lämna viktiga bidrag utifrån den tydliga efterfrågan på detaljerade flernivåstudier kan den 

också lämna bidrag i relation till studier med ett konfigurativt perspektiv (se avsnitt 2.1, Ett situations-

anpassningssynsätt). Dessa har i huvudsak varit kvantitativt orienterade och avhandlingen kan därmed 

bidra till att föra forskningen framåt genom att diskutera hur och varför konfigurationer, eller delar av 

konfigurationer, förändras (jfr Miller, 1996). En detaljerad diskussion om det är knappast möjlig med 

utgångspunkt i en kvantitativ ansats. Sådana studier landar snarare i resonemang om förekomsten av 

konfigurationer och hur dessa kan karaktäriseras (jfr Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Doty et al., 

1993; Gerdin, 2005). 

Av möjliga kvalitativa ansatser valdes fallstudien som övergripande forskningsansats. Ett utmärkande 

drag för fallstudien är användandet av flera olika källor för att samla in det empiriska materialet, något 

som i sin tur ökar möjligheterna till triangulering. Vanliga källor är dokument, respondenter och obser-

vationer (Yin, 2003: 85). En fallstudie är lämplig att använda i de studier där ”a phenomenon is broad 

and complex, when a holistic, in-depth investigation is needed, and when a phenomenon cannot be 

studied outside the context in which it occurs” (Dubé & Paré, 2003: 598). Det stämmer väl in på före-

liggande studie. Utgångspunkten är ett situationsanpassningssynsätt där kontexten är av central betyd-

else. En koncern studeras i detalj för att möjliggöra ett helhetsperspektiv vad gäller skapandet av strate-

gisk kongruens och integrerad styrning över tid samt vilken betydelse detta har för konkurrenskraften. 



 

 - 52 -  

Komplexa samband på och mellan olika organisatoriska nivåer studeras därmed. Även Langfield-Smith 

(1997: 221) lyfter fram fallstudiens möjligheter i en sådan typ av studie: ”Case study research offers the 

potential for a deeper examination of the processes involved in the relationship between MCS [manage-

ment control systems] and strategy”. 

Det finns olika typer av fallstudier, exempelvis de med fokus på att fånga en ögonblicksbild av ett 

fenomen och de som försöker fånga förändringar över tid. Utifrån studiens syfte var det viktigt med en 

longitudinell fallstudie. Miller (1996; se även Otley, 1980: 424) beskriver anledningen på ett förtjänst-

fullt sätt:  

Configurations are in essence dynamic. Their organizing themes, force-fields and interdependencies can 

best be revealed by studying organizations over time. Working models, as we all know, are far more in-

formative than snapshots. Thus I would like to see more studies that examine the sequences of interact-

tions that create configurations. These might reveal, for example, when and how dominant themes arise; 

how elements of strategy, structure and process reinforce each other; and which forces endow configu-

rations with coherence, stability or momentum (Miller, 1996: 508). 

I och med att en forskarutbildning löper över en begränsad tidsperiod var ett retrospektivt inslag nöd-

vändigt för att studieperioden skulle bli tillräckligt lång (jfr Pettigrew, 1990). Det innebär att de aktuella 

fenomenen studerats dels i realtid, dels retrospektivt för att fånga upp redan genomförda förändringar. 

Den kritik som riktas mot fallstudier handlar ofta om två aspekter. Den ena är att fallstudier är 

begränsade till att generera hypoteser. Skall hypoteser testas måste andra metoder användas. Den andra 

är att det inte är möjligt att generalisera med hjälp av fallstudier (jfr Hägg & Hedlund, 1979). Ett flertal 

författare är dock av annan uppfattning (jfr Benbaset et al., 1987: 372; Darke et al., 1998: 275–276; Dubé 

& Paré, 2003: 605; Hägg & Hedlund, 1979: 141 i det förstnämnda fallet och Gummesson, 2000: 88–91; 

Hägg & Hedlund, 1979: 139–140; Lee & Baskerville, 2003: 237; Yin, 2003: 10 i det sistnämnda). I det 

förstnämnda fallet lyfts exempelvis följande fram: 

If, for example, the observation of the phenomenon under study requires in-depth investigation, 

hypothesis testing research can most appropriately be conducted using case studies. A ”variable” like the 

degree of centralization of capital investment decision making, for instance, may not be measurable unless 

one investigates the most intimate aspects of the functioning of an organization and a hypothesis about 

the relationship between this variable and, say, the training of the employee cadre would then have to be 

tested by the investigation of several case examples (Hägg & Hedlund, 1979: 141). 

Exemplet har likheter med det som fokuseras i föreliggande studie, det vill säga hur relationen mellan 

olika dimensioner ser ut. Att kalla studien för en hypotesprövning är dock inte en korrekt beskrivning. 

Förvisso är sambanden i avhandlingens analysmodell att betrakta som väl underbyggda hypoteser och 

en del av studien handlar om att testa dessa samband empiriskt. Det centrala i avhandlingen är dock att 

öka kunskapen om och förståelsen av dessa samband, inte bara konstatera huruvida de är korrekta. 

Frågan om möjligheterna till generaliseringar utifrån en fallstudie blir därmed central. 

Forskare som Gummesson (2000: 89–90), Hägg & Hedlund (1979: 138–140), Lee & Baskerville (2003) 

och Yin (2003: 10, 37–38) framhåller att det finns olika typer av generaliseringar varav några kan ske 

med hjälp av fallstudier. Yin menar exempelvis följande:  

[C]ase studies, like experiments, are generalizable to theoretical propositions and not to populations or 

universes. In this sense, the case study, like the experiment, does not represent a ”sample”, and in doing a 
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case study, your goal will be to expand and generalize theories (analytical generalization) and not to 

enumerate frequencies (statistical generalization) (Yin, 2003: 10). 

Analytisk generalisering innebär således att ”the investigator is striving to generalize a particular set of 

results to some broader theory” (Yin, 2003: 37; jfr Lee & Baskerville, 2003: 235–237). Ett exempel på 

analytisk generalisering är att utifrån ett specifikt fall relatera följande samband till ett övergripande 

teoretiskt ramverk: ”a system of type A and a system of type B together comprise a mechanism which 

tends to function in a particular way” (Normann, 1970: 53). Översatt till denna studie innebär det exem-

pelvis en möjlighet att generalisera resultatet avseende sambanden mellan strategisk kongruens, integre-

rad styrning och konkurrenskraft till det situationsanpassningssynsätt som utgör den huvudsakliga teo-

retiska utgångspunkten i studien. Det är också den typ av generaliseringar som kommer att göras i av-

handlingens sista kapitel (9, Avslutande diskussion). 

3.2 VAL AV FALLFÖRETAG OCH STUDIEPERIOD 

Att använda en fallstudie som övergripande forskningsansats innebär att ett lämpligt fall behöver identi-

fieras för att de aktuella fenomenen skall kunna studeras. Ett fall skall här tolkas enligt följande: 

a bounded context in which one is studying events, processes, and outcomes. Note that ”case” could 

include a wide range of settings; a school, a program, a project, a network, a family, a community, and even 

the behaviour of an individual over time in a specified environment (Miles & Huberman, 1984: 28). 

Som redan framgått i avhandlingen har ett företag ansetts lämpligt som fall. För att välja ett specifikt 

fallföretag är det centralt att identifiera ett antal urvalskriterier som valet skall grunda sig på (Yin, 2003: 

87). Inom forskningsprogrammet SiSK identifierades fem sådana kriterier som också har använts som 

utgångspunkt i föreliggande studie. För det första skulle det vara en svensk koncern för att inte språkliga 

och ekonomiska aspekter, så som reskostnader, skulle vara en begränsning i empiriinsamlingen. För det 

andra ansågs en stor tillverkande koncern med flera affärsenheter relevant, dels då produktionsstrategier 

och -styrning valts som fokus på funktionsnivån, dels då ett flertal affärsenheter innebär att intressanta 

krav ställs på både vertikal och horisontell koordinering. För det tredje skulle koncernen ha varit 

verksam under lång tid i och med studiens retrospektiva karaktär. För det fjärde skulle det vara en 

börsnoterad koncern. Den mängd externt tillgänglig information som då finns om verksamheten skapar 

större möjligheter i diskussionen om konkurrenskraft och värdeskapande. 

För det femte skulle det vara en konkurrenskraftig koncern31. Förvisso vore det möjligt att i stället 

studera en icke konkurrenskraftig koncern. Ett uppnått tillstånd av strategisk kongruens och integrerad 

styrning hos en sådan innebär att nämnda fenomen kan antas ha liten betydelse för skapandet av 

konkurrenskraft. Valet av det förstnämnda alternativet grundar sig på resonemang i Kaplan (1984: 407, 

415). Min tolkning är att det inom områden för vilka det saknas empiriskt grundade studier är kon- 

 

 

                                                      

31 I avsnitt 3.3.4 (Operationaliseringar och mätinstrument) operationaliseras konkurrenskraft i form av avkastning på 
totalt kapital. En stark konkurrenskraft innebär en långvarig lönsamhet överstigande branschgenomsnittet. 
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kurrenskraftiga företag som först bör studeras för att betydande kunskapsbidrag skall kunna ges32. I 

avsnitt 2.4 (Strategisk kongruens) och 2.5 (Integrerad styrning) har det förvisso konstaterats att det finns 

betydande empirisk forskning som behandlar delar av den helhet som är i fokus i föreliggande studie. 

Helheten är dock fortfarande obeforskad och en konkurrenskraftig koncern är därför lämplig som 

fallföretag. 

Utifrån ovanstående kriterier identifierades ett antal intressanta företag och bland dessa föll valet på 

Saab AB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget AB, fortsättningsvis Saab). Den huvudsakliga anledningen var 

att Saabs omgivning förändrats betydligt sedan 1990-talet och att omfattande interna förändringar skett 

som en konsekvens av det. I mitten på 1990-talet stod den svenska försvarsmakten och dess upphand-

lingsorganisation (Försvarets materielverk) för ungefär hälften av Saabs omsättning. Konkurrensen om 

dessa affärer var i många fall låg eller obefintlig varför Saab i princip hade monopol på den svenska 

marknaden. Omkring millennieskiftet inleddes en omställning av det svenska försvaret som innebar att 

Saab ökade fokuseringen på exportmarknaden. Några år in på 2000-talet var koncernen därför betydligt 

mer konkurrensutsatt än tidigare. För att anpassa verksamheten utifrån den förändrade konkurrenssitua-

tionen genomfördes betydande förändringar i, och en inbördes matchning av, strategier och styrning på 

koncern-, affärs- och funktionsnivå. Samtidigt som dessa förändringar skedde lyckades koncernen bibe-

hålla sin konkurrenskraft33 och har till och med kallats kroniskt framgångsrik (se Herin, 2006). Sam-

mantaget gör detta att Saab är synnerligen lämpligt att studera när skapandet av strategisk kongruens 

och integrerad styrning över tid i en koncerns strävan efter konkurrenskraft är i fokus. Dessutom fanns 

det redan en etablerad relation mellan Linköpings universitet och Saab som också bidrog till valet. 

Relationen underlättade en initial kontakt avseende föreliggande studie och innebar dessutom en 

mycket god tillgång till respondenter och till viss del internt skriftligt material. 

Frånsett val av fallföretag var val av affärsenheter att studera närmare nödvändigt. Koncernens årsredo-

visningar användes som underlag för detta. Utgångspunkten var att studera relativt stora affärsenheter 

med verksamhet som betraktades som central inom koncernen. Affärsenheterna skulle också ha varit 

rätt stabila organisatoriskt34 under hela studieperioden då det skapar större möjligheter att exempelvis 

förstå hur en strategisk förändring har påverkat styrning och beteende. Dessutom var det viktigt att 

respektive affärsenhet var representativ för verksamheten inom det segment som den tillhörde. Vid tid-

punkten för valet av affärsenheter var de indelade i tre segment där karaktären på affärsenheterna skiljde 

sig åt mellan de olika segmenten35. En spridning av de studerade affärsenheterna över dessa tre var 

således att föredra för att täcka in så många olika typer av verksamheter som möjligt. Utifrån en dialog 

med Saab inkluderades tre affärsenheter i studien, en per segment: Saab Aerosystems (fortsättningsvis 

Aerosystems), Saab Bofors Dynamics (fortsättningsvis SBD) och Saab Systems (fortsättningsvis 

                                                      

32 Kaplans egen argumentation grundas på att det från 1920-talet fram till 1980-talet förekom alldeles för få 
empiriska studier av den traditionella ekonomistyrningen (eng. management accounting). Författaren räknar därför 
upp företagen IBM, Texas Instruments, Procter & Gamble, 3-M, Johnson & Johnson och McDonalds som exempel 
på relevanta företag att studera för att öka kunskapen om den traditionella ekonomistyrningen. Kaplan motiverar inte 
explicit valet av dessa företag men generellt betraktas de som framgångsrika, bland annat ur ett ekonomiskt per-
spektiv. Utifrån föreliggande avhandlings terminologi kan de således betraktas som konkurrenskraftiga. 
33 Diagram 4.3 i avsnitt 4.5.1 (En jämförelse avseende avkastning på totalt kapital) visar att utvecklingen av Saabs 
avkastning på totalt kapitel varit i paritet med branschgenomsnittet för den europeiska marknaden och strax under 
genomsnittet för den amerikanska. 
34 Med organisatoriskt stabila avses framför allt den övergripande sammansättningen av affärsenheten, det vill säga 
att inte ett antal nya stora verksamhetsområden tillkommit och försvunnit. Det är alltså inte interna organisations-
förändringar som åsyftas. 
35 De tre segmenten är Aeronautics, Defence & Security solutions samt Systems & Products. 
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Systems)36. Tillsammans utgör dessa tre kärnan i Saabs verksamhet och stod år 2005 för drygt 40 procent 

av koncernens totala omsättning (Ekonomichef, Koncern, 070419).  

Avslutningsvis var även ett definitivt val av tidsperiod för studien nödvändigt. Utgångspunkten var att 

den behövde vara så pass lång att den dels innebar möjligheter att fånga ett antal förändringar i strate-

gier och styrsystem, dels omfattade flera konjunkturcykler. Den period som valdes var 1995–200737. Att 

studien inleds 1995 har sin förklaring i att transportkoncernen Saab-Scania då delades och Saab blev en 

fristående koncern. Då Systems blev en del av Saab år 2000 har affärsenheten således inte kunnat stu-

deras för hela perioden. Systems betydelse för koncernen, tillsammans med att de stora förändringarna 

inom koncernen skett under 2000-talet, var dock motiv nog för att ändå inkludera affärsenheten. 

3.3 INSAMLING AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

Som nämnts tidigare kan och bör det empiriska materialet i en fallstudie samlas in via ett flertal källor, 

exempelvis dokument, respondenter och observationer. I studien har just dessa tre använts tillsammans 

med ett kvantitativt mätinstrument samt monetär information. Källorna diskuteras i detalj i detta 

avsnitt. 

3.3.1 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUER OCH OBSERVATIONER 

Intervjuer har varit det huvudsakliga verktyget för att samla in det empiriska materialet. Hoyle et al. 

(2002: 101–105) delar in intervjuer i två typer: telefonintervjuer och personliga intervjuer38. Även om 

författarna menar att resultaten utifrån dessa två typer inte behöver skilja sig nämnvärt har personliga 

intervjuer huvudsakligen genomförts i föreliggande studie. Telefonintervjuer har främst använts för 

kortare uppföljning. Det finns flera skäl till detta. För det första innebär personliga intervjuer att det är 

möjligt att tolka respondentens kroppsspråk och därmed få en indikation på huruvida respondenten 

verkar har förstått frågorna. Det är rimligen viktigt då komplexa, och i vissa fall känsliga, områden be-

handlas. Ett exempel på ett sådant område i föreliggande studie är den affärsstrategiska inriktningen hos 

de tre affärsenheterna.  

För det andra innebär en personlig intervju ökade möjligheter för respondenten att bygga upp ett 

förtroende för intervjuaren, främst då denna kan skaffa sig en uppfattning om intervjuaren utifrån både 

verbal och ickeverbal kommunikation. Avsaknaden av ickeverbal kommunikation i telefonintervjuer gör 

därmed att det är närmare till förtroendeproblem när den intervjutypen används. I föreliggande studie 

är det därför endast vid tre tillfällen som en telefonintervju inte föregåtts av en personlig intervju. Det 

gäller intervjun med en av analytikerna, en affärsutvecklare samt en verkstadschef. Min bedömning av 

dessa intervjuer är dock att konsekvenserna av eventuella förtroendeproblem varit små då jag uppfattade 

respondenterna som öppna i sina svar. 

Totalt 74 intervjuer om sammanlagt 115,5 timmar har genomförts under två perioder: den första från 

slutet av mars 2006 till början av maj 2007 (43 intervjuer), den andra från början av januari till mitten 

                                                      

36 Verksamheten för dessa tre kommer att beskrivas i kapitel 5–7 men det är relevant att redan här beskriva den 
huvudsakliga verksamheten. Aerosystems utvecklar och producerar i huvudsak stridsflygplanet JAS 39 Gripen, SBD 
utvecklar, producerar och säljer framför allt missilsystem samt infanteri- och understödsvapen, medan Systems 
huvudsakligen utvecklar, producerar och säljer olika typer av ledningssystem. 
37 Då studien inleddes hösten år 2005 har verksamheten under tidsperioden 1995–2005 studerats retrospektivt. 
38 Med personlig intervju avses en intervju där intervjuaren och respondenten för sitt samtal i samma fysiska rum. 
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av juni 2008 (31 intervjuer). Intervjuerna under den första perioden utgjorde den grundläggande empiri-

insamlingen medan intervjuerna under den andra perioden var fokuserade på att fylla identifierade 

luckor i materialet. I Tabell 3.1 presenteras ytterligare information om de genomförda intervjuerna. 

 
Antal  

intervjuer 
Antal  

respondenter 
Genomsnittlig  
anställningstid39  

Tidsspann  
anställningstid 

Genomsnittlig  
intervjutid 

Tidsspann  
intervjutid 

Analytiker 2 2 N/A N/A 25 min 20–30 min 

Koncernnivå 8 6 15 7–25 år 105 min 25–195 min 

Aerosystems 20 16 17 6–26 år 95 min 20–185 min 

SBD 22 14 13 6–34 år 100 min 15–150 min 

Systems 22 16 5,5 1,5–8 år 90 min 30–200 min 

SUMMA 74 54 12,5 1,5–34 år 95 min 15–200 min 

Tabell 3.1: Information om de genomförda intervjuerna40. 

Beroende på vilken typ av frågor som ställs under en intervju kan intervjun betraktas som strukturerad, 

semistrukturerad eller ostrukturerad (Patton, 2002: 342–349). I föreliggande studie har intervjuerna varit 

semistrukturerade. Det innebär att områden och övergripande frågor identifierats inför intervjuerna, 

men att de specifika frågorna har formulerats under intervjutillfället. Om nödvändigt har frågorna 

också följts upp med en eller flera följdfrågor. En semistrukturerad intervju innebär därmed att intervju-

aren har en tydlig ram att hålla sig inom vid respektive intervjutillfälle men att det samtidigt finns en 

betydande frihet för intervjuaren i vilka specifika frågor som ställs. Dessutom har respondenterna stor 

frihet i hur de väljer att besvara frågorna. Det senare ansågs viktigt då områdena som behandlades var 

komplexa och krävde omfattande svar. 

Vid en semistrukturerad intervju är det lämpligt att använda en intervjuguide för att beskriva de 

områden och frågor som skall diskuteras (Kvale, 1997: 121; Patton, 2002: 342–349). Inom forskningspro-

grammet SiSK togs en gemensam intervjuguide fram för att underlätta senare jämförelser mellan studi-

erna. Intervjuguiden togs fram i samverkan mellan doktorander och professorer och med utgångspunkt 

i de centrala fenomenen i den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005). Innan guiden började an-

vändas diskuterades den även vid ett flertal seminarier där forskare utanför forskningsprogrammet gav 

sina synpunkter på den (jfr Hoyle et al., 2002: 123). En del av dessa hade sitt huvudsakliga forsknings-

intresse inom strategi- och styrningsområdet medan resterande hade sina primära intressen inom andra 

områden. 

Arbetet med intervjuguiden skedde innan jag började som doktorand och jag var således inte med i 

framtagandet. Det innebar att jag inför mina egna intervjuer förde en dialog med de två doktorander 

som varit delaktiga om hur de såg på innehållet, hur de resonerat i framtagandet samt hur de använt 

den i sina egna intervjuer. Det ökade möjligheterna till en likartad användning och i förlängningen jäm-

                                                      

39 Anställningstiden för respektive respondent har beräknats som skillnaden mellan det år under vilket intervjun 
genomfördes och det år respondenten anställdes i koncernen. I de fall en respondent har intervjuats två gånger har 
det senare intervjutillfället använts i beräkningen. Då Systems endast varit en del av Saab sedan år 2000 är den 
angivna genomsnittliga anställningstiden för dess respondenter betydligt lägre än för övriga. Dock arbetade många av 
dessa inom Systems också före år 2000, det vill säga då affärsenheten var en del av Celsiuskoncernen. Deras 
erfarenhet av affärsenhetens verksamhet är därför betydligt mer omfattande än vad den genomsnittliga anställnings-
tiden i tabellen ger uttryck för. 
40 För en förteckning över vilken befattning respektive respondent hade vid intervjutillfället, se källförteckningen i 
Del 4 (Källförteckning och bilagor). 



 

 - 57 -  

förbara resultat. Samtidigt har intervjuguiden anpassats till föreliggande studie genom tillägg av frågor 

avseende mjukvaruproduktion, både strategi och styrning. Den anpassade intervjuguiden (se Bilaga 2a) 

användes under den första intervjuperioden. 

Under den andra intervjuperioden genomfördes intervjuer med dels Saabanställda, dels två externa 

finansanalytiker41. Syftet med att intervjua analytiker var att få externa personers syn på Saabs omgiv-

ning och verksamhet för att därmed öka möjligheterna till triangulering. För de två intervjuerna skap-

ades och användes en separat intervjuguide (se Bilaga 2b). Frågorna inriktades på aspekter som analy-

tiker bör ha en god uppfattning om, det vill säga omgivningen, koncern- och affärsstrategier, 

konkurrenskraft samt värdeskapande. När det i stället gäller intervjuerna med Saabanställda under andra 

intervjuperioden var syftet alltså främst att fylla identifierade luckor i det insamlade materialet från den 

första intervjuperioden. Specifika frågor formulerades därför med utgångspunkt i det materialet. Dessa 

kompletterades även med de frågor från den första intervjuperioden för vilka jag inte fått tillräckligt 

med information. Allt detta sammanställdes i en typ av intervjuguide för den andra intervjuperioden. 

Cirka en vecka före varje enskild intervju skickades en individuell intervjuguide till respondenten 

innefattande ett urval av frågor från intervjuguiden för den aktuella intervjuperioden. Respondentens 

arbetsområde och intervjuns tänkta inriktning styrde valet av frågor. Den individuella intervjuguiden 

skickades för att ge respektive respondent möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Huruvida denna 

möjlighet utnyttjades varierade. I ett flertal fall nämnde respondenterna att de inte läst igenom 

intervjuguiden, en majoritet av respondenterna hade skrivit ut den och ett fåtal hade gjort egna förbe-

redande noteringar i den. 

Valet att över huvud taget skicka en individuell intervjuguide grundades på studiens retrospektiva 

karaktär. Huber (1985) visar förvisso att människor spontant tenderar att komma ihåg centrala händ-

elser långt tillbaka i tiden, men har svårare att minnas mindre viktiga händelser. Då det var högst 

sannolikt att vissa frågor relaterade till det sistnämnda gavs respondenterna tid och möjlighet att för-

söka erinra sig även dessa. Samtidigt innebär studieperiodens längd en risk att minnen av vad som hänt 

omedvetet har förändrats på grund av att detaljer glömts bort och att ny mening av det som skett har 

skapats. Dessutom är det möjligt att en person medvetet ljuger eller förmedlar en idealiserad bild. Det 

gör i sin tur att det är lämpligt att ställa samma frågor till olika respondenter för att därmed kunna 

ställa deras svar mot varandra (Thurén, 1990: 28–39). I föreliggande studie har därför de flesta av frå-

gorna i intervjuguiderna behandlats vid flera intervjuer. Exempelvis har personer både på affärs- och 

funktionsnivå intervjuats om den affärsstrategiska inriktningen. 

Vid fyra av intervjutillfällena kompletterades den personliga intervjun med observationer. Den totala 

observationstiden uppgick till omkring två och en halv timmar. Av dessa fyra observationstillfällen 

relaterade ett tillfälle till slutmonteringen av Gripen inom Aerosystems, två till hela slutmonteringen i 

SBD:s Linköpingsenhet och en till slutmonteringen av granater i SBD:s Karlskogaenhet42. Observation-

erna innebar att jag och respektive respondent gick runt i produktionslokalen och diskuterade de olika 

                                                      

41 Hur samtliga respondenter identifierats presenteras i avsnitt 3.3.2 (Val av respondenter). 
42 Avsnitt 6.4.1 (Produktionsprocessen – slutmontering i Karlskoga) behandlar till stor del slutmonteringen av 
granater och missilsystem i Karlskoga. Några observationer av missilmonteringen har dock inte skett utan mon-
teringen har enbart diskuterats under intervjuer. Intervjun med verkstadschefen för missilmonteringen är den som 
främst behandlat processen. Den skedde via telefon och är en av de telefonintervjuer som inte föregåtts av en 
personlig intervju. 
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delarna av monteringsprocessen. Att få motsvarande detaljrika bild enbart utifrån intervjuerna vore svårt 

varför observationerna varit värdefulla för min förståelse av processerna. 

Vid de flesta av de personliga intervjuerna gjordes ljudupptagningar av samtalet för att säkerställa att 

centrala detaljer i respondenternas svar inte skulle gå förlorade (jfr Darke et al., 1998: 283). Åtta av 

intervjuerna spelades inte in, främst på grund av de aktuella respondenternas önskemål. Ingen av tele-

fonintervjuerna spelades heller in då de i de flesta fall var korta till sin karaktär och inspelning därför 

inte ansågs nödvändig. När intervjuer spelas in finns det en risk att intervjuaren inte är tillräckligt 

koncentrerad på vad som faktiskt sägs när denna vet att allt kommer att finnas tillgängligt för genom-

lyssning efteråt. Tillräckligt noggranna anteckningar och att en mer omfattande skriftlig samman-

ställning görs i närtid kan därför vara ett bättre alternativ (Darke et al., 1998: 238). För egen del har jag 

förvisso noterat att tankarna ibland förflyttats från slutet av respondentens svar till den nästkommande 

frågan under intervjun, just på grund av vetskapen om att dialogen spelas in. Vinsterna med 

inspelningarna har dock vida överstigit denna nackdel, framför allt möjligheterna till detaljerade ut-

skrifter samt att jag kunnat utvärdera mig själv som intervjuare och därmed utvecklats. Exempelvis har 

jag under studiens gång blivit tydligare i mitt sätt att ställa frågor. 

Den valda ordningsföljden för genomförandet av intervjuer under den första intervjuperioden har sin 

utgångspunkt i de fyra organisatoriska enheterna. Intervjuerna genomfördes i huvudsak i en enhet i 

taget och enligt följande turordning: Aerosystems, SBD, Systems samt koncernnivå. Turordningen för 

affärsenheterna grundade sig framför allt på verksamheternas komplexitet, bland annat avseende 

produktportfölj och organisationsstruktur. Den minst komplexa var i fokus först och den mest kom-

plexa sist. Att vänta med koncernnivån till sist grundades på uppfattningen att omfattande kunskap om 

de tre affärsenheternas verksamhet, omgivning, strategier och styrsystem skulle vara en nödvändighet för 

att dels kunna formulera frågor på ett relevant sätt, dels ha någonting att relatera svaren till. Under den 

andra intervjuperioden var i stället respektive respondents tillgänglighet för en intervju avgörande för 

turordningen. 

3.3.2 VAL AV RESPONDENTER 

Då intervjuer har utgjort det huvudsakliga verktyget för att samla in det empiriska materialet var valet 

av respondenter centralt. Inom forskningsprogrammet SiSK formulerades tre gemensamma kriterier för 

vad respektive respondent skulle uppfylla:  

- Respondenten har en god kännedom om koncernen 

- Respondenten innehar (har innehaft) en befattning med god insyn i den dagliga verksamheten på 

strategisk, taktisk eller operativ nivå inom koncernen 

- Respondenten arbetar inom, och/eller har ansvar för, något av studiens fokusområden inom 

koncernen. 
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Kriterierna kompletterades med exempel på olika befattningar som förmodligen skulle vara lämpliga för 

respondenterna att inneha43. Kriterierna och förslagen på befattningar presenterades för de fyra kontakt-

personer som Saab utsett för föreliggande studie, en för respektive affärsenhet samt en för koncernnivå. 

I dialog med kontaktpersonerna identifierades merparten av respondenterna. Resterande respondenter 

identifierades allt eftersom genom tips från andra respondenter. 

Studiens retrospektiva karaktär innebar att det var viktigt att så många respondenter som möjligt arbetat 

länge inom koncernen för att därmed kunna berätta om de förändringar som skett. Som framgår av 

Tabell 3.1 (se avsnitt 3.3.1, Genomförandet av intervjuer och observationer) sträcker sig respondenternas 

anställningstid inom Saab från 1,5 till 34 år. Den genomsnittliga tiden är 12,5 år vilket måste betraktas 

som ett bra utfall i och med att studieperioden omfattar totalt 13 år.  

Avseende valet av de två finansanalytikerna användes Saabs årsredovisningar som utgångspunkt. I dessa 

presenteras årligen vilka analytiker som följer Saab, och de som hade följt koncernen längst valdes. 

Analytiker 1 hade följt koncernen sedan år 1999 och Analytiker 2 sedan år 2000. Båda följer företag 

inom verkstadsindustrin och är således inte specifikt inriktade på försvarsindustrin. Intervjuerna med 

dessa två skedde i slutet av den andra intervjuperioden. I båda fallen bekräftade de min bild av Saabs 

omgivning och verksamhet. I förhållande till den detaljerade beskrivningen av omgivningen och verk-

samheten som respondenterna inom Saab bidragit till skall svaren från analytikerna dock betraktas som 

övergripande och därav den relativt korta intervjutiden. 

3.3.3 ANVÄNDNINGEN AV SKRIFTLIGA KÄLLOR 

I insamlingen av det empiriska materialet har ett antal skriftliga källor av både intern och publik karak-

tär använts som komplement till intervjuerna och observationerna. Det interna materialet har inhämtats 

i samband med intervjuerna. Vid ett antal av dessa har en fråga ställts till respondenten om möjlig-

heterna att få tillgång till internt material kopplat till det som behandlats under intervjun, exempelvis 

strategidokument eller planerings- och uppföljningsrutiner. Utifrån dessa frågor har jag tilldelats några 

beskrivningar av styrningens utformning, informationsmaterial om bland annat affärsenheternas pro-

dukter och organisationsstruktur, några nummer av en intern nyhetstidning samt ett par strategi-

dokument. Vid ett flertal intervjuer har respondenten dessutom visat internt skriftligt material som en 

del av dennas svar på vissa av mina intervjufrågor. Framför allt har det då handlat om strategi-

dokument, planerings- och uppföljningsprocesser samt sammanställningar av nyckeltal. 

Det publika materialet som har använts innefattar framför allt årsredovisningar (både Saabs och deras 

konkurrenters), pressreleaser, böcker, avhandlingar, försvarspolitiska propositioner samt tidningsartiklar. 

Årsredovisningarna har hämtats från respektive koncerns webbplats. De pressreleaser som Saab skickat 

ut under min tid som doktorand har jag fått via e-post. I övrigt har koncernens webbplats använts för 

att söka efter specifika aspekter i gamla pressreleaser. Avseende böcker och avhandlingar om Saab har 

inte någon strukturerad sökning gjorts utan dessa har främst identifierats vid läsning av annan 

litteratur. I ett fall har en bok också erhållits av en respondent. De försvarspolitiska propositionerna har 

varit viktiga underlag för att förstå Saabs omgivning och har hittats med hjälp av sökmotorer på 

                                                      

43 De befattningar som exemplifierades var enligt följande. Strategi: koncernchef, koncern- och affärsstrateg, strategi-
ansvarig, affärsenhetschef, affärsutvecklare, produktionsansvarig samt andra linjechefer. Ekonomistyrning: ekonomi-
chef på koncern- respektive affärsenhetsnivå, koncern-, affärs- och funktionscontroller, affärsenhetschef samt 
linjechefer. Produktionsstyrning: Produktionschef och produktionsansvarig. 
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Internet. Tidningsartiklar har framför allt identifierats genom att jag dels följt dagspressen under min 

tid som doktorand, främst Dagens Industri och Östgöta Correspondenten, dels använt databasen 

AffärsData för vissa sökningar.  

Informationen från de skriftliga källorna har använts som komplement till den information som 

erhållits från intervjuer och observationer, främst för att skapa en så heltäckande bild som möjligt. 

Exempelvis har en artikel i tidningen Gripen News44 inneburit att åsikter om det svenska flygvapnets 

deltagande i den stora flygövningen Red Flag Alaska kunnat erhållas från ansvarigt befäl. Den informa-

tionen var detaljerad och användbar i avhandlingen men hade inte framkommit vid intervjuerna, främst 

då jag inte var medveten om att jag borde ha ställt vissa specifika frågor om övningen. När jag efter de 

aktuella intervjuerna sökte efter mer information om övningen hittade jag nämnd artikel och den 

används som referens i avsnitt 5.3.3 (Aerosystems huvudsakliga konkurrensmedel) för att diskutera JAS 

39 Gripens unika egenskaper. Att informationen i artikeln matchade informationen från intervjuerna 

har tolkats som att min totala informationsmängd om övningen är korrekt och att den därför kan 

inkluderas i avhandlingen. 

Ovanstående är ett exempel på hur de skriftliga källorna har använts för triangulering i studien (jfr Yin, 

2003: 97; Miles & Huberman, 1984: 234; Dubé & Paré, 2003: 615). Ett annat exempel på denna typ av 

triangulering kan hämtas från diskussionen om koncernens kärnkompetens i avsnitt 4.3.2. (Saabs 

kärnkompetens – systemintegration). Utifrån intervjuerna erhölls i vissa fall divergerande information 

om vad som bör betraktas som koncernens kärnkompetens(er). Genom att studera koncernens årsredo-

visningar, framför allt från 1990-talet, med fokus på vilka uppgifter respektive affärsenhets produkter 

skulle lösa för kunderna, klarnade bilden av koncernens kärnkompetens. Att ställa information från 

intervjuer och årsredovisningar mot varandra var således viktigt för att erhålla ett tydligt resultat. 

3.3.4 OPERATIONALISERINGAR OCH MÄTINSTRUMENT 

En bra utgångspunkt för att presentera innebörden av en operationalisering är den nivåindelade 

begreppsapparat som Hoyle et al. (2002: 75–76) redogör för, det vill säga en uppdelning i teoretiska 

begrepp, dimensioner samt operationella definitioner. De två första nivåerna kan illustreras med hjälp 

av avhandlingens analysmodell. Exempel på teoretiska begrepp i den är omgivning, affärsstrategi och 

produktionsstyrning medan dimensioner för dessa tre begrepp är händelser i omgivningen, 

positionering respektive kundorderpunkt. De operationella definitionerna syftar till att göra 

dimensionerna möjliga att studera, det vill säga att precisera innebörden av dimensionerna.  

Beskrivningen av respektive dimension i kapitel 2 (Avhandlingens konceptuella ramverk) motsvarar 

således operationaliseringen av dimensionen. Utifrån beskrivningarna har frågor formulerats, och 

respondenternas svar på frågorna har använts för att diskutera dimensionerna och dra slutsatser. Jag 

som intervjuare tillsammans med intervjuguiderna har således utgjort studiens ”mätinstrument”. Som 

komplement till intervjuguiderna har dessutom Govindarajans (1988: 851–852) kvantitativa mätinstru-

ment använts för den affärsstrategiska dimensionen (se Bilaga 3a). Att detta är det enda kvantitativa mät-

instrumentet relaterat till strategi eller styrning i studien beror på den aktuella dimensionens karaktär; 

den kräver ett inslag av jämförelse med externa aktörer för att det skall vara möjligt att uttala sig om 

den. Ett extra stöd i diskussionen om dimensionen kändes därför befogat. 

                                                      

44 Gripen News fokuserar på stridsflygplanet JAS 39 Gripen och ges ut av affärsenheten Gripen International. 
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Govindarajans mätinstrument har använts i samband med tre intervjuer per affärsenhet, det vill säga de 

tre som har haft stort fokus på just affärsstrategier. För var och en av de sex frågorna i instrumentet har 

respondenterna fått gradera affärsenheten på en sjugradig Likertskala. Varje steg i skalan har poängsatts 

från ett till sju. Det sammantagna minimivärdet på sex poäng indikerar tydligt en kostnadsöverlägsen-

hetsstrategi medan det totala maxvärdet på 42 poäng tydligt indikerar en differentieringsstrategi. 

Konkurrenskraft och värdeskapande har inte operationaliserats i kapitel 2 (Avhandlingens konceptuella 

ramverk). Anledningen är att dessa, till skillnad från de andra dimensionerna, kan mätas med hjälp av 

externt tillgänglig information av monetär karaktär. Det kräver i sin tur en separat diskussion om hur 

data samlats in och använts. En sådan diskussion tillsammans med en operationalisering av respektive 

begrepp utgör innehållet i den resterande delen av avsnittet. 

Konkurrenskraft – avkastning på totalt kapitel (ROA) 

Konkurrenskraft skall här förstås i enlighet med Porters (1985: 11) syn på fenomenet, det vill säga att 

det krävs en lönsamhet över tid som överstiger branschgenomsnittet för att ett konkurrensutsatt företag 

skall anses ha en stark konkurrenskraft. Många menar dock att konkurrenskraft är ett flerdimensionellt 

fenomen, och att monetära mått därmed bör kompletteras med exempelvis marknadsrelaterade mått 

som marknadsandel eller kundnöjdhet (jfr Bharadwaj et al., 1993: 87; Keats & Hitt, 1988: 576–577, 590; 

Morgan & Strong, 2003: 165–166; Venkatraman & Ramanujam, 1986: 801–806). Anledningen till att 

använda flera dimensioner kan förklaras på följande sätt:   

De ekonomiska analyserna av ett företag kan liknas vid hur en läkare mäter temperatur, blodtryck, puls 

osv. hos en patient. Var för sig säger de mycket litet, tillsammans ger de en bild av patientens hälsotillstånd 

(Hallgren, 1988: 53). 

Pettigrew & Whipp (1991: 37) påpekar också att användandet av endast ett mått och en (1) mätpunkt 

kan leda till missvisande utfall. Resultatet för det enskilda året kan ha maximerats kortsiktigt och de 

negativa effekterna av detta fångas sannolikt inte i mätningarna. I grunden delar jag uppfattningen att 

konkurrenskraft är ett flerdimensionellt fenomen. Samtidigt anser jag att det går att komma långt i 

resonemangen om konkurrenskraft enbart med hjälp av ett lönsamhetsmått, dock förutsatt att mätning-

ar görs över en längre tidsperiod. I studien har konkurrenskraften därför mätts från år 1995 till och med 

år 200845. Genom användandet av en mätpunkt per år är det möjligt att se utvecklingen över tid och 

konsekvenser av eventuell kortsiktig maximering kommer sannolikt att fångas in. Som komplement till 

detta har värdeskapandet mätts för stora delar av samma tidsperiod. Genom att värdeskapande betraktas 

som det yttersta resultatet av konkurrenskraft (Rumelt, 2003) har det utgjort ett viktigt stöd i diskus-

sionen om konkurrenskraften. Operationaliseringen och mätningen av värdeskapande diskuteras i nästa 

underavsnitt. 

Lönsamhet kan mätas på en rad sätt, några exempel är avkastning på totalt kapital (Davis et al., 2003: 

706–707), avkastning på eget kapital (Keats & Hitt, 1988: 581) samt avkastning på sysselsatt kapital 

                                                      

45 Som nämnts i avsnitt 3.2 (Val av fallföretag och studieperiod) har år 1995–2007 valts som studieperiod. Men på 
grund av den förväntade tidsförskjutningen mellan förändrade strategier och styrning och konsekvenserna av föränd-
ringarna mäts konkurrenskraften till och med år 2008. En sådan förlängning fångar självklart inte in alla konse-
kvenser men sannolikt ytterligare en del av dem. Med hänsyn till avhandlingsprocessen hade det förvisso varit möjligt 
att förlänga mätperioden ytterligare, men år 2008 valdes ändå som slutpunkt för att den då accelererande finanskrisen 
skulle ha så liten inverkan som möjligt på det redovisade resultatet. 
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(Lewis & Thomas, 1990: 388–389). I studien valdes avkastning på totalt kapital (eng. return on asset – 

ROA) som operationalisering av konkurrenskraft. ROA är också ett vanligt förekommande måttet i 

dessa sammanhang (jfr Davis et al., 2003: 706–707; Morgan & Strong, 2003: 165–166; Jacobson, 1987: 

470). Dess popularitet härstammar sannolikt från möjligheten att med hjälp av årsredovisningar göra 

jämförelser mellan konkurrenter. Dock har måttet även andra fördelar. Det tar bland annat hänsyn till 

resultaträkningen och hela balansräkningen, något som är viktigt i utvärderingen av ett företags totala 

prestation (jfr Hallgren, 1988: 193). Förvisso tar även avkastning på eget respektive sysselsatt kapital 

hänsyn till både resultat- och balansräkningen, dock bara delar av den sistnämnda. Avkastning på 

sysselsatt kapital innebär dessutom omfattande problem datamässigt då icke räntebärande skulder skall 

dras bort från de totala tillgångarna. Dessa poster var i princip omöjliga att identifiera i många av de 

aktuella årsredovisningarna och måttet var därför inte möjligt att använda. För att beräkna ROA 

användes följande formel (jfr Anthony & Govindarajan, 2007: 286): 

 

 

Det finns några aspekter som behöver diskuteras avseende innehållet i formeln och formelns 

användning. Scheja (2009: 63–74) tydliggör att det finns en betydande diskrepans i vad olika börsbolag 

inkluderar i sina intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen. Det tillsammans med avsaknaden av en 

entydig definition av ett flertal resultatbegrepp, exempelvis resultat före jämförelsestörande poster, 

innebär att det är svårt, om ens möjligt, att skapa exakt jämförbara underlag för företagen. Jämförelser 

mellan företag i olika länder med skilda redovisningsnormer blir därmed än svårare. Dessutom påpekar 

Hallgren (1988: 195) att likvärdiga tillgångar i olika företag mycket väl kan ha värderats olika vilket 

påverkar jämförbarheten av balansomslutningen negativt. 

I och med problemen i jämförbarhet mellan redovisningsdata från olika företag kan man ifrågasätta om 

det över huvud taget är relevant att använda ett monetärt nyckeltal i studien. Någon form av jämförelse 

är dock nödvändig och oavsett vilka kriterier som väljs för jämförelsen kommer det sannolikt att finnas 

jämförelseproblem. Alla företag är unika och information från respektive företag präglas av detta. I 

stället för att låta bli att jämföra handlar det snarare om att vara försiktig i de slutsatser som dras utifrån 

jämförelserna. I avhandlingen används ROA därför för att ge en indikation om Saabs konkurrenskraft, 

inte för att i detalj uttala sig om den. 

I beräkningar av ROA finns det ett flertal alternativ för vad som skall inkluderas i täljaren. Årets resultat 

valdes slutligen i stället för alternativ som rörelseresultatet plus finansiella intäkter, och resultat efter 

finansiella poster plus finansiella kostnader (jfr Skärvad & Olsson, 2006: 388). Genom ett mer 

övergripande resultatmått undviks just problematiken att försöka identifiera exakt vad företagen 

inkluderar och exkluderar i rörelseresultatet. Exempelvis inkluderar årets resultat poster av jämförelse-

störande karaktär som i sig kan ha hanterats på helt skilda sätt i olika årsredovisningar:  

Problemet är att en användare av rapporten ändå inte vet vad som per definition betraktas som jämförelse-

störande. Vid en tidpunkt exkluderas en viss transaktion eller post, vid en annan tidpunkt exkluderas kan-

ske en annan transaktion. Dessutom kan ett annat bolag ha en annan åsikt om vad som är jämförelse-

störande (Scheja, 2009: 67). 

I föreliggande studie finns dock få aspekter som är att betrakta som jämförelsestörande. Exempelvis kan 

beslut om avveckling av en verksamhet som innebär omfattande avvecklingskostnader, vanligen 

ROA = 
Balansomslutningen 

Årets resultat 
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redovisat som jämförelsestörande, vara ett viktigt steg i en stor strategisk förändring. Genom studiens 

fokus på bland annat konsekvenserna av strategiska förändringar blir avvecklingskostnaderna därmed en 

naturlig del av verksamheten som behöver tas i beaktande vid en jämförelse mellan konkurrenter.  

ROA har beräknats för Saab och åtta av dess konkurrenter, fyra europeiska och fyra amerikanska46, för 

respektive år under studieperioden. Valet av fyra per världsdel grundade sig på att fyra aktörer domi-

nerar den europeiska marknaden: BAE Systems, EADS, Thales och Finmeccanica (Vlachos-Dengler, 

2004). Dessa ansågs därför lämpliga att inkludera i studien. För att ha lika många från respektive 

världsdel valdes de fyra konkurrenter i USA som år 2007 var omsättningsmässigt störst, det vill säga 

Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin samt Northrop Grumman. Därmed inkluderades de 

största aktörerna i både Europa och USA. Syftet med att inkludera dessa var att komplettera de nedan 

beskrivna branschgenomsnitten med de största aktörerna för att därmed vidga bilden av Saabs kon-

kurrenskraft. 

Jämförelser mellan koncerner som helhet är på sätt och vis problematiska, främst då det inte är 

koncerner utan affärsenheter som konkurrerar med varandra. Den mest relevanta jämförelsen hade varit 

att utgå från Saabs affärsenheter, identifiera de största konkurrenterna och sedan jämföra deras ROA. 

Det finns dock ett betydande mätproblem med en sådan ansats. Exempelvis finns inte balansräk-

ningarna för konkurrenternas affärsenheter publikt tillgängliga. Det näst bästa alternativet, att jämföra 

koncernerna som helhet, valdes därför. Samtliga nio koncerner är också en del av den globala 

försvarsindustrin och det finns tydliga likheter i verksamhetsinriktning. I vissa fall finns det dock betyd-

ande skillnader i produktportföljerna. Den största är den omfattande civila flygplansproduktionen 

inom Boeing och EADS. Den verksamheten har haft stor påverkan på de två koncernernas resultat 

under studieperioden, både i positiv och i negativ bemärkelse. Några korrigeringar för detta har inte 

gjorts utan de två koncernernas resultat- och balansräkningar har använts i sin helhet vid beräkningarna 

av ROA. Motivet är att det annars blir betydande gränsdragningsproblem avseende exakt vilka 

verksamheter som skall inkluderas och inte i respektive koncern. 

Utifrån operationaliseringen av konkurrenskraft behövde ett branschgenomsnitt för ROA beräknas som 

Saabs lönsamhet kunde relateras till. Något heltäckande branschgenomsnitt kunde inte identifieras 

varför ett genomsnitt för den europeiska respektive den amerikanska marknaden togs fram. Utgångs-

punkten för dessa var de företag som innefattas i de två aktieindex som diskuteras i nästkommande 

avsnitt, det vill säga AERSPER för Europa och DXS för USA. 

Beräkningarna av ROA för Saab, de åtta specifikt utvalda konkurrenterna samt övriga konkurrenter 

inkluderade i de två indexen innebar att årets vinst samt balansomslutning för respektive år och 

koncern identifierades med hjälp av databasen Thomson Reuters Datastream (fortsättningsvis Data-

stream). Då EADS bildades år 2000 genom en sammanslagning av ett flertal stora koncerner beräknades 

ROA endast för tidsperioden 2000–2008. Av de 20 företagen inkluderade i AERSPER och de 57 

företagen i DXS fanns nödvändig information för arton respektive 50 företag47. Dock fanns det inte hel-

                                                      

46 I Saabs årsredovisning för år 2006 (s 14–16) anges de huvudsakliga konkurrenterna inom respektive verksamhets-
område. I de allra flesta fall är dessa europeiska eller amerikanska varför enbart konkurrenter från dessa världsdelar 
valts. 
47 I Bilaga 4 presenteras vilka företag som har inkluderats i respektive index samt vilka företag som det inte funnits 
nödvändig information om för beräkning av ROA. 
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täckande information om samtliga dessa företag för hela studieperioden. Antalet inkluderade företag per 

år och index presenteras i Tabell 3.2. 

 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 

AERSPER 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 

DXS 33 34 37 40 41 44 44 45 46 48 49 50 50 50 

Tabell 3.2: Antal inkluderade företag per år i beräkningen av genomsnittligt ROA. 

Värdeskapande – total shareholder return (TSR) 

Ett företags konkurrenskraft antas leda till att värde skapas för framför allt tre intressentgrupper: aktie-

ägare, kunder och anställda. Ett högt värdeskapande för respektive grupp betraktas som en förutsättning 

för ett högt totalt värdeskapande för företaget (jfr Goold et al., 1994: 38–39). Vad som är att betrakta 

som högt är dock relativt och en jämförelse med konkurrenter är därmed nödvändig. Det har i sin tur 

gjort att enbart värdeskapandet i relation till aktieägarna varit i fokus i studien. Att erhålla jämförbar 

information om värdeskapandet för kunderna och de anställda är svårt, om ens möjligt och skulle dess-

utom kräva för mycket resurser i förhållande till arbetet med avhandlingen i övrigt. Därför valdes dessa 

delar bort. 

Ett vanligt sätt att operationalisera värdeskapande för aktieägare är att använda måttet total shareholder 

return (TSR) (Nilsson & Rapp, 2005: 39; de Mortanges & van Riel, 2003: 523). Måttet användes därför 

som operationalisering i föreliggande studie. TSR har beräknats för Saab och de åtta konkurrenter som 

presenteras i föregående avsnitt. Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt i följande formel (jfr de 

Mortanges & van Riel, 2003: 523): 

 

 

Utifrån ett aktieägarperspektiv är det relativa värdeskapandet gentemot alla andra placeringsmöjligheter 

av huvudsakligt intresse. Jämförelser har därför gjorts mellan Saabs TSR och dels de åtta storleksmässigt 

största konkurrenterna, dels fyra aktieindex. I det senare fallet handlar det om Stockholmsbörsens  

generalindex (OMXSPI) och verkstadsindex (SX20PI)48, det amerikanska SPADE defense index (DXS) 

samt databasen Datastreams Europaindex för flyg-, rymd- och försvarsföretag (AERSPER)49. Data för 

beräkningarna av de nio koncernernas TSR hämtades från flera källor. Respektive koncerns utdelning 

hämtades från årsredovisningar eller koncernens webbplats, medan börskurserna hämtades från Euro- 

 

                                                      

48 Stockholmsbörsens generalindex valdes för att visa Saabs utveckling i förhållande till den svenska börsen som 
helhet. På börsen finns dessutom ett specifikt branschindex för flyg- och försvarsindustrin. Dock innefattar det bara 
två företag, Saab och en mindre aktör, varför indexet inte är givande ur ett jämförelseperspektiv. Det svenska 
branschindex som i övrigt ligger närmast Saabs verksamhet är verkstadsindex och det är därför som detta valdes. 
Nödvändig information för respektive index hämtades från Euroinvestors webbplats (2009b). 
49 DXS inkluderar alltså 57 amerikanska företag inom försvars-, samhällssäkerhets- och/eller rymdbranschen. 
AERSPER är egenkomponerat av Datastream och innefattar 20 företag inom nämnda branscher. Vid sökandet efter 
lämpliga amerikanska och europeiska index var dessa två de som identifierades. Då de inkluderar relativt många 
företag, inklusive de åtta speciellt utvalda konkurrenterna, ansågs de dessutom vara lämpliga att använda i studien. 
Nödvändig information om DXS hämtades direkt från indexets webbplats (The SPADE defense index, 2010a, 
2010b) medan Datastream användes för att hämta information om AERSPER. 

TSR = 
Anskaffningspris 

(Försäljningspris – Anskaffningspris + Återinvesterad utdelning) 
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investors webbplats (2009a)50. Då Saab börsintroducerades den 18 juni 1998 betraktades stängningskurs-

en för den dagen som anskaffningspriset i uträkningen av respektive koncerners TSR. EADS bildades 

dock den 10 juli 2000 varför stängningskursen den dagen betraktades som anskaffningspris för aktien. 

Beräkningen av TSR innebar att ett ackumulerat värde för respektive år togs fram. Exempelvis innebar 

beräkningen av TSR för år 2002 följande. Antalet innehavda aktier år 2002, i vilket den återinvesterade 

utdelningen avspeglas, multiplicerades med slutkursen för år 2002 (försäljningspriset i formeln). Från 

denna summa subtraherades stängningskursen för den 18 juni 1998 (anskaffningspriset i formeln). 

Differensen dividerades avslutningsvis med just nämnda anskaffningspris.  

Avseende beräkningen av antalet innehavda aktier illustreras detta med hjälp av följande exempel. 

Utgångspunkten var att en (1) aktie köptes den 18 juni 1998 och att den bibehölls under resterande del 

av året. Utdelningen för svenska börsföretag betalas normalt sett ut någon gång under första halvåret det 

efterföljande året, det vill säga år 1999 i detta exempel. I USA tillämpas i stället kvartalsutdelning med 

löpande utbetalning under det enskilda året. För att underlätta beräkningarna betraktades den 1 januari 

1999 som utbetalningsdatum för respektive koncerns totala utdelning för år 1998. Utdelningen divider-

ades därför med aktiens stängningskurs den sista börsdagen år 199851 för att erhålla den summa som 

skulle återinvesteras i aktien. Summan adderades i sin tur till det befintliga aktieinnehavet, i det här 

fallet 1,0 aktier. Ett nytt totalt aktieinnehav erhölls därmed som betraktades som konstant under hela år 

1999. Samma beräkningar gjordes sedan för varje efterföljande år52. I de fall en aktiesplit skett, antingen 

en vanlig eller omvänd, togs detta i beaktande genom att det innehavda aktieantalet förändrades i 

enlighet med spliten. Oavsett datum för spliten användes den 1 januari det aktuella året som 

utgångspunkt53. 

3.4 NÅGRA VIKTIGA FÖRTYDLIGANDEN AVSEENDE RESULTATKAPITLEN 

Det finns några aspekter kopplade till de fyra resultatkapitlen som behöver nämnas redan här. Först och 

främst är innehållet i kapitlen en sammanställning av hur jag har uppfattat verksamheten utifrån 

intervjuerna, observationerna och det skriftliga materialet. De olika källorna har bidragit med 

pusselbitar beträffande omgivningen, strategier, styrsystem och beteende. I resultatkapitlen sammanfogar 

jag dessa pusselbitar till en helhet. Detta tillsammans med omfattningen på resultatkapitlen har gjort att 

jag har valt att inte detaljreferera i den löpande texten. I stället presenteras en sammanställning av käll- 

 

                                                      

50 I de fall en koncern var noterad på flera börser användes kurserna från börsen i koncernens hemland. Finmeccan-
icas börskurs för tidsperioden 1998–2000 fanns dock inte tillgänglig via Euroinvestor. Den informationen hämtades i 
stället från Milanobörsens webbplats (2008). Stängningskurserna för de efterföljande åren hämtades också för att 
därmed kunna jämföra dessa med motsvarande information från Euroinvestor. Detta för att säkerställa matchande 
kursutveckling. Några avvikelser identiferades inte. 
51 Den sista börsdagen år 1998 har likställts med öppningskursen för första börsdag år 1999. Detta för att enbart 
använda ett värde per år och därmed underlätta beräkningarna. 
52 För Finmeccanica har det inte varit möjligt att identifiera utdelningen för år 1998–2000. I beräkningarna av TSR 
för den perioden har utdelningen antagits varit densamma som för den efterföljande treårsperioden, 2001–2003, det 
vill säga 0,01 Euro per år. 
53 Fyra av koncernerna genomförde en split under studieperioden: Lockheed Martin (1:2) den 31 december 1998 (i 
beräkningarna har datumet satts till den 1 januari 1999), Northrop Grumman (1:2) i juni 2004, Finmeccanica (20:1) i 
juli 2005 och General Dynamics (1:2) i mars 2006. 



 

 - 66 -  

orna för respektive avsnitt i separat bilaga (Bilaga 5)54. Inspiration till detta sätt att referera har hämtats 

från etnografiska studier (jfr Kruse, 2006; Köpsén, 2008) och studier inom ekonomisk historia (jfr 

Fagerfjäll, 1999; Kuuse, 1986). 

I de fall respondenter haft olika uppfattning om en specifik aspekt har båda ståndpunkterna lyfts fram i 

texten. I övriga fall har uppfattningarna varit konvergerande. Detta gör att formuleringar i stil med 

”enligt en respondent…” som inte efterföljs av ”enligt en annan respondent…” är ett uttryck för att just 

den aspekten bara har behandlats vid en intervju. 

3.5 ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

Många forskare menar att den metod som har använts för att analysera det empiriska materialet alltför 

sällan presenteras på ett tillfredsställande sätt i akademiska skrifter (jfr Dubé & Paré, 2003: 624; 

Eisenhardt, 1989: 539; Miles & Huberman, 1984: 23). En tydlig beskrivning av tillvägagångssättet ger 

läsaren möjlighet att själv avgöra huruvida ”the results are the fruit of a systematic and rigorous 

process” (Dubé & Paré, 2003: 616). I detta avsnitt följer därför en detaljerad beskrivning av analys-

verktygen i studien samt hur de har använts för att besvara forskningsfrågorna. 

Enligt Miles & Huberman (1994: 10–12) består en analys av tre steg: reduktion (eng. data reduction), 

presentation (eng. data display) samt slutsatser och verifiering (eng. conclusion drawing and verifica-

tion). Reduktion innebär att ta sig från rådata, exempelvis en inspelad intervju, till en sammanhängande 

text. Presentation innefattar ett arbete med att hitta strukturer och mönster i den totala textmassa som 

skapats. Slutsatser och verifiering innebär att utifrån de strukturer och mönster som identifierats dra 

slutsatser och verifiera dessa. Hur dessa tre steg har hanterats i föreliggande studie beskrivs i var sitt 

avsnitt nedan. 

3.5.1 REDUKTION – FRÅN RÅMATERIAL TILL SAMMANHÄNGANDE TEXT 

I den initiala bearbetningen av intervjuerna har inspiration hämtats från en analysmodell kallad 

meningskoncentrering (Kvale, 1997: 175–177). Utgångspunkten i denna är en detaljerad utskrift av en 

inspelad intervju där analysen sker i fem steg. Stegen innebär att författaren (1) läser igenom utskriften, 

(2) delar upp texten i meningsenheter som behandlar en specifik företeelse, (3) kort och koncist beskriv-

er det centrala temat i meningsenheten, (4) funderar på hur beskrivningarna relaterar till studiens syfte 

och på vilket sätt de bidrar till detta, och (5) avslutningsvis knyter ihop de centrala delarna till en sam-

manhängande text. 

                                                      

54 Det finns några avsnitt på rubriknivå fyra som inte har en separat sammanställning av källor. För det första gäller 
det avsnitten om planeringsprocessen respektive användningen av styrverktygen inom ekonomistyrningen. Dessa 
underavsnitt är tydligt sammanlänkade och de flesta av intervjuerna har utgått från respektive styrverktyg som helhet 
varför både planering och användning har diskuterats. Något behov av att dela upp referenserna på respektive 
underavsnitt fanns därför inte utan referenserna har sammanställts på rubriknivå tre. För det andra saknar de tre sista 
underavsnitten i avsnitt 4.3.1 (Saabs koncernstrategiska inriktning) en sammanställning av källor. De är att betrakta 
som underavsnitt till avsnittet placerat precis före dessa tre, det vill säga ”År 2003–2007 – mot ’ett Saab’”. Då 
samtliga fyra avsnitt rör den koncernstrategiska inriktningen för tidsperioden 2003–2007 har ett flertal av avsnitten 
berörts i de intervjuer som behandlat den koncernstrategiska inriktningen från år 2003 och framåt. Något behov av 
att dela upp källorna på respektive underavsnitt fanns därför inte. Källorna för samtliga fyra avsnitt anges för 
avsnittet ”År 2003–2007 – mot ’ett Saab’”. 
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Då ovanstående modell tillämpats som bearbetningsmodell redan i samband med utskriften av inter-

vjuerna var grunden den inspelade intervjun alternativt de egna minnesanteckningarna. Då utskrifterna 

generellt gjordes tätt inpå intervjutillfället fanns det inget behov av att inleda med att enbart lyssna 

igenom intervjun en gång. Sammanfattande beskrivningar av de olika meningsenheterna gjordes direkt 

under uppspelningen. Relevanta citat skrevs också ut i sin helhet. Minnesanteckningarna omvandlades 

med stöd av minnet till korta beskrivningar av vad som sagts. All text strukturerades under rubriker 

utifrån framför allt dimensionerna i analysmodellen och avhandlingens rubrikstruktur. När intervjun 

spelades upp inkluderades även kontinuerliga tidsangivelser i texten för att enkelt kunna hitta tillbaka 

till den aktuella delen av inspelningen. 

Efter att ha gått igenom hela intervjun användes de sammanfattade beskrivningarna för att skapa en 

sammanhängande text. I texten gjordes dessutom egna minnesanteckningar, exempelvis om kopplingar 

mellan olika dimensioner, motstridiga uttalanden eller behov av komplettering (jfr Miles & Huberman, 

1994: 66). Den utskrivna intervjun skickades till den aktuella respondenten för att ge denna möjlighet 

att läsa igenom sammanställningen och komma med kommentarer om eventuella felaktigheter. Ungefär 

en fjärdedel av respondenterna utnyttjade den möjligheten. Av dessa gjorde samtliga korrigeringar av 

mindre karaktär i texten, exempelvis förtydliganden eller korrigeringar av faktafel som felaktigt 

benämnda produkter eller felaktiga beloppsnivåer. 

För att redan på ett tidigt stadium skapa överblick över det insamlade materialet kopierades texten i 

respektive intervjusammanställning efter hand in i avhandlingens rubrikstruktur. På så sätt var det hela 

tiden möjligt att få överblick över materialet och också identifiera luckor att fylla vid kommande 

intervjuer (jfr Miles & Huberman, 1994: 50). Att sedan sammanfoga de inkopierade delarna i en 

sammanhängande text innebar att prioriteringar behövde göras för att minska materialets omfång. Ett 

viktigt kriterium var då att behålla och presentera olika uppfattningar eller arbetssätt inom ett visst 

område (jfr Miles & Huberman, 1994: 271). Ett annat var att minska omfattningen på de detaljerade 

beskrivningarna av planeringsprocesserna inom ekonomistyrningen till förmån för beskrivningar av 

styrningens användning. 

3.5.2 PRESENTATION – MINIANALYSEN OCH HUVUDANALYSEN 

Enligt Miles & Huberman (1994: 91–93) kan utgångspunkten för en analys av en deskriptiv text inte 

vara hela texten i sig då den är för omfattande. I stället bör figurer, grafer eller tabeller användas för att 

sammanfatta det väsentliga i texten. Utifrån dessa kan analysen sedan göras. Sammanfattande punkter 

samt en tidsrelaterad matris användes därför som grund för analysen i avhandlingen.  

Analysen i avhandlingen är tvådelad. Den ena delen har jag valt att kalla minianalys då den endast 

fokuserar på specifika dimensioner i analysmodellen, mer specifikt de dimensioner som även finns i den 

tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005). Minianalysen relaterar till avhandlingens två första 

forskningsfrågor55. Minianalysen innebär att Saabs verksamhet diskuteras och klassificeras utifrån de 

nämnda dimensionerna, något som sker kontinuerligt i separata avsnitt i resultatkapitlen. Exempelvis 

följs beskrivningen av den affärsstrategiska inriktningen i vart och ett av de tre affärsenhetsrelaterade 

kapitlen av ett avsnitt i vilket affärsstrategierna klassificeras. Grunden för minianalysen var en samman-

fattning i punktform av respektive avsnitt där de viktigaste delarna i den löpande texten inkluderades, 

                                                      

55 I nästa avsnitt (3.5.3, Slutsatser och verifiering) påminns läsaren om samtliga forskningsfrågor. Dessutom förs en 
diskussion om hur respektive analys relaterar till dessa. 
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det vill säga de delar som relaterade till operationaliseringarna av respektive dimension. Dessa punkter 

omvandlades sedan till en löpande analystext. 

Den andra delen av analysen är avhandlingens huvudanalys som relaterar till avhandlingens två sista 

forskningsfrågor. Som stöd i huvudanalysen användes Miles & Hubermans (1984: 100–104) tidsrela-

terade matris. Med hjälp av den sattes fokus på när i tiden olika förändringar skett samt hur dessa 

relaterar till varandra. Matrisen består av ett tidsintervall på ena axeln, ett år per kolumn, samt områden 

i fokus på den andra axeln, det vill säga förändringar i omgivningen, strategier, ekonomistyrning, 

produktionsstyrning och beteende. Matrisen innefattar även separata rader för respektive organisatorisk 

enhet i studien, det vill säga koncernnivån samt de tre affärsenheterna. De beskrivna förändringarna i 

resultatkapitlen placerades sedan in i matrisen med hjälp av en kort beskrivning av själva förändringen 

samt en notering om dess koppling till andra förändringar.  

De identifierade förändringarna utgjorde grunden för skapandet av beviskedjor (jfr Miles & Huberman, 

1994: 260–261). I studien innebär en beviskedja en beskrivning av hur förändringar i omgivningen 

påverkat strategier, hur strategier påverkat, och påverkats av, förändringar i ekonomi- och produktions-

styrningen, hur den förändrade styrningen påverkat beteendet inom koncernen, samt vad detta avslut-

ningsvis har inneburit för konkurrenskraften och värdeskapandet. Denna typ av beviskedjor har använts 

med framgång i tidigare studier av liknande karaktär (jfr Ezzamel et al., 2008; Goold & Campbell, 1987; 

Pettigrew & Whipp, 1991). 

Presentationen av beviskedjorna är grunden i kapitel 8 (Avhandlingens huvudanalys – några 

beviskedjor), dock med undantag för den sista delen gällande förändringarnas påverkan på konkurrens-

kraften och värdeskapandet. Den delen diskuteras i kapitel 9 (Avslutande diskussion). Kapitel 8 

innefattar dessutom en sammanfattande analys utifrån beviskedjorna där förekomsten av strategisk kon-

gruens och integrerad styrning inom Saab diskuteras. 

3.5.3 SLUTSATSER OCH VERIFIERING 

Detta avslutande avsnitt om analysen av det empiriska materialet är uppdelat i två underavsnitt. I det 

första diskuteras hur analysen har använts för att besvara avhandlingens fyra forskningsfrågor. I det 

andra diskuteras hur det empiriska materialet och slutsatserna verifierats. 

Hur analysen har använts för att besvara avhandlingens forskningsfrågor 

Avhandlingens minianalys relaterar till de två första forskningsfrågorna, det vill säga:  

1. Vilka koncern-, affärs- och produktionsstrategier underlättar skapandet av strategisk kongruens? 

2. Vilken utformning och användning av ekonomi- och produktionsstyrning på koncern-, affärs- 

och funktionsnivå underlättar skapandet av integrerad styrning? 

Den första forskningsfrågan besvaras med utgångspunkt i klassificeringarna av koncern-, affärs- och 

produktionsstrategier. Den andra frågan besvaras med hjälp av klassificeringarna av ekonomistyrningen 

respektive produktionsstyrningen, det vill säga utifrån dimensionerna informationens karaktär, styrning-

ens karaktär och styrningens tidshorisont respektive informationens karaktär, kapacitets- och planerings-

strategi, kundorderpunkt och styrfilosofi. 
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Att enbart utgå från dessa dimensioner är dock inte tillräckligt för att kunna besvara de två 

forskningsfrågorna. Som nämnts i avsnitt 2.2.2 (Utveckling av den tentativa modellen – analysmodellen) 

fångar klassificeringarna inte alla nödvändiga aspekter för att kunna diskutera förekomsten av strategisk 

kongruens och integrerad styrning. Det krävs således en mer heltäckande diskussion om förekomsten av 

dessa fenomen under studieperioden. En sådan förs i avsnitt 8.6 (Strategisk kongruens och integrerad 

styrning – en uppsummering). Utgångspunkten för den är inte klassificeringarna utan primärt strategier 

och styrning så som de beskrivits av respondenterna. Genom en jämförelse mellan klassificeringarna i 

kapitel 4–7 och diskussionen i avsnitt 8.6 tydliggörs det vilka klassificeringar (kapitel 4–7) som är för-

knippade med eventuella perioder av strategisk kongruens och integrerad styrning (avsnitt 8.6). De två 

forskningsfrågorna besvaras med utgångspunkt i en diskussion om hur respektive klassificering under-

lättat respektive motverkat skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning under studie-

perioden. 

En förutsättning för att kunna besvara dessa två är att det görs tydligt hur det skall avgöras om strate-

gisk kongruens och integrerad styrning föreligger; vad är exempelvis en tillräckligt stark koppling mel-

lan strategier på de tre nivåerna för att de skall betraktas som kongruenta? Min uppfattning är att det 

inte är möjligt att specificera en exakt gräns. I stället behöver följande ligga till grund för resonemang 

om detta. Strategisk kongruens betraktas som implementerade strategier som inbördes förstärker varan-

dra. I analysen är det således viktigt att på ett detaljerat sätt tydliggöra i vilken utsträckning strategierna 

kan betraktas som implementerade samt på vilket sätt de kan antas förstärka varandra. I de fall strategi-

erna kan betraktas som så pass implementerade att de har en betydande inbördes förstärkande effekt kan 

de antas ha uppnått ett minimitillstånd av kongruens. Det antas alltså vara möjligt att uppnå olika grad 

av strategisk kongruens (jfr Miller, 1996). 

Samma resonemang som ovan gäller integrerad styrning, det vill säga att det i analysen är viktigt att på 

ett detaljerat sätt tydliggöra i vilken utsträckning informationsflödet kan betraktas som integrerat och i 

så fall på vilket sätt. Kriteriet för att styrningen skall antas ha uppnått den lägsta graden av integrering 

är att den viktigaste informationen i de centrala styrverktygen på respektive nivå konvergerar, det vill 

säga den information som respondenterna lyfter fram som central i förhållande till strategier och de 

kritiska framgångsfaktorerna. 

Resonemangen i de två föregående styckena är också centrala för avhandlingens andra analysdel, huvud-

analysen. Genom den besvaras de två sista forskningsfrågorna, det vill säga: 

3. Hur samspelar strategier och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå i skapandet av 

strategisk kongruens och integrerad styrning? 

4. Vilken betydelse har strategisk kongruens och integrerad styrning för en koncerns konkurrens-

kraft? 

Fråga tre besvaras med hjälp av beviskedjorna och den sammanfattande diskussionen om strategisk 

kongruens och integrerad styrning i avsnitt 8.6. Beviskedjorna lyfter fram relationen mellan strategi och 

styrning på och mellan respektive organisatorisk nivå. Genom att kartlägga relationernas karaktär och 

sedan använda diskussionen i avsnitt 8.6 för att analysera konsekvenserna av relationerna tydliggörs det 

hur strategier och styrning samspelar i skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning. 
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Den fjärde forskningsfrågan är den svåraste att besvara empiriskt. Användningen av beviskedjorna syftar 

till att tydliggöra kopplingarna från omgivningen, via strategi och styrning till ett påverkat beteende, 

något som i sin tur gör att strategierna implementeras och en stark konkurrenskraft och högt värde-

skapande kan nås. Det är möjligt att empiriskt argumentera för kopplingen från omgivning till 

implementerade strategier. Den sista delen i beviskedjan, det vill säga kopplingen mellan implemen-

terade strategier och konkurrenskraft/värdeskapande är betydligt svårare att visa empiriskt. Att renodla 

de exakta konsekvenserna av implementerade strategier för konkurrenskraften är knappast möjligt. 

Forskningsfrågan kommer därför besvaras med utgångspunkt i en jämförelse över hela studieperioden 

av å ena sidan resultatet av diskussionen om förekomsten av strategisk kongruens och integrerad styr-

ning, och å andra sidan koncernens konkurrenskraft och värdeskapande. Jämförelsen ger en uppfattning 

om huruvida förekomsten av de två fenomenen korrelerar positivt med eventuella perioder av stark 

konkurrenskraft och högt värdeskapande. Är det så tyder det på att strategisk kongruens och integrerad 

styrning haft betydelse för konkurrenskraften. 

Samtidigt är det möjligt att det finns andra förklaringar bakom korrelationen. Frågan är dock om man 

metodologiskt kan komma så mycket längre än det som företas i föreliggande studie för att besvara 

forskningsfrågan. Genom en djup fallstudie och användningen av beviskedjor erhålls detaljerad informa-

tion om förändringar i omgivningen, vad dessa fått för interna konsekvenser avseende strategier och 

styrning, hur beteendet påverkats och hur strategier därmed implementerats samt hur dessa förändringar 

korrelerat med konkurrenskraft och värdeskapande. Sannolikt är det nog så att vi helt enkelt får 

acceptera ett visst inslag av välgrundade antaganden för att ta oss an denna typ av frågor. 

Verifiering av det empiriska materialet och slutsatserna 

För att säkerställa att grunden för slutsatserna, det vill säga innehållet i den tidsrelaterade matrisen, var 

korrekt stämdes det empiriska materialet av med personer som arbetar på Saab (jfr Miles & Huberman, 

1994: 275–276). Detta skedde i två steg. Det första innefattade ett tretimmarsmöte med de fyra kontakt-

personerna samt ytterligare några Saabrepresentanter. Under mötet presenterades först innehållet i 

matrisen samt andra centrala delar av kapitel 4–7. Mötesdeltagarna fick därefter ge sin syn på innehållet. 

Överlag var de av uppfattningen att de centrala aspekterna avseende omgivningen, strategier och styr-

system hade fångats upp. Ett fåtal synpunkter om mindre tillägg framkom dock. Då jag bedömde dessa 

som relevanta inkluderades de i avhandlingen. 

Det andra steget innebar att en näst intill färdig version av respektive kapitel skickades till respektive 

kontaktperson för genomläsning. De fick instruktionen att läsa texten med utgångspunkt i följande 

frågeställningar: (1) Finns det information i kapitlet som inte är offentlig och som därmed inte kan vara 

med i avhandlingen? I så fall vilken? (2) Finns det rena felaktigheter i texten som behöver korrigeras? I 

så fall vad? (3) Finns det relevant information som saknas? I så fall vad? I allt väsentligt instämde de i 

mina beskrivningar och endast ett fåtal mindre korrigeringar behövde göras. Med en sådan bekräftelse 

på materialets kvalitet kunde arbetet med beviskedjorna inledas, det vill säga det arbete som beskrivs i 

det föregående avsnittet.  

En verifiering av avhandlingens slutsatser har också skett. Detta skedde under ett tvåtimmarsmöte med 

tre av de fyra kontaktpersonerna. Under mötet presenterades och diskuterades de huvudsakliga slut-

satserna samt de identifierade utmaningarna för koncernen som helhet och respektive affärsenhet. Kon-

taktpersonernas uppfattning utifrån presentationen var att innehållet återspeglade koncernen, dess 

utveckling och dess utmaningar på ett bra sätt. 
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3.6 SAMMANFATTNING – STUDIENS TROVÄRDIGHET 

I detta avsnitt sammanfattas kapitlet genom en diskussion avseende studiens trovärdighet. 

Utgångspunkten är ramverket av Lincoln & Guba (1985: 289–331) som fokuserar en studies tillförlitlig-

het (eng. credibility), överförbarhet (eng. transferability), pålitlighet (eng. dependability) och anpass-

ningsbarhet (eng. conformability). Ramverket innefattar verktyg inom respektive område som används 

för att lyfta fram centrala delar i genomförandet av en studie. Syftet är att underlätta läsarens bedöm-

ning av studiens trovärdighet. 

[T]rustworthiness is a matter of concern of the consumer of inquirer reports. It is that person who might 

wish to use a research paper, act on the basis of an evaluation or formulate policy on the basis of a policy 

analysis who must be convinced that the study is worthy of confidence. Thus the four criteria of 

credibility, transferability, dependability, and conformability must be met to generate that confidence 

(Lincoln & Guba, 1985: 328, originalkursivering).  

Det första området, studiens tillförlitlighet, relaterar dels till hur det säkerställs att genomförandet av en 

studie skapar tillförlitliga resultat, dels till resultatens tillförlitlighet. Hur det förstnämnda hanterats i 

föreliggande studie beskrivs med hjälp av verktyget ”peer debriefing”. Resultatens tillförlitlighet disku-

teras i stället med utgångspunkt i triangulering och ”member checks”. 

[Peer debriefing] is a process of exposing oneself to a disinterested peer in a manner paralleling an 

analytical session and for the purpose of exploring aspects of the inquiry that might otherwise remain only 

implicit within the inquirers mind (Lincoln & Guba, 1985: 308). 

Nämnd granskning har inte skett i dialog med en specifik person utan i kontinuerlig dialog med ett 

stort antal personer vid fem till sex seminarier per år. Vid dessa har föreliggande studie och relaterade 

texter diskuterats. Utformningen av studien samt innehållet i avhandlingen har således varit föremål för 

kollektiv granskning under hela genomförandet. De involverade personerna kan beskrivas utifrån tre 

kontinuum: deras deltagande har varierat från enstaka tillfällen till kontinuerligt återkommande, deras 

insikt i mitt arbete har varierat från högst begränsat till väl insatt och deras akademiska erfarenhet har 

varierat från förstaårsdoktorand till mycket erfaren professor. Granskningen och ifrågasättandet av hela 

eller delar av studien har varit omfattande och innefattat både bredd och djup. 

Triangulering har använts för att kontrastera information från olika källor och därmed bland annat få 

ordning på till synes divergerande information. I kapitlet har diskussionen om koncernens 

kärnkompetens använts som exempel för att visa hur årsredovisningar har använts för att få rätsida på 

intervjumaterialet. Dessutom har likartade frågor för respektive dimension ställts till flera respondenter 

för att därmed kunna ställa deras svar mot varandra, exempelvis har personer på både affärs- och 

funktionsnivå svarat på frågor om den affärsstrategiska inriktningen. På så sätt har en helhetsbild av 

verksamheten skapats som i sin tur utgjort grunden för analysen. Helhetsbilden och relaterade slutsatser 

har i sin tur presenterats för personer som arbetar på Saab för att erhålla deras uppfattning om 

materialet, det vill säga vad Lincoln & Guba kallar ”members check”. Två avstämningsmöten har 

genomförts under studien där resultat och slutsatser presenterats. De deltagande personerna har överlag 

varit positiva till det som presenterats och innehållet har således varit i linje med personernas uppfatt-

ning om verksamheten. Detsamma gäller de enskilda respondenternas egna granskningar av mina 

intervjuutskrifter. 

Studiens överförbarhet handlar om generaliseringen av slutsatser. Lincoln & Guba diskuterar dock inte 

olika typer av generaliseringar utan konstaterar att det är forskarens uppgift att lämna en omfattande 
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beskrivning av resultat och slutsatser och att det sedan är upp till respektive person som vill generalisera 

till en annan kontext att ta ansvar för en sådan och därmed granska överförbarheten. Diskussionen om 

generalisering i kapitlet är i linje med detta då analytisk generalisering tillämpas. Slutsatserna 

generaliseras således till den övergripande teoretiska utgångspunkten i studien, det vill säga ett situa-

tionsanpassningssynsätt. 

Studiens pålitlighet samt anpassningsbarhet relaterar till forskningsprocessens genomförande respektive 

hur slutsatser har dragits. Lincoln & Guba anser att det bästa sättet att granska detta är genom en 

oberoende granskare; en roll de liknar vid revisorns och dennas granskning av en organisations 

räkenskaper: 

The two tasks of the inquiry auditor may be taken metaphorically as very similar to the task of a fiscal 

auditor. The former is also expected to examine the process of the inquiry, and in determining its 

acceptability the auditor attest to the dependability of the inquiry. The inquiry auditor also examines the 

product – the data, findings, interpretations, and recommendations – and attests that it is supported by data 

and is internally coherent so that the ”bottom line” may be accepted. This latter process establishes the 

conformability of the inquiry. Thus a single audit, properly managed, can be used to determine dependability 

and conformability simultaneously (Lincoln & Guba, 1985: 318, originalkursivering). 

En sådan oberoende granskare har inte använts i föreliggande studie. I stället har forskningsprocessen 

och hur analysen använts för att dra slutsatser beskrivits i detalj i detta kapitel för att läsaren skall 

kunna göra en sådan typ av granskning på egen hand. Avseende forskningsprocessen innefattar beskriv-

ningarna i kapitlet motivet till användandet av semistrukturerade intervjuer, både personliga och via 

telefon. De innefattar också hur de 74 intervjuerna har genomförts, hur respondenter identifierats 

genom dialog med kontaktpersoner och andra respondenter, hur den första intervjuguiden tagits fram 

inom forskningsprogrammet SiSK och hur den andra skapats utifrån luckor i det insamlade materialet, 

hur frågorna distribuerats till respektive respondent cirka en vecka innan varje intervju samt hur 

intervjuerna spelats in för att möjliggöra detaljerade utskrifter och feedback på genomförandet av 

intervjuerna.  

Beskrivningen av hur analysen har använts för att dra slutsatser har tagit sin utgångspunkt i Miles & 

Hubermans (1994) ramverk innefattande reduktion, presentation samt slutsatser och verifiering. 

Meningskoncentrering har använts för att skapa sammanhängande intervjuutskrifter, sammanfattande 

punkter har använts som underlag för minianalysen, en tidsrelaterad matris har använts för att spåra 

inbördes påverkan mellan dimensioner, och ett antal beviskedjor har skapats med utgångspunkt i den 

tidsrelaterade matrisen. De två första forskningsfrågorna har besvarats utifrån en jämförelse mellan 

minianalysen och den sammanfattande diskussionen om förekomsten av strategisk kongruens och inte-

grerad styrning. En diskussion om hur strategier respektive styrning underlättat skapandet av dessa har 

också inkluderats. De två sista forskningsfrågorna har besvarats med hjälp av beviskedjorna. Det har 

inneburit att det specificerats dels vad som krävs för att ett tillstånd av strategisk kongruens respektive 

integrerad styrning skall anses vara uppnått, dels hur sambandet mellan implementerade strategier och 

konkurrenskraft studerats. 

Genom ovanstående sammanfattning utifrån Lincoln & Gubas (1985) ramverk har den viktigaste 

informationen om studiens genomförande lyfts fram. Detta för att läsaren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om studiens trovärdighet. Därmed är också avhandlingens första del, det vill säga presenta-

tionen av studiens utgångspunkter, avklarad. I avhandlingens andra del presenteras kontentan av dessa, 

det vill säga resultatet av fallstudien tillsammans med minianalysen. 
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4 SAAB AB 

I detta kapitel behandlas Saab AB. Det första avsnittet beskriver koncernens verksamhetsmässiga och 

organisatoriska utveckling. Därefter följer avsnitt som i tur och ordning beskriver koncernens omgivning, 

koncernstrategier samt ekonomistyrningen på koncernnivå56. I ett avslutande avsnitt diskuteras koncernens 

konkurrenskraft och värdeskapande. Generellt relaterar beskrivningarna till tidsperioden 1995–2007, dock 

med undantag för en kort inledande historisk tillbakablick. 

4.1 SAABS VERKSAMHET 

I detta inledande avsnitt presenteras koncernen och dess verksamhet. Det första underavsnittet 

innefattar en kort presentation av koncernens historiska bakgrund, från bildandet år 1937 till studie-

periodens slut år 2007. I det andra underavsnittet presenteras utvecklingen av den övergripande verksam-

hetsinriktningen, en del av de avyttringar och förvärv som skett samt hur organisationsstrukturen 

förändrats under studieperioden. 

4.1.1 EN KORT HISTORISK TILLBAKABLICK 

Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab) bildades år 1937 för att täcka ”behovet av en inhemsk svensk 

militär flygindustri” (Saabs årsredovisning, 2004, del 1: 30) och år 1941 levererades det första flygplanet, 

B17, till det svenska flygvapnet. Under årens lopp har B17 följts av ytterligare sex stridsflygplans-

modeller, den senaste JAS 39 Gripen. Även om den ursprungliga tanken var att tillverka militära 

flygplan har en rad andra affärer skapats ur flygverksamheten som i sin tur bidragit till skapandet av 

dagens Saab. Exempelvis grundar sig Saab Bofors Dynamics, Saab Training Systems och Saab Space på 

teknik som härstammar från flygverksamheten. 

År 1969 slogs Saab och Scania samman och bildade transportmedelskoncernen Saab-Scania AB. 

Verksamhet bedrevs dock i ett antal autonoma divisioner och det fanns få transportmedelssynergier. 

Koncernen var under många år börsnoterad men köptes ut av Investor år 1991. När koncernen sedan 

delades upp i en Saab- och en Scaniadel år 1995 förblev Saab helägt av Investor fram till den 18 juni 

1998 då Saab åter börsnoterades. Sedan dess har Investor och BAE Systems (BAE) varit huvudägare.  

                                                      

56 Med utgångspunkt i avhandlingens analysmodell hade det varit naturligt att även ha ett avsnitt som behandlar 
produktionsstyrning på koncernnivå, men sådan styrning förekommer knappt utan produktionsstyrningen sker i 
huvudsak av affärsenheterna. Under sista åren av studieperioden har dock viss koordinering av produktionsresurser-
na skett på koncernnivå som en konsekvens av den förändrade koncernstrategiska inriktningen. Den koordineringen 
beskrivs i olika delar av kapitlet. 
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I och med förvärvet av Celsius år 2000 blev Saab den dominerande försvarskoncernen i Skandinavien. 

Sammanslagningen innebar att en produktportfölj med ”stor bredd och tydlig inriktning mot det fram-

tida försvaret och ett säkrare samhälle” (Saabs årsredovisning, 2004, del 1: 31) skapades. Celsius diversi-

fierade verksamhet har gjort att dagens Saab inte bara har sina rötter i flygindustrin utan i helt andra 

typer av företag som Philips, Ericsson och AGA. 

Vid utgången av år 2007 hade Saab 13 757 (8 426)57 anställda fördelade över fem (fyra) världsdelar. Den 

totala omsättningen uppgick till 23 021 (7 925) miljoner SEK med en exportandel på 81 (6058) procent. 

Den totala orderstocken omfattade 47 316 (20 509) miljoner SEK med en exportandel på 78 (22) 

procent.  

4.1.2 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING OCH ORGANISATION 

Direkt efter uppdelningen av Saab-Scania år 1995 bestod Saabs verksamhet främst av civilt och militärt 

flyg. Dessa två affärsenheter stod tillsammans för omkring 70 procent av koncernens omsättning. År 

1997 fattades dock beslut om att lägga ned den civila flygplanstillverkningen då lönsamheten var dålig 

och prognoserna dystra. Det innebar att det sista civila flygplanet tillverkades år 1999. Samma år hade 

därför omsättningen från den flygrelaterade verksamheten minskat till knappt hälften av koncernens 

totala omsättning. Förvaltningen av den egna leasingportföljen av civila flygplan har dock fortsatt även 

efter millennieskiftet. 

Förutom civilt och militärt flyg innefattade Saab ytterligare tre affärsenheter med verksamhet inom 

styrda vapen (dagens Saab Bofors Dynamics), träningsutrustning (dagens Saab Training Systems) samt 

övrig spin off-verksamhet59. Den militära verksamheten, då motsvarande drygt hälften av koncernens 

omsättning, var i huvudsak uppbyggd kring att leverera produkter och tjänster för ett invasionsförsvar, 

det vill säga skyddandet av ett lands gränser. 

Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades koncernens organisationsstruktur genom att de fem affärs-

enheterna omvandlades till affärsområden (se Figur 4.1). I flera fall gjordes en direkt konvertering av en 

affärsenhet till ett affärsområde och i praktiken var det därför inte någon större skillnad mellan att vara 

en affärsenhet och ett affärsområde. Det största nybildade affärsområdet, Military Aerospace, skapades 

dock genom en sammanslagning av flera affärsenheter med tydlig koppling till JAS 39 Gripen. De nya 

affärsområdena, liksom de tidigare affärsenheterna, var i många avseenden autonoma.  

 

 

 

                                                      

57 Siffrorna inom parentes i detta stycke avser motsvarande uppgifter vid utgången av år 1995. 
58 Exportandelen på 60 procent år 1995 var den högsta för ett enskilt år under 90-talet. Den genomsnittliga 
exportandelen för åren 1994–1999 var 49 procent. Exportandelen för respektive år var enligt följande: 1994 49 
procent, 1995 60 procent, 1996 55 procent, 1997 51 procent, 1998 41 procent, 1999 38 procent och 2000 48 procent. 
59 Spin off-verksamhet innebär att exempelvis teknik inom ett område används för att skapa produkter inom ett 
annat område. Ett Saabrelaterat exempel är att koncernens satsning på samhällssäkerhet bland annat innebär att 
militär teknik modifieras för civila tillämpningar. Från 70-talet fram till år 2003 hade totalt 42 enskilda produkter eller 
verksamheter skapats på detta sätt. En del av dem är idag en central del i Saab medan andra har avyttrats. 
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Under 1990-talets gång kompletterades verksamheten inom Saab genom ett flertal förvärv, sammantaget 

sex stycken under tidsperioden 1995–1999. ”Ett villkor för förvärv är att en tydlig synergi med 

existerande verksamheter finns – teknologiskt, systemmässigt eller i marknaden” (Saabs årsredovisning, 

1995: 5). De genomförda förvärven visar att detta också varit en realitet, exempelvis syftade förvärven av 

två rymdelektronikföretag år 1995 till att stärka positionen för Saab Space. Ett antal avyttringar gjordes 

också under andra halvan av 1990-talet, främst på grund av ekonomiska problem i dessa verksamheter. 

Avyttringarna omfattade en stor del av verksamheten inom affärsområdet Combitech, det vill säga 

affärsområdet där koncernens mindre spin-off verksamheter samlats. 

I slutet av 1990-talet började Saabs militära verksamhetsinriktning så smått att förändras mot lösningar 

för ett nätverksbaserat försvar60, en förändring grundad på svenska riksdagens beslut om att förändra det 

svenska försvaret från ett invasions- till ett insatsförsvar61. Förutsättningarna för Saab att kunna bidra 

med systemlösningar för ett nätverksbaserat försvar förbättrades avsevärt genom förvärvet av Celsius år 

2000. Förvärvet innebar att Saabs omsättning fördubblades och gjorde Saab till ”ett försvarsföretag med 

inriktning mot försvarsindustrins framtidsmarknader. Celsius och Saab kompletterar och förstärker 

varandra inom en rad nyckelområden” (Saabs årsredovisning, 1999: 6). Då de två tidigare konkurrent-

erna byggts upp på olika sätt och med i många avseenden olika verksamhetsinriktningar blev den 

sammantagna verksamheten spretig. Under de två efterföljande åren fokuserades därför verksamheten 

genom avyttringar av ett trettiotal bolag och verksamheter som inte matchade Saabs kompetensområden 

och inriktning. Några exempel är civila trafiksystem, reparationsvarv, ytbehandlingsföretag, en oljerigg, 

fastigheter, viss elektronik- och mekanikproduktion samt radarbaserade mätsystem för tankfartyg, pro-

cessindustrin och oljeindustrin. 

Organisatoriskt tillämpades affärsområden även efter Celsiusförvärvet men sex helt nya affärsområden 

ersatte de tidigare fem. Till skillnad mot de tidigare affärsområdena, Military Aerospace undantaget, 

bestod de nya affärsområdena av ett antal affärsenheter. Dessa grupperades utifrån likartad produkt- 

eller marknadsinriktning med hopp om att enheterna inom ett affärsområde skulle dra nytta av varan-

dra. Någon styrning för att realisera synergipotential inom respektive affärsområde förekom dock inte 

från koncernledningens sida62. De befintliga affärsenheterna från de två koncernerna behölls dessutom 

intakta, det vill säga likartade verksamheter från respektive koncern integrerades inte i det inledande 

skedet. 

I och med Celsiusförvärvet skedde också förändringar avseende koncernstaberna (se Figur 4.1). Sedan år 

1995 hade det funnits fem traditionella staber på koncernnivå: ekonomi, finans, personal, juridik och 

information/kommunikation. År 1996 fick dessutom strategi- respektive teknikstaben för militärt flyg 

ett ansvar också för koncernövergripande frågor inom respektive område. Staberna hade alltså dubbla  

 

                                                      

60 Ett nätverksbaserat försvar innebär att olika aktörer kopplas ihop digitalt, både vertikalt och horisontellt. En 
vertikal koppling innebär att det finns en digital länk hela vägen från den enskilda soldaten till högsta operativa 
ledning. En horisontell koppling innebär i stället en digital länk mellan aktörer i olika domäner, exempelvis i luften, 
på land och till havs. Genom den vertikala och horisontella kopplingen kan bland annat en sammanhängande, 
omfattande och detaljerad lägesbild genereras i realtid. 
61 Förändringen av det svenska försvaret presenteras i underavsnittet ”Utvecklingen inom den svenska försvars-
makten” i avsnitt 4.2.1 (Försvarsindustrin).  
62  Styrningens utformning och användning på koncernnivå presenteras i avsnitt 4.4 (Saabs ekonomistyrning). 
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roller men var främst inriktade på den militära flygverksamheten. Att det inte fanns en renodlad stra-

tegistab för koncernen bidrog bland annat till att det inte fanns någon koncernövergripande strategisk 

planering i vilken affärsområdena inkluderades.  

I samband med Celsiusförvärvet avskaffades koncernansvaret för de två staberna och under år 2000– 

2002 existerade det varken en strategi- eller teknikstab på koncernnivå. Mycket av ansvaret för den typen 

av frågor decentraliserades i stället till affärsområdena som därför byggde upp egna strategi- och 

teknikstaber. De fem traditionella koncernstaberna fortsatte dock att existera även efter förvärvet. År 

2002 kompletterades dessa fem med staben Strategi & Affärsutveckling som ett led i arbetet med att 

förändra den koncernstrategiska inriktningen. Staben tilldelades därför ett tydligt ansvar för koncern-

övergripande strategi-, affärsutvecklings- och teknikfrågor. Samma år skapades dessutom en koncernöver-

gripande marknadsorganisation, Saab International, i syfte att ”stärka koordineringen av vår interna-

tionella marknadsföring och bättre kunna möta olika kunders behov” (Saabs årsredovisning, 2002: 12).  

Under år 2003 avskaffades tillämpningen av affärsområden63. Det innebar att det översta chefs- och 

stabslagret från affärsområdena togs bort och de knappt 20 affärsenhetscheferna rapporterade i stället 

direkt till någon av koncernens tre vice vd:ar. Avskaffandet av affärsområdena hade sin grund i en nya 

koncernstrategisk inriktning. På övergripande nivå innebar den ett fokus på att skapa vad man internt 

kallar ”ett Saab”, bland annat genom realisering av synergipotential, samt att öka exportandelen i 

försäljningen64. En stor del av de samverkansmöjligheter koncernledningen såg sträckte sig över affärs-

områdesgränserna men affärsområdenas höga frihetsgrad och fokus på sin egen verksamhet innebar 

svårigheter i realiseringen av dessa möjligheter. Affärsområdesstrukturen avvecklades därför för att få 

bort den samverkanshämmande effekt den ansågs ha. 

Sedan årsskiftet 2004/2005 är affärsenheterna i stället indelade i tre segment: Aeronautics, Defence & 

Security solutions samt Systems & Products. Vid indelningen av affärsenheterna i segmenten var 

synergipotential och likartad affärslogik viktiga indelningsfaktorer. Vid årsskiftet 2005/2006 gjordes be-

tydande förändringar i fördelningen av verksamheter inom och mellan de olika segmenten för att samla 

så mycket som möjligt av en viss verksamhet i en affärsenhet. Syftet var att ytterligare underlätta 

realiseringen av synergipotential. Exempelvis skapades Aerotech för att ta hand om allt flygunderhåll 

inom koncernen. Med bland annat nämnda organisationsförändringar som grund sammanfattade en 

respondent förändringarna enligt följande: ”Jag tycker nog att vi hänger med bra med interna struktur-

förändringar kopplade till förändringar i omvärlden” (Respondent, koncernnivå)65.  

Den grundläggande övertygelsen hos koncernledningen har varit att en rimligt stor och välsammansatt 

affärsenhet är det som framför allt skapar engagemang och framgång. En respondent i koncern-

ledningen menar: ”I någon mening är det affärsenheten som är kung i vår struktur. Sedan försöker vi 

från koncernledningen att bearbeta dem ur olika dimensioner och pressa dem.” Det förhållningssättet 

har inneburit att en stor del av koncernens affärer under senare delen av studieperioden, 80–90 procent 

enligt en respondent, har gjorts av enskilda affärsenheter och inte genom samverkan mellan två eller fler 

enheter. De strukturella förändringar som skett har syftat till att bidra till att minska den andelen.  

                                                      

63 I årsredovisningen användes affärsområdena dock som redovisningsenheter fram till och med år 2004. 
64 Den förändrade koncernstrategiska inriktningen presenteras utförligt i avsnitt 4.3.1 (Saabs koncernstrategiska 
inriktning). 
65 De åsyftade omvärldsförändringarna presenteras i avsnitt 4.2.1 (Försvarsindustrin). 
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Förutom betydande förändringar i grupperingen av verksamheter fortsatte avyttringen av icke kärn-

verksamhet även efter år 2003. Ytterligare en handfull verksamheter försvann därmed. Dessutom skedde 

ett antal förvärv för att bland annat stärka den befintliga positionen på några av hemmamarknaderna66, 

framför allt Grintron (år 2003) och Grintek (år 2004) i Sydafrika, Elesco i Finland (år 2004) och Maersk 

Data Defence i Danmark (år 2006). Det klart största förvärvet efter Celsius, både storleks- och betydelse-

mässigt, var dock Ericsson Microwave Systems (år 2006). ”Affären stärker vår ställning inom flera 

strategiskt viktiga områden och ger oss världsledande kompetens och produkter inom sensorområdet” 

(Saabs årsredovisning, 2006: 4). Den nya affärsenheten betraktas bland annat som möjliggörare av nya 

typer av affärer genom att dess system bidrar till sammanlänkningen av system från ett flertal andra 

affärsenheter. Sedan tidigare har Microwave Systems bland annat levererat radar till Gripen och 

eldledningsradar till SBD. 

På senare år har ytterligare en stor förändring skett i Saabs verksamhetsinriktning, en förändring de 

fortfarande är mitt uppe i. Det handlar om att gå från en i huvudsak försvarsinriktad koncern mot ett 

allt större inslag av samhällssäkerhet67 och därmed bli en försvars- och säkerhetskoncern. Det militära 

inslaget kompletteras därmed med lösningar för att bland annat skydda civila flöden och infrastrukturer 

som flyg- och båttrafik, fängelser och kärnkraftverk. Denna nya verksamhetsinriktning har bland annat 

lett till att samhällssäkerhetsverksamheten i tre affärsenheter slogs samman år 2008 och skapade en ny 

affärsenhet, Saab Security. 

Defence & Security 
Solutions

Systems & Products

Saab Aerotech

Saab Communications

Saab Grintek

Saab Systems

Combitech

Saab Avitronics

Barracuda

Saab Bofors Dynamics

Saab Ericsson Space

Saab Training Systems

Saab Underwater Systems

Aeronautics

Saab Aerosystems

Saab Aerostructures

Saab Aircraft Leasing

Gripen International

 
Figur 4.2: Saabs segment och affärsenheter vid utgången av år 2007. 

                                                      

66 Med hemmamarknad avses ett land inom vilket Saab har verksamhet som uppfyller minst tre av följande fyra 
kriterier: (1) stadigvarande omsättning över en viss nivå i landet, (2) lokal förädling, (3) minst två av segmenten har 
kunder i landet samt (4) Sverige har en bra politisk relation med landet. 
67 År 2007 härstammade 3 procent av Saabs omsättning från samhällssäkerhet. Vid utgången av år 2009 hade den 
andelen ökat till 7 procent. Ambitionen är att andelen skall växa ytterligare framöver. 
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Vid utgången av år 2007 bedrev Saab verksamhet inom följande elva övergripande områden: flyg, 

vapensystem, obemannade system, simulering och träning, ledningssystem, kommunikation, signaturan-

passning, rymd, sensorsystem, telekrig samt supportlösningar. I vissa fall hör områdena hemma i en 

enskild affärsenhet, i andra fall spänner områdena över flera affärsenheter. Vid samma tidpunkt hade 

Saab en övergripande organisationsstruktur enligt Figur 4.268. 

4.2 SAABS OMGIVNING 

Av kapitlets första avsnitt har det framgått att Saab framför allt agerat inom två branscher: 

försvarsindustrin samt civila flygindustrin. Saab har dessutom sedan länge agerat inom rymdindustrin, 

dock i liten skala sett till koncernen som helhet och verksamheten kommer därför knappt beröras i 

avhandlingen69. Samhällssäkerhet är ytterligare en bransch inom vilken koncernen än så länge verkar i 

liten skala men där de har betydande tillväxtambitioner. De karaktäristiska dragen för den globala 

försvarsindustrin, civila flygindustrin och samhällssäkerhetsbranschen, samt dess utveckling över tid, 

beskrivs i tur och ordning i de tre följande underavsnitten. 

4.2.1 FÖRSVARSINDUSTRIN 

Inom försvarsindustrin finns det i princip en kund per land: landets försvars- eller krigsmakt. Dock är 

det försvars- eller krigsmaktens upphandlingsorganisation som är den direkta motparten för leverantör-

erna, i Sveriges fall Försvarets Materielverk (FMV). Branschen är hårt reglerad genom en rad lagar för 

hur export av försvarsrelaterade produkter får ske. Affärerna innefattar en hög grad av sekretess och är 

av politisk karaktär. Det finns dessutom få företag som verkar inom branschen och konkurrenterna har 

en god kännedom om varandra. Cyklerna inom branschen är långa, ofta 30–50 år, och branschen är inte 

särskilt konjunkturkänslig. De tillfällen som Saab känner av konjunkturen är framför allt vid 

rekrytering av personal. I högkonjunktur har de, precis som många andra, svårt att få tag på kompetenta 

personer. 

Förutsättningarna för försvarsindustrin har förändrats en hel del sedan år 1995. En förändring är den 

minskade försvarsbudgeten hos de allra flesta länderna i världen. Trots minskningarna har den totala 

omsättningen på global nivå snarare ökat under 2000-talet. Det kan till stor del förklaras utifrån USA:s 

ökade försvarsinvesteringar. Terroristattackerna under 2000-talet har exempelvis fått USA att satsa 

enorma summor på Department of Homeland Security, något som bidragit till att USA stod för drygt 

40 procent av de totala försvarsinvesteringarna i världen år 2007. USA:s ökade investeringar kommer 

dock främst amerikanska företag till del varför de flesta andra aktörer inom den globala försvars-

industrin möter en minskad efterfrågan. 

En annan förändring som skett under studieperioden relaterar till det politiska inslaget i de affärer som 

görs. Med tiden har ett sådant blivit en realitet i allt mindre affärer, det vill säga i affärer som tidigare 

skedde uteslutande på tjänstemannanivå. Förändringen beror framför allt på att kunderna, i tider av 

minskade resurser, är noggrannare med att säkerställa att investeringarna skapar ett tillräckligt högt 

värde. 

                                                      

68 I Bilaga 6 ges en kort beskrivning av verksamheten inom de affärsenheter som inte är i fokus i avhandlingen. 
69 Rymdverksamheten bedrevs i enheten Saab Space som avyttrades den 1 september 2008. 
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I de två kommande underavsnitten fördjupas presentationen av försvarsindustrin. I det första avsnittet 

fokuseras utvecklingen i Europa och i det andra avsnittet presenteras utvecklingen inom det svenska 

försvaret. Att dessa delar av omgivningen får betydligt mer utrymme än resterande del av försvars-

industrin och de andra branscherna Saab verkar inom beror på att de utgör den centrala delen i Saabs 

totala omgivning. 

Försvarsindustrins utveckling i Europa 

Kalla krigets slut var i princip startskottet för en konsolidering inom den globala försvarsindustrin. I 

USA hade det i mitten på 1990-talet bildats fyra tydligt ledande koncerner mellan vilka det skedde 

betydande samordning av forskningsinsatser. I Europa tog det ytterligare några år innan en konsoli-

dering skedde. Den sistnämnda drevs bland annat av att det säkerhetspolitiska läget inte längre rättfär-

digade de tidigare försvarsbudgetarna och en minskning av dessa skedde därför successivt under 1990-

talet. Den tekniska utvecklingen skapade dessutom möjligheter till allt komplexare lösningar vilket inne-

burit färre och större projekt inom försvarsindustrin med ett minskat behov av leverantörer som följd. 

Ytterligare ett skäl till konsolideringen var behovet av att samla försvarskoncerner med fäste i flera stora 

länder i Europa för att på så sätt få politisk tyngd i stora försvarsaffärer, bland annat gentemot USA. 

Under 1990-talet fanns initiativ för att öppna den nationellt fokuserade försvarsindustrin i Europa och 

därmed öka konkurrensen inom respektive land. Exempelvis innebar Sveriges alliansfrihet att den 

svenska försvarsmakten i huvudsak vände sig till den svenska försvarsindustrin för att få unika system 

utvecklade. Ett öppnande av den europeiska försvarsindustrin skulle ge fördelar både för leverantörer 

och kunder, bland annat i form av en större marknad för leverantörerna och möjligheter till bättre och 

billigare system för kunderna. År 1998 togs ett steg mot detta genom diskussioner om skapandet av ett 

framtida gemensamt europeiskt flyg- och försvarsföretag. Ett sådant företag blev dock aldrig en realitet. I 

stället genomfördes ett antal förvärv och samgåenden omkring millennieskiftet som tillsammans skap-

ade två stora koncerner i Europa, BAE och EADS, som storleksmässigt var jämförbara med de största 

aktörerna i USA. 

Omkring millennieskiftet togs ytterligare initiativ till en öppnare europeisk försvarsindustri genom att 

ett antal grupperingar på internationell nivå skapades. En sådan var det sexnationssamarbete som 

startade år 2000 innefattande Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Sverige. Sam-

arbetet syftade bland annat till att öka öppenheten avseende kommande upphandlingar inom respektive 

land, skapa gemensamma krav för olika typer av system samt samordna forskning.  

År 2005 skapades en gemensam europeisk materielbyrå, European Defence Agency (EDA) för att bland 

annat bearbeta de frågor som det nyss nämnda sexnationssamarbetet utgick ifrån, men med ett mer 

omfattande EU-perspektiv. Fram till och med år 2007 hade exempelvis en gemensam portal för frivillig 

registrering av kommande upphandlingar börjat användas. Inom andra områden, som gemensam 

forskning och framtagandet av gemensamma krav, hade de dock inte kommit särskilt långt. 

Sammantaget har det under 2000-talet funnits en trend mot en mer konkurrensutsatt försvarsindustri 

inom Europa. Trots det är det fortfarande en lång väg kvar. En starkt motverkande kraft är artikel 296 i 

EG-fördraget. Artikeln innebär att det under vissa omständigheter är tillåtet med riktade upphandlingar 

avseende försvarsmateriel. På så vis kan medlemsländerna skydda sina säkerhetsintressen genom att be-

hålla produktionen inom det egna landet. Frankrike släpper exempelvis inte in utländska aktörer i sina 

upphandlingar, Storbritannien antog en ny materielanskaffningsstrategi år 2005 som innebär ett starkt 



 

 - 85 -  

nationellt fokus och i en del andra länder har all konkurrens tagits bort på högsta systemnivå för att i 

stället öka den på lägre systemnivåer. 

Utvecklingen inom den svenska försvarsmakten 

Sverige har under lång tid haft en hög självförsörjningsgrad av försvarsmateriel. Den svenska staten har 

till stor del bekostat utvecklingen av de system som ansetts vara nödvändiga för svenskt bruk. I slutet av 

1990-talet togs ett tydligt steg bort från självförsörjandet. Kalla krigets slut innebar att tidshorisonten för 

när potentiella hot kunde bli verklighet hade förlängts och den svenska försvarsinriktningen kunde där-

med förändras. I maj 1999 fattade den svenska riksdagen därför beslut om att det svenska försvaret 

skulle förändras från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Förändringen lyfts fram av ett flertal re-

spondenter, bland annat de två analytikerna, som den mest omfattande förändringen i Saabs omgivning 

under studieperioden.  

Under 2000-talets första år har en rad förändringar skett för att skapa ett insatsförsvar. Exempelvis har 

ett stort antal förband runt om i Sverige lagts ned och arbetet med att skapa ett nätverksbaserat försvar 

har inletts. Inriktningen mot ett insatsförsvar har dessutom inneburit att det inte längre är försvarbart 

med kostsam utveckling av skräddarsydda system enbart för svenskt bruk. Interoperabilitet, det vill säga 

att systemmässigt vara kompatibel med andra internationella insatsstyrkor, är i stället en central utgångs-

punkt. Interoperabilitet förutsätter dock standardisering och i försvarsmaktens nya materielförsörjnings-

strategi slås det därför fast att ambition från det senaste försvarsbeslutet år 2004 skall börja realiseras:  

Den materielförsörjningsstrategi som antogs år 2004 och som sedermera bekräftades i vårpropositionen år 

2007 ska nu genomföras i praktiken. Det innebär att i första hand ska färdigutvecklad försvarsmateriel 

köpas. I andra hand ska ny materiel utvecklas tillsammans med andra länder. I tredje hand ska materiel 

egenutvecklas i Sverige (Tolgfors & Engblom, 2007). 

Ett exempel på detta är att FMV år 2009 valde att rekommendera regeringen att köpa ett finskt hjul-

gående pansarterrängfordon i stället för ett konkurrerande fordon från en svensk leverantör. Redan 

under åren 2000–2007 minskades dock resurserna till den svenska försvarsindustrin, detta som en konse-

kvens av att den totala svenska försvarsbudgeten minskades med ungefär 9 miljarder SEK (20 procent). 

Den nya svenska regeringens tillträde år 2007 har alltså inneburit kraftigare minskningar än tidigare. För 

försvarsindustrin har situationen därmed ställts på sin spets och det finns ett påtagligt behov av att 

frigöra egna resurser för att finansiera utveckling. Saabs lansering av ett omfattande effektiviserings-

program i samband med tredje kvartalsrapporten år 2007 skall betraktas i skenet av detta. 

4.2.2 CIVILA FLYGINDUSTRIN 

Civila flygplan började utvecklas och produceras av Saab i slutet av 1930-talet och det sista flygplanet 

lämnade slutmonteringen år 1999. Sedan dess är Saab i stället leverantör till de två aktörer i världen som 

producerar stora passagerarflygplan: Airbus och Boeing. Branschen är inte, och har heller inte varit, 

särskilt reglerad. Den fungerar utifrån relativt normala marknadsmekanismer men med en speciell 

affärslogik vid leverans av större delsystem i flygplanen, exempelvis styrsystemet. Affärslogiken innebär 

att leverantören generellt blir riskdelningspartner och får därmed intäkter först när Airbus eller Boeings 

kunder betalat för levererade flygplan. I och med branschcyklerna på tiotals år kan det dröja lång tid 

innan den initiala investeringen är täckt och börjat generera vinst.  
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Branschen är relativt konjunkturkänslig. Oljepriset har exempelvis betydande effekt på operatörernas 

agerande vad gäller beställningar av flygplan. Även terroristattacken i USA år 2001, och den efter-

följande osäkerheten i Mellanöstern, har kraftigt påverkat passagerartrafiken och därmed produktionen 

av nya flygplan. Under de sista åren av studieperioden ökade dock passagerartrafiken världen över för 

att under år 2008 vända ned igen till följd av det höga oljepriset. 

4.2.3 SAMHÄLLSSÄKERHETSBRANSCHEN 

Samhällssäkerhetsbranschen är under bildande. Den är omogen och fragmenterad, och tillväxttakten är 

osäker. Branschen är relativt konjunkturkänslig och kunderna är framför allt intresserade av att köpa 

färdiga system. Prismodellerna varierar från att priset sätts för systemet som helhet till att leverantören 

tar betalt per användare.  

Branschen kan i många avseenden betraktas som en civil förlängning av försvarsindustrin. Några viktiga 

områden inom samhällssäkerhet är att skydda infrastrukturella flöden i samhället som människor, 

pengar och gods, övervaka säkerhetskritiska verksamheter som fängelser och kärnkraftverk samt för-

bättra kommunikationsmöjligheterna mellan exempelvis blåljusmyndigheter som polis, räddningstjänst 

och akutsjukvård. Allt detta med hjälp av informationssystem. 

Samhällssäkerhetsbranschen beskrivs lämpligen utifrån dess ytterligheter. Å ena sidan är branschen av 

normal kommersiell karaktär, systemen är relativt små, de typiska kunderna är mindre organisationer, 

det politiska inslaget i affärerna är i princip obefintligt och cyklerna sträcker sig från ett till fem år. Å 

andra sidan kan affärer inom branschen röra stora komplexa informationssystem, kunden är ett land 

eller ett stort företag, det politiska inslaget är stort och cyklerna sträcker sig över tiotals år. 

4.3 SAABS KONCERNSTRATEGIER 

I detta avsnitt presenteras Saabs koncernstrategier under studieperioden. Avsnittet innefattar dessutom 

en presentation av hur segmenten relaterar till koncernstrategierna, hur horisontella mekanismer har 

använts för att implementera koncernstrategierna, hur beteendet inom koncernen påverkats av meka-

nismerna och de strukturella förändringarna samt hur koncernens kärnkompetens kan betraktas. Av-

snittet avslutas med en klassificering av den koncernstrategiska inriktningen. 

4.3.1 SAABS KONCERNSTRATEGISKA INRIKTNING 

En beskrivning av Saabs koncernstrategiska inriktning delas lämpligen upp i tre tidsperioder. Under den 

första perioden, år 1995–1999, kan koncernen betraktas som ett konglomerat. Under åren 2000–2002 

inleds en renodling av verksamheten som låg till grund för den strategiska inriktningen under den tredje 

perioden, år 2003–2007. Ett omfattande arbete skedde då för att skapa ”ett Saab”. Den strategiska inrikt-

ningen under de tre tidsperioderna presenteras i var sitt underavsnitt nedan. Dessa följs av ytterligare tre 

underavsnitt som relaterar till den tredje tidsperioden. 

År 1995–1999 – ett konglomerat 

Ett flertal av respondenterna som var anställda inom koncernen i mitten av 1990-talet benämner Saab 

som ett konglomerat från år 1995 till och med början av 2000-talet. En respondent i den dåvarande 

koncernledningen menar exempelvis att ”Saab var ett litet konglomerat med väldigt olika affärer, vi 
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kunde egentligen ha avskaffat koncernledningen”. En annan respondent på koncernnivå uttrycker sig 

enligt följande:  

Vi har en historik av att vara ett oerhört decentraliserat företag. Bengt Halse, som var vår förre vd, var 

egentligen ointresserad av att lägga sig i de olika affärsenheternas arbete så länge de levererade 10 procent 

på sista raden. 

Trots detta fanns det synergipotential som realiserades och synergipotential som inte realiserades under 

1990-talet. I det förstnämnda fallet relaterar synergipotentialen främst till flygverksamheten. Under 

första halvan av 1990-talet var relationen mellan civilt och militärt flyg av varierande karaktär, främst då 

samverkan mellan dem skedde på olika sätt under perioden. Genom de olika samverkansformerna 

skapades ett antal kontaktytor mellan enheterna som sammantaget innebar att en betydande relation 

skapades mellan dem. Under andra halvan av 1990-talet ledde det i sin tur till en viss köp- och säljrela-

tion mellan enheterna. Viss gemensam detaljtillverkning förekom också, bland annat fanns en liten 

enhet som var specialiserad på specifika skrovdelar som var leverantör till både militärt och civilt flyg. 

Skapandet av affärsområdet Military Aerospace vid årsskiftet 1997/1998 innebar dessutom att affärsen-

heter med tydlig koppling till Gripen, framför allt Avionics och Saab Dynamics, samlades i ett affärs-

område. Internhandeln var därför betydande inom affärsområdet även om den i huvudsak var enkel-

riktad med Gripen som kund. 

Utbytet mellan flygverksamheten och övriga affärsområden, det vill säga med Saab Space, Saab Training 

Systems och Combitech, var begränsat. Detsamma gällde de interna relationerna mellan de tre 

sistnämnda. Dessa tre affärsområden hade i stället ett tydligt fokus mot olika nischer inom försvars-

industrin. Samtidigt går det att läsa följande i Saabs årsredovisning för år 1995 (s 4):  

Gemensamt för Gruppens olika verksamheter är att de arbetar med kvalificerade kunder, ofta i 

projektform, med tekniskt avancerade produkter och system. Det finns därför en avsevärd grad av 

samhörighet, tekniskt och i många fall affärsmässigt, mellan koncernens olika delar. 

Trots begränsat utbyte mellan enheterna verkar det alltså ha funnits betydande synergipotential. 

Diskussionen i avsnitt 4.3.2 (Saabs kärnkompetens – systemintegration) stärker detta ytterligare. En 

respondent i koncernledningen menar samtidigt att negligerandet av synergipotentialen nog inte var 

helt medvetet:  

Insikten om vikten av integrationseffekten i form av att bygga komplexa robusta mjukvarusystem, de 

konsulttjänster som är därtill kopplade i Combitech och de underhållstjänster som finns i Aerotech idag, 

fanns nog inte. 

Den huvudsakliga anledningen till att synergipotentialen inte realiserades går dock sannolikt att finna i 

den verkställande ledningens syn på samordning. En av dess dåvarande medlemmar uttryckte sig enligt 

följande under vårt samtal: ”Jag har en bestämd uppfattning om att samordningsvinsterna är mindre än 

kostnaderna.” För att därmed få affärsområdena att fokusera på sin egen verksamhet användes monetära 

nyckeltal för lönsamhet och tillväxt för att följa upp respektive område. I stället för samverkan internt 

fokuserade den verkställande ledningen på att hitta externa samarbetspartners. Exempelvis inledde Saab 

och BAE ett omfattande samarbete år 1995 för att få ut Gripen på den internationella marknaden. Att 

sälja Gripen på export var kanske den största kritiska framgångsfaktorn under 1990-talet. Utan en 

exportorder ansågs Saab ha små möjligheter att överleva och i fördelningen av de interna inve-

steringsresurserna gick därför en stor del till att finansiera utvecklingen av en exportversion av Gripen.  
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De frågor som i övrigt dominerade koncernledningens agenda i mitten av 1990-talet relaterade till 

specifika affärsområden. Främst handlade det om hur de skulle få FMV att beställa delserie tre för 

Gripen, hur avyttringen av icke lönsam verksamhet inom Combitech skulle ske samt hur de ekonom-

iska problemen inom den civila flygverksamheten skulle hanteras. I det sistnämnda fallet fattades alltså 

beslut år 1997 att lägga ned produktionsverksamheten. I nedläggningsbeslutet hade information från 

ekonomistyrningen en central roll. Genom den kontinuerliga budgetuppföljningen var det möjligt att 

följa kostnads- och intäktsutvecklingen. Med ett negativt resultat under en längre tid, samtidigt som 

prognoserna pekade på samma scenario, var beslutet oundvikligt. På marknaden var priserna pressade 

och med ett eget förädlingsvärde på bara 20 procent fanns inte tillräckligt ekonomiskt utrymme för att 

vända förlust till vinst. Inte heller de synergier som fanns mellan civilt och militärt flyg ansågs var i 

närheten av att kompensera för förlusterna. 

Nedläggningen av civilt flyg, tillsammans med den betydande osäkerhet som fanns om den långsiktiga 

utvecklingen för militärt flyg, gjorde att det fanns ett behov av att bredda verksamheten. Genom 

förvärvet av Celsius år 2000 uppfylldes behovet och Saab fick dessutom monopol på en stor del av de 

svenska utvecklingsresurserna. Detta ansågs viktigt i och med att de redan då såg att utvecklings-

resurserna sannolikt skulle bli mindre på sikt. Förvärvet innebar dessutom ökade möjligheter för Saab 

att på egen hand svara mot det svenska försvarets omställning mot ett nätverksbaserat försvar.  

År 2000–2002 – en renodling inleds 

När man integrerade Saab och Celsius […] skaffade man sig ett företag med ett antal stuprör. Saab var i 

början på 2000-talet i mångt och mycket ett holdingbolag för en flygplansfabrik, en ledningssystemfabrik, 

en vapenfabrik, en telekrigfabrik, en avionikfabrik och så vidare. Var och en körde egentligen sitt race 

(Respondent, affärsenhetsledning). 

I Saabs årsredovisning för år 2007 (s 5) uttrycks samma sak på följande sätt: ”när Saab och Celsius slogs 

samman, kunde det nya företaget beskrivas som ett konglomerat av olika affärsområden”. Affärs-

områden hade därför bland annat egna staber för att kunna sköta sin verksamhet helt på egen hand. 

[V]arje affärsområdeschef har klara finansiella mål och tydliga mandat att nå dem. Deras förmåga att 

leverera spelar följaktligen en avgörande roll för hur det går för Saab i dess helhet. […] Samtliga affärs-

områden fungerar som industriella enheter, med klara operativa mål och i princip alla nödvändiga resurser 

för att nå dem (Saabs årsredovisning, 2000: 11). 

Även om grupperingen av affärsenheter i sex affärsområden skedde utifrån likartade produkt- och 

marknadsinriktningar fanns inga direktiv eller någon styrning från koncernledningen för att 

affärsområdescheferna skulle fokusera på att realisera intern synergipotential. Realiseringen var därför 

varierande. Under åren 2000–2002 låg koncernledningens fokus i stället på att dels sammanföra de två 

tidigare konkurrenterna, dels rationalisera och se till att få lönsamhet i den verksamhet som de avsåg att 

behålla. Centrala kriterier för att behålla en verksamhet var möjlig långsiktig lönsamhet och att verksam-

heten relaterade till ett nätverksbaserat försvar:   

Det var det som kanske var den mest påtagliga strategiska inriktningen, vi skall inte släppa det här 

[nätverksbaserat försvar]. Vi hade förutsättningarna men i det läget hade vi egentligen inte nätverken 

internt eller strukturen. I någon mening hade vi bara storleken (Respondent, koncernledningen). 

År 2001 skapades Business Management Group innefattande de fyra chefer som ansvarade för de 

försvarsrelaterade affärsområdena. Syftet med grupperingen var att skapa en dialog om hur affärsom-
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rådena skulle kunna samverka framöver. En av affärsområdescheferna fick dessutom ett uttryckligt 

direktiv från koncernledningen att, förutom att leda affärsområdet, leda hela koncernens arbete mot det 

svenska försvaret avseende nätverksbaserat försvar. Arbetet blev dock tungrott i och med affärsområ-

denas självständighet. ”Naturligtvis blev det en drivkraft att se till sin egen verksamhet och optimera den 

och visa att det gick bra. […] Vi fick inget gemensamt drag i det här” (Respondent, koncernledningen). 

Med skapandet av koncernstaben Strategi & Affärsutveckling år 2002 ökade ansträngningarna för att 

realisera synergipotential, främst i form av affärsenhetsöverskridande affärer70. Den inriktningen ansågs 

nödvändig då många av de potentiella affärer de såg på sikt kunde placeras i gränslandet mellan två eller 

fler affärsenheter. Arbetet inom strategi- och affärsutvecklingsstaben handlade dessutom om att börja 

bygga upp en gemensam koncernstrategi för hela Saab.  

År 2003–2007 – mot ”ett Saab” 

Även om arbetet med att skapa affärsenhetsöverskridande affärer startade på allvar år 2002 lyfter 

affärsenhetsrepresentanter fram koncernens vd-byte i mitten av år 2003 som brytpunkten för arbetet 

med att samordna affärsenheterna. Anledningen är framför allt den nya vd:ns tydliga kommunicerande 

av ambitionen att skapa ”ett Saab”. Innebörden av ett Saab kan bland annat beskrivas enligt följande:  

Känslan av ett Saab med gemensam värdegrund och synsätt har på ett påtagligt sätt stärkts. Och det är 

viktigt. Saab är ett resultat av förvärv, sammanslagningar och avyttringar. Det känns därför mycket bra att 

vi har kommit så långt med det målmedvetna arbete som tog sin början för några år sedan. […] Nu 

upplever vi fördelarna med att vi är ett sammanhållet företag med ett väldigt starkt varumärke. (Saabs 

årsredovisning, 2007: 5) 

Den koncernstrategiska inriktningen förändrades dock inte enbart vad gäller synen på synergipotential 

utan också avseende vilka marknader som var i fokus. Sedan lång tid tillbaka hade FMV stått för en 

majoritet av Saabs omsättning. I och med försvarsbesluten år 1999 och år 2004 stod det dock klart att 

resurstillströmningen från den svenska försvarsmakten till försvarsindustrin skulle minska. År 2003 

ökade därför koncernens exportansträngningar. Tillväxt internationellt betraktades som det lämpligaste 

sättet att nå den årliga tillväxt som sedan länge varit ett viktigt mål inom koncernen. Arbetet mot den 

internationella marknaden gav också snabbt resultat och redan år 2005 härstammade en majoritet av 

omsättningen (56 procent) från export. Exportandelen i orderstocken uppgick samma år till 75 procent. 

Under år 2007 hade andelen ökat ytterligare till 65 procent av omsättningen och 78 procent av 

orderstocken. Vid utgången av år 2009 var motsvarande siffror 69 respektive 62 procent. Det innebär 

sammantaget en exportrelaterad omsättningsökning på 115 procent under tidsperioden 2003–2009, från 

7,9 till 17 miljarder SEK. 

Sedan år 2007 är dessutom en ökad andel egenfinansierad utveckling en central inriktning för hela 

koncernen. FMV har sedan dess börjat göra allvar av sina ambitioner att kraftigt minska finansiering av 

utveckling och en rad pågående utvecklingsprojekt har därför lagts ned. En kritisk framgångsfaktor 

inom hela koncernen är därför att effektivisera verksamheten för att därmed skapa resurser för ökad 

egenfinansierad utveckling, men också för att täcka ökade marknadsförings- och försäljningskostnader 

                                                      

70 En affärsenhetsöverskridande affär innebär att leverans till kund innefattar produkter och/eller tjänster från två 
eller flera affärsenheter som integrerats till en gemensam lösning. Affärsenheterna gör således affären tillsammans 
även om en av affärsenheterna har huvudansvaret gentemot kund. 
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på exportmarknaden. Effektiviseringsbehovet ledde bland annat till att Saab lanserade ett miljard-

besparingsprojekt i slutet av år 2007, det så kallade COGS-projektet (Cost Of Goods Sold)71. 

Sammantaget har det skett ett flertal stora förändringar i Saabs koncernstrategiska inriktning sedan 

mitten av 1990-talet. De två analytiker som intervjuats betraktar nämnda förändringar som en tydlig an-

passning till förändringar i omgivningen, främst till de omfattande förändringarna inom det svenska 

försvaret. En av analytikerna sammanfattar på följande sätt: ”Det har skett en tydlig anpassning gente-

mot det svenska försvaret där Saab idag kan erbjuda relevanta lösningar för det nya svenska behovet.” 

De båda betraktar dessutom anpassningen som en central anledning till att Saab lyckats upprätthålla sin 

konkurrenskraft. En av analytikerna lyfter även fram det aktiva arbetet med att strukturera om koncern-

en internt som centralt för konkurrenskraften, framför allt genom att komplettera med viktiga förvärv i 

exempelvis Sydafrika och i form av Ericsson Microwave Systems.  

År 2003–2007 – segmentens koppling till koncernstrategierna 

Delar av den koncernstrategiska inriktning som kontinuerligt byggts upp sedan år 2002 har sin grund i 

de tre segmenten. Inom Aeronautics kretsar mycket av verksamheten runt JAS 39 Gripen. En försäljning 

av Gripen på export betraktas dessutom som en kritisk framgångsfaktor för Saab som helhet. Utveck-

lingen av en flygande Gripendemonstrator prioriterades därför högt i resursallokeringen under år 2007 

och år 2008. Demonstratorn är grunden för utvecklingen av nästa generation av Gripen. Inom segment-

et bidrar dessutom leverantörsrollen mot Airbus och Boeing samt arbetet med obemannade farkoster 

med kunskap som är viktig för att fortsätta utveckla Gripen. 

Koncernens huvudsakliga tillväxt är tänkt att komma från affärsenheterna inom Defence & security 

Solutions. Många system som levereras från segmentet är av sådan karaktär att kunderna bara vill jobba 

med leverantörer i det egna landet. Det kan exempelvis handla om ledningssystem på hög nivå som 

utgör kärnan i kundens verksamhet; av säkerhetsskäl vill de därför inte släppa in utländska aktörer. Att 

skapa hemmamarknader betraktas därför som en kritisk framgångsfaktor inom segmentet. Som nämnts 

har också ett antal förvärv gjorts sedan år 2003 för att realisera detta.  

För att affärsenheterna inom Aeronautics och Defence & Security solutions skall lyckas anses det viktigt 

att koncernen har ett antal konkurrenskraftiga nischprodukter som på olika sätt ger stöd åt systemen i 

de två segmenten, antingen som ett viktigt komplement i det totala erbjudandet eller som dörröppnare 

för större affärer på högre systemnivå. Dessa nischprodukter utvecklas och förvaltas inom Systems & 

Products. Affärsenheterna inom segmentet har till skillnad från affärsenheterna inom de andra segmen-

ten inte särskilt mycket med varandra att göra; den minsta gemensamma nämnaren är i många fall att 

de är nischaktörer med hög ambition på exportmarknaden. Dock finns undantag, exempelvis samverkar 

SBD och Microwave systems för att vinna en stor exportorder. 

Våren år 2007 utsågs koncernens vice vd:ar till segmentsansvariga för var sitt segment. Även tidigare 

ansvarade de för var sin grupp av affärsenheter men fördelningen hade då skett utifrån de ansvarigas 

kompetens och bakgrund. En segmentscontroller per segment utsågs också. Syftet med dessa roller var 

bland annat att säkerställa en ökad fokusering på realiseringen av synergipotential inom respektive 

segment. Rollen som segmentsansvarig innebar dock inte några stora befogenheter i förhållande till 

                                                      

71 COGS-projektet beskrivs mer utförligt i underavsnittet ”Användningen av budgeten” i avsnitt 4.4.3 (Budgeten). 
Konsekvenserna av COGS-projektet kommer att beröras på olika ställen i kapitel 5–7. 



 

 - 91 -  

affärsenheternas verksamheter. I stället handlar delar av arbetet om att med retoriska hjälpmedel försöka 

få affärsenheterna att samverka på olika sätt, både inom och mellan segmenten. Mot bakgrund av den 

tydliga decentralisering som under många år tillämpats inom koncernen anses segmenten och segments-

ansvariga ha en viktig roll för att affärsenheterna skall börja kommunicera frekvent med varandra och 

därmed komma till insikt om exempelvis gemensamma affärsmöjligheter. 

Under 2000-talet har dessutom ett antal andra horisontella mekanismer implementerats för att 

underlätta realiseringen av synergipotential. I det följande avsnittet beskrivs dessa. I det därefter följande 

avsnittet presenteras en del av de beteendeförändringar som uppstått som en konsekvens av dels dessa 

mekanismer, dels de strukturella förändringar som skett inom koncernen (se bland annat avsnitt 4.1.2, 

Övergripande verksamhetsinriktning och organisation). 

År 2003–2007 – användningen av horisontella mekanismer för att implementera koncernstrategierna 

En respondent i koncernledningen beskriver syftet med de horisontella mekanismerna enligt följande:  

Efter att vi började ta ett grepp om strategin så har vi sett ett allt tydligare behov av de här funktionerna 

[horisontella mekanismer] och vi använder dem som verktyg [för att implementera strategierna].  

Ett exempel är skapandet av Business Development Council (BDC) år 2003. Grupperingen innefattar 

affärsutvecklings- eller marknadschefer från respektive affärsenhet som sammanträder en gång per 

månad för att framför allt diskutera potentiella affärsenhetsöverskridande affärer. Liknande grupp-

eringar finns för exempelvis marknads-, controller- och teknikfrågor. I det sistnämnda fallet har dagens 

teknikråd och de relaterade Technology Transfer Groups (TTG)72 existerat sedan lång tid tillbaka. Ett 

annat exempel på en horisontell mekanism är inkluderandet av affärsenhetscheferna vid koncern-

ledningens kontinuerliga möten. Syftet är att underlätta dialogen parterna emellan. När detta startade 

omkring år 2004 var endast cheferna för de större affärsenheterna med och då en gång i månaden. Som 

en konsekvens av införandet av segmentsansvariga deltar i stället alla affärsenhetschefer inom ett 

segment var tredje månad för att på så sätt öka fokuseringen på samordning inom respektive segment. 

För det tredje kan delar av den koncernövergripande strategiprocess som har använts sedan år 

2004/2005 betraktas som en typ av horisontell mekanism. Exempelvis skapas en specifik grupp med 

representanter för respektive affärsenhet som skall vara ett stöd i den årliga processen och koordinera 

arbetet med affärsplanerna inom hela koncernen. Dessutom anses strategiprocessen som helhet ha varit 

ett viktigt styrverktyg för att skapa ett Saab. Detta diskuteras i avsnitt 4.4.2 (Den strategiska planer-

ingen). 

 

 

                                                      

72 TTG:erna grundar sig på en frivillig samverkan mellan personer inom olika affärsenheter. Grupperna är 
organiserade utifrån teknikområde och innefattar allt från en handfull upp till ett hundratal personer. Antalet TTG:er 
varierar över tiden men normalt sett finns det tio till femton grupper. Respektive grupp träffas allt från en gång i 
månaden till ett par gånger per år. Mötena grundar sig dels på att deltagarna informerar varandra om vad de jobbar 
med, dels på att specifika problem och potentiella lösningar diskuteras. Syftet är att bygga nätverk över 
affärsenhetsgränserna samtidigt som kompetensen utvecklas. En specifik grupp drivs bara så länge det finns ett 
intresse av den från deltagarnas sida. 
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Förutom ovan nämnda mekanismer har även ett antal mer operativa mekanismer implementerats. Två 

av dessa är B&T-projekt (affärs- och teknikutvecklingsprojekt) och Saab Capability Development Center. 

Ett B&T-projekt innefattar kombinerad affärs- och teknikutveckling i affärsenhetsöverskridande projekt. 

Resurserna för detta erhålls genom att affärsenheterna beskattas i proportion till sin omsättning. Sedan 

starten år 2005 har 54 projekt genomförts och ytterligare ett hundratal projekt har ansökt om pengar 

men fått avslag. När det i stället gäller Saab Capability Development Center, invigt år 2006, har detta två 

syften. Det ena är att på ett tidigt stadium kunna demonstrera för potentiella kunder hur ett stort 

komplext system kan tänkas fungera. Det andra är att möjliggöra utveckling av nya system genom ex-

periment med kombinationer av system från olika affärsenheter. Även kostnaderna för centret har täckts 

genom en beskattning av affärsenheterna.  

Under de sista åren av studieperioden har koncernledningen dessutom börjat ställa högre krav på 

användandet av gemensam IT-infrastruktur, samordning av inköp samt ensade projekt- och affärs-

processer. Exempelvis har det sistnämnda inneburit implementering av standardiserade processer be-

nämnda Business Control and Monitoring (BCAM)73 i alla affärsenheter. 

År 2003–2007 – konsekvenser av de strukturella förändringarna och horisontella mekanismerna  

De strukturella förändringar som skett inom koncernen tillsammans med implementeringen av de 

horisontella mekanismer som beskrivs i föregående avsnitt har bidragit till ett förändrat agerande hos 

affärsenheterna och därmed till implementeringen av den förändrade koncernstrategiska inriktningen. I 

detta avsnitt fokuseras en del av de beteendeförändringar som skett. 

De konsekvenser av B&T-projekten som lyfts fram är att ingenjörer inom olika affärsenheter börjat 

kommunicera med varandra och skapat nätverk som även har använts utanför de aktuella B&T-

projekten. Frånsett diskussionerna inom TTG:erna var det tidigare framför allt säljare från olika affärs-

enheter som kommunicerade över affärsenhetsgränserna. Även användandet av Saab Development Capa-

bility Center har bidragit till en ökad dialog mellan personer inom olika affärsenheter, både vad gäller 

det gemensamma arbetet i centret och helt andra projekt.  

Avseende diskussioner om potentiella affärer menar en respondent att dessa förhållandevis ofta berör 

vilka andra affärsenheter de skulle kunna skapa ett gemensamt affärserbjudande med. ”Hade du frågat 

mig år 2001 eller 2003 hade jag nog inte sagt så” (Respondent, affärsenhetsledning). Mer specifikt finns 

det numer affärsenhetsöverskridande affärer i alla projektfaser, från projektering till genomförande, som 

åtminstone delvis är en konsekvens av nämnda förändringar. En respondent menar också att det är 

”ställt utom all tvivel att affärer över affärsenhetsgränserna kommer att öka framöver” (Respondent, 

affärsenhetsledning). Samhällssäkerhet är ett område där många affärer är av affärsenhetsöverskridande 

karaktär. Saabs involverande i skapandet av Rakelsystemet (Radiokommunikation för effektiv ledning) 

för de svenska blåljusmyndigheterna är ett exempel. En respondent menar dessutom att det finns ”ett 

par stora genombrott som är på väg [inom samhällssäkerhet] och det skulle nog inte ha hänt om vi inte 

tvingats till en hårdare gemensam affärsutveckling”.  

Den befintliga samordningen handlar dock inte enbart om gemensamma affärer. Exempelvis formu-

lerade de fem flygrelaterade affärsenheterna en gemensam flygstrategi under år 2006. En sådan strategi 

                                                      

73 Innebörden av BCAM beskrivs i kapitel 6 (Saab Bofors Dynamics) och mer specifikt i avsnitt 6.5.6 (Program- och 
projektstyrningen). 
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har inte förekommit tidigare. Den innebär bland annat att berörda affärsenheter har samma utgångs-

punkt vad gäller antal producerade Gripen per år och att de agerar gemensamt inom ramen för projekt-

et Clean Sky, det vill säga EU:s stora projekt för miljövänligare sätt att flyga. Respektive affärsenhet har 

dessutom anpassat sina individuella affärsplaner utifrån den gemensamma strategin.  

Inom segmentet Defence & Security solutions har det noterats att de bearbetat samma kunder från flera 

olika håll och att de dessutom haft erbjudanden som inte varit koordinerade. Under slutet av år 2006 

gjordes därför en första översyn av respektive enhets affärsplan för att identifiera glapp, överlapp och 

nya möjligheter i verksamheterna. Det var i sin tur en bidragande orsak till att den strategiska planering-

en inom affärsenheterna Systems och Communications genomfördes i en gemensam process under år 

2008. 

De hittills presenterade beteendeförändringarna är självklart inte uteslutande en konsekvens av de 

strukturella förändringarna och de horisontella mekanismerna. Enligt många respondenter har de dock 

haft betydelse. Många betraktar också koncernledningens styrning för att realisera synergipotential som i 

huvudsak retorisk till sin karaktär, det vill säga att budskapet kommuniceras muntligen på olika sätt, 

bland annat med hjälp av horisontella mekanismer. Bortsett från den strategiska planeringen har 

ekonomistyrningen inte använts i någon större utsträckning för att realisera synergipotential. Snarare 

anser många respondenter att delar av ekonomistyrningen hämmar realiseringen. I uppföljningen av 

affärsenheterna sätts fokus på den enskilda enhetens prestation genom användningen av monetära 

nyckeltal. Respondenterna upplever därför att det finns en konflikt mellan å ena sidan koncern-

ledningens ambition att få affärsenheterna att agera utifrån ett koncernperspektiv och å andra sida det 

sätt på vilket affärsenheterna följs upp74. Det har bidragit till att det fortfarande verkar finnas betydande 

synergipotential som ännu inte realiserats. Två respondenter uttrycker det enligt följande: 

Vart man än kommer är man överens om att vi har för dåligt utbyte både mellan och inom affärs-

enheterna. Vi borde lyssna mer på varandra om hur olika enheter löser olika frågor (Respondent, 

funktionsnivå).  

Det går definitivt åt det hållet att Saab blir mer samlat och försöker jobba tillsammans men vi har 

fortfarande en bra bit kvar att vandra innan man kan säga att vi är riktigt duktiga på det. Det blir fort-

farande väldigt lätt gräl och hårda diskussioner om hur det skall vara och vem som skall tjäna pengar och 

allt runt det (Respondent, divisionsnivå). 

Ett flertal andra respondenter uttrycker dock en oro över koncernledningens försök att påverka 

affärsenheternas verksamhet i enlighet med ett Saab. Ett flertal lyfter fram att affärsenheterna är olika, 

att de inte kan stöpas i samma form och att det är bättre att affärsenheterna fortsätter att bestämma över 

sin egen verksamhet. En respondent menar exempelvis följande: ”Det blir lätt luddigt och otydligt om 

någon annan än affärsenhetschefen skall ge order om vad som skall göras [inom affärsenheten]” (Re-

spondent, affärsenhetsledning).  

 

                                                      

74 Detta resonemang utvecklas i avsnitt 4.4.3 (Budgeten). 



 

 - 94 -  

4.3.2 SAABS KÄRNKOMPETENS – SYSTEMINTEGRATION 

Med tanke på koncernens verksamhetsbredd under senare delen av studieperioden menar ett flertal 

respondenter att det är svårt att prata om en enhetlig kärnkompetens inom Saab. De menar att det 

snarare finns specifika kärnkompetenser inom olika affärsenheter. Andra lyfter fram systemintegration 

som en övergripande kärnkompetens för koncernen. Med systemintegrationskompetens avses en för-

måga att få delar att fungera tillsammans i en helhet. Detta verkar också ha varit ett utmärkande drag 

för koncernens verksamhet sedan lång tid tillbaka. I Saabs årsredovisning för år 1998 (s 26) går det 

exempelvis att läsa följande: ”Vi har, på försvarssidan, en inriktning mot högteknologiska, informa-

tionstäta system som är det man prioriterar för framtiden oavsett var i världen man finns.” Att kunna 

skapa sådana system kräver systemintegrationskompetens. Ett exempel på vad systemintegration innebär 

kan relateras till situationer som uppstår i ett stridsflygplan. 

I ett modernt stridsflygplan är allting satt på sin spets. Piloten befinner sig i en extrem situation. Han ska 

andas övertryck på 15 000 meters höjd. Stundtals utsätts han för krafter på upp till nio G. Då plötsligt blir 

han beskjuten. På någon bråkdels sekund måste han fatta livsavgörande beslut. […] I den situationen 

måste piloten få exakt rätt information för den uppgift som skall lösas. Data samlas in från olika sensorer: 

radar, laser, radiolänk, IR och kommunikation med andra flygplan. Informationen skall fusioneras, tolkas 

och presenteras för piloten på ett sätt så att han kan göra de rätta handgreppen (Saabs årsredovisning, 

1996: 12). 

Systemintegration handlar i detta fall om att sammanfoga en rad komplexa system som tillsammans 

skall skapa och presentera en enhetlig, korrekt och lättförståelig lägesbild som piloten kan fatta sina livs-

avgörande beslut utifrån. I Saabs årsredovisning för år 1997 (s 37) går det dessutom att läsa följande: 

Informationsteknologi spelar en avgörande roll för de system som utvecklas inom Military Aerospace. Det 

gäller inte bara direkt, inom t ex avionikområdet, utan också genom sensor-, data-, och informationssystem 

som ger avgörande systemfördelar för våra flyg- och robotsystem. Space, Training Systems och Combitech 

är tre affärsområden vars verksamhetsidéer bygger på informationsteknologi. 

En genomgång av respektive affärsområdes tillämpning av informationsteknologi under 1990-talet visar 

dessa likheter. Inom Saab Training Systems kombinerades exempelvis tvåvägslasersimulatorer med bland 

annat GPS, trådlös datakommunikation och grafisk realtidssimulering för att ge möjlighet till avan-

cerade och verklighetstrogna stridsövningar. Inom Saab Space integrerades datorer med mikrovågs- och 

antennutrustning för att samla upp, bearbeta och vidarebefordra data från rymden till jorden. 

Combitechs verksamhet bestod under 1990-talet bland annat av radarbaserade nivåmätningssystem, hel-

automatiska vägtullssystem, realtidssystem samt flygburna system för insamling av geografisk informa-

tion. Samtliga innefattade datainsamling och -behandling med hjälp av ett flertal komplexa delsystem. 

En viktig del i Dynamics erbjudande var integrationen av missiler med siktes-, spanings- och eldled-

ningssystem. Vart och ett av de tre sistnämnda systemen är komplext i sig och har till uppgift att samla 

in, bearbeta och presentera data och därmed skapa underlag för beslut. 

Att kunna integrera olika delsystem för insamling, bearbetning och presentation av information var 

alltså en central kompetens inom hela koncernen under 1990-talet. Samtidigt menar en respondent i den 

dåvarande koncernledningen att den teknik som respektive affärsenhet arbetade med var så pass spretig 

att det inte fanns några kopplingar mellan dem och att samverkan mellan affärsenheterna därför inte 

var möjlig. 
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Vad gäller kärnkompetensen inom Saab vid studieperiodens slut menar en respondent i 

koncernledningen att den kan relateras till respektive segment. Inom Aeronautics handlar det om ”en 

förmåga att kunna säga att det här flygplanet är luftvärdigt” (Respondent, koncernnivå), något som 

bland annat kräver spetskompetens inom aerodynamik, radarsystem, presentationsteknik och material-

teknik. Inom Defence & Security solutions handlar det i stället om att kunna producera komplexa 

mjukvarusystem. Inom Systems & Products är det gemensamma för affärsenheterna att de jobbar med 

nischprodukter, varför kärnkompetensen snarare kan relateras till respektive enhet, exempelvis laser-

teknik inom Training Systems och mikrovågor inom Microwave Systems.  

En annan uppfattning är att nämnda områden snarare är att betrakta som spetskompetenser medan den 

övergripande kärnkompetensen även under 2000-talet handlat om systemintegration, numera även på en 

högre nivå än exempelvis enskilda flygplan och robotsystem. Det handlar då om att integrera flygplan, 

fordon, fartyg och människor i ett gemensamt system. Vid Saabs årsmöte år 2009 uttryckte sig koncern-

ens vd på följande sätt avseende systemintegrationskompetensen: 

Som jag sa tidigare vill kunderna allt oftare att vi ska kunna erbjuda större lösningar och göra helhets-

åtaganden. Att vi kan knyta samman olika produkter och tekniska lösningar till hela system blir ännu 

viktigare för oss i framtiden. Det kräver att vi kan ta på oss rollen som integratör av både egna och andras 

system men också rollen som operatör – med eller utan tillhörande service och support. Ett exempel på 

det senare är det långsiktiga avtal vi träffade förra året med Försvarets Materielverk kring ett helhets-

åtagande för flygsystemet SK 60. Som huvudleverantör ansvarar vi nu för drift, underhåll och hantering av 

samtliga SK 60-flygplan (Saabs pressmeddelande, 2009). 

Sammantaget kan Saabs kompetens alltså diskuteras på olika nivåer. Det som dock förenar 

verksamheterna inom koncernen är en systemintegrationskompetens. En diskussion om hur kärnkom-

petensen bör hanteras är dessutom en viktig del i utformningen av koncernstrategierna. Det handlar 

exempelvis om huruvida Saab kan dra full nytta av kärnkompetensen om likartade spetskompetenser är 

spridda över ett flertal organisatoriska enheter i flera länder. Slutsatserna de dragit är att det ofta krävs 

en koncentrering till en eller ett fåtal platser. Det är bland annat ur dessa resonemang som om-

struktureringarna av affärsenheterna under år 2004–2006 härstammar.  

4.3.3 KLASSIFICERING – SAABS KONCERNSTRATEGIER 

I avhandlingens analysmodell diskuteras koncernstrategi utifrån realisering av synergipotential och 

huruvida strategin kan karaktäriseras som portföljförvaltning, omstrukturering, kunskapsdelning eller 

aktivitetsdelning (se avsnitt 2.4.4, Koncernstrategi). I detta avsnitt används det som utgångspunkt för att 

klassificera Saabs koncernstrategier. 

Under andra halvan av 1990-talet fanns en del samordning mellan civilt och militärt flyg, främst i form 

av viss gemensam detaljtillverkning och en direkt köp- och säljrelation. Inom affärsområdet Military 

Aerospace var dessutom alla enheter leverantörer till Gripen. Avseende den inbördes relationen mellan 

övriga affärsområden, samt deras relation med flygverksamheten, menar ett flertal respondenter att det 

fanns betydande synergipotential. Diskussionen om koncernens kärnkompetens är i linje med detta. 

Den visar att alla affärer grundade sig på någon form av systemintegration där insamling, bearbetning 

och presentation av data med hjälp av flera kompletterande system var i fokus. Även om en respondent 

menar att affärsenheterna var så pass långt ifrån varandra rent tekniskt att en samverkan inte var möjlig, 

borde den ansenliga grad av samstämmighet som lyfts fram i årsredovisningarna innebära att åt-

minstone någon form av kunskapsöverföring vore möjlig. Användandet av TTG:er under perioden, vars 
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syfte är just kunskapsöverföring mellan olika individer och enheter, talar ju för det. Dessa grupper hade 

knappast existerat om det inte fanns gemensamma nämnare för vilka kunskap kunde delas. 

En hel del talar alltså för att det fanns betydande synergipotential inom koncernen under andra halvan 

av 1990-talet. Trots det är det tydligt att en stor del av synergipotentialen inte realiserades. Ett flertal 

respondenter menar att detta var ett medvetet val från koncernledningens sida. En respondent menar 

exempelvis att den dåvarande vd:n var ointresserad av att lägga sig i affärsområdenas verksamhet så 

länge de levererade tillfredsställande ekonomiska resultat. En medlem i den dåvarande koncern-

ledningen är dessutom av uppfattningen att samordningskostnader alltid överstiger samordningsvinster. 

En sådan uppfattning förklarar rimligen avsaknaden av en koncernövergripande strategisk planering 

samt den monetärt fokuserade uppföljningen av affärsområdena. Koncernledningen ansåg att realisering 

av befintlig synergipotential inte var önskvärd och såg därför till att respektive affärsområde primärt 

optimerade sin egen verksamhet. Saabs koncernstrategi under andra halvan av 1990-talet kan därmed 

klassificeras som portföljförvaltning. 

Med Celsiusförvärvet år 2000 ökade synergipotentialen betydligt mellan och inom de olika affärs-

områdena. Produktportföljen hade blivit så pass bred att den innefattade nödvändiga system för att 

kunna bidra med lämpliga lösningar för ett nätverksbaserat försvar. En gruppering av berörda affärs-

områdeschefer skapades också för att börja diskutera hur samverkan mellan affärsområdena skulle 

kunna ske. En av dem gavs senare ansvaret för att leda koncernens arbete avseende nätverksbaserat 

försvar. Trots detta är Saab att betrakta som ännu mer av en portföljförvaltare under de första åren på 

2000-talet. Ett antal respondenter påpekar att Saab i princip var ett holdingbolag med autonoma affärs-

områden. I årsredovisningen för år 2000 benämner koncernens vd dessutom respektive affärsområde 

som en industriell enhet som tilldelats alla nödvändiga resurser för att nå sina mål, exempelvis möjlig-

heten till egen strategistab. Fokus under de två första åren efter förvärvet låg främst på att få ordning på 

den då dubbelt så stora verksamheten och att avyttra allt som inte hade med kärnverksamheten att göra. 

Att jobba med att ta tillvara den betydande synergipotential som skapats genom Celsiusförvärvet fick i 

princip vänta tills avyttringsfasen var klar. 

Skapandet av koncernstaben Strategi & Affärsutveckling år 2002 är, åtminstone intentionsmässigt, start-

skottet för en allt större betoning av tillvaratagande av synergipotential inom koncernen. Allt eftersom 

har strukturförändringar och ett antal horisontella mekanismer implementerats för att underlätta 

skapandet av ett Saab. De horisontella mekanismerna syftar till stor del till att samla personer från olika 

affärsenheter för att få dem att prata med varandra och därmed upptäcka nya affärsmöjligheter. De 

strukturella förändringarna kompletterar dessa mekanismer genom att föra likartade verksamheter 

närmare varandra och därmed underlätta en fortsatt dialog och ökad samverkan mellan enheterna. Som 

framgår av avsnitt 4.4.2 (Den strategiska planeringen) har dessutom den koncernövergripande strategi-

process som implementerats varit en bidragande orsak till det ökade tillvaratagandet av synergipotential. 

Ett flertal respondenter anser att nämnda förändringar bidragit till ett förändrat beteende inom 

koncernen. Exempelvis att ett antal affärer uppstått som sannolikt inte varit en realitet om 

affärsenheterna inte hade drivits mot gemensam affärsutveckling. Den synergipotential som börjat 

tillvaratas handlar bland annat om en koordinering av interna aktiviteter. Aktivitetsdelningen består 

framför allt av arbetet med att utveckla och producera gemensamma erbjudanden. Ett sådant arbete 

kräver exempelvis betydande koordinering för att olika systemdelar skall kommunicera med varandra på 

avsett sätt. Skapandet och användandet av Saab Capability Development Center har utgjort en viktig 

plattform för det arbetet. Det finns också andra exempel på aktivitetsdelning inom koncernen. Ett 
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sådant är att en del detaljtillverkning koncentrerats till specifika platser och affärsenheter för att dessa 

skall kunna fungera som enhetliga leverantörer till andra affärsenheter. I kapitel 5 (Saab Aerosystems) 

diskuteras exempelvis hur skrovproduktionen flyttats från Aerosystems till Aerostructures för att samla 

all skrovproduktion i en affärsenhet.  

Det finns dessutom ett antal exempel på strukturerade initiativ för att öka kunskapsöverföringen mellan 

affärsenheterna. Initiativen är i sin tur tänkta att bland annat leda till aktivitetsdelning i form av affärs-

enhetsöverskridande affärer. Användningen av TTG:er och B&T-projekt är två exempel. De grupperingar 

som skapats på koncernnivå, exempelvis BDC, har rimligen också en kunskapsöverförande roll genom 

den dialog som förs mellan parterna. Möten mellan affärsenhetschefer inom exempelvis Systems & 

Products kan antas vara av samma karaktär. De inkluderade affärsenheternas gemensamma nämnare, det 

vill säga att de är nischaktörer med höga exportambitioner, gör rimligen att de kan lära en del av 

varandra, exempelvis hur kunder bör hanteras i olika situationer. 

Sammantaget har implementeringen av horisontella mekanismer, de strukturella förändringarna samt 

den koncernövergripande strategiprocessen haft betydande effekt på beteendet inom koncernen, och 

därmed skapandet av ett Saab. Genom att förändringarna således inneburit att koncernen rört sig i 

riktning mot en aktivitetsdelare är frågan om implementeringen är så pass långt gången att koncernen 

också kan betraktas som en sådan. Det mesta talar för att koncernen inte kan klassificeras som ren 

aktivitetsdelare utan snarare som en svag typ av aktivitetsdelare, det vill säga att realiseringen av synergi-

potential genom aktivitetsdelning är betydande men att det fortfarande finns en hel del orealiserad 

potential. Anledningen till det senare verkar till stor del kunna tillskrivas den fortsatt monetärt orien-

terade utvärderingen av affärsenheterna. Många respondenter lyfter fram dess hämmande effekt för en-

heternas vilja att agera utifrån ett Saab. De menar att utvärderingen driver fram ett beteende som inne-

bär en viss optimering av den egna verksamheten och att viss synergipotential därmed inte realiseras. 

Klassificeringen i detta avsnitt är grundat på skriftligt material och respondenternas svar på mina frågor 

om den koncernstrategiska inriktningen under studieperioden. Vid tre av intervjuerna på koncernnivå 

ombads respondenterna dessutom att klassificera Saabs koncernstrategier utifrån en skala med ytterlig-

heterna portföljförvaltning och aktivitetsdelning. Efter en kort beskrivning av innebörden av dessa två 

gav de tre respondenterna näst intill överensstämmande svar, som dessutom är i linje med klassi-

ficeringarna i detta avsnitt. En karaktäristisk sammanställning av respondenternas klassificering är enligt 

följande:  

Under 1990-talet var Saab ett konglomerat, om än en bit ifrån urtypen då det fanns en viss intern 

samverkan, bland annat inom flygverksamheten. Direkt efter Celsiusförvärvet blev verksamheten 

spretigare och likheterna med ett konglomerat var stora. Verksamheten fokuserades dock efter hand, 

bland annat med inriktningen mot nätverksbaserat försvar, och samverkan mellan affärsenheterna ökade 

rejält. Förvärvet av Ericsson Microwave Systems år 2006 var ett viktigt steg mot en allt homogenare 

produktportfölj, främst då affärsenheten sammanfogar ett flertal affärsenheter i affärer som inte tidigare 

var möjliga. Med tiden har koncernen därför rört sig i riktning mot aktivitetsdelning. Dock är det inte 

möjligt att klassificera Saab som en ren aktivitetsdelare då affärsenheterna medvetet givits betydande 

frihet i sitt agerande och därmed också agerat utifrån egenintressen. 
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4.4 SAABS EKONOMISTYRNING 

I detta avsnitt presenteras ekonomistyrningens utformning och användning på koncernnivå under 

studieperioden. Avsnittet inleds med en beskrivning av den övergripande ekonomistyrningsmodellen 

och följs av avsnitt om den strategiska planeringen respektive budgeten. Avsnittet avslutas med en 

klassificering av ekonomistyrningen på koncernnivå.  

4.4.1 KONCERNENS ÖVERGRIPANDE EKONOMISTYRNINGSMODELL 

Under andra halvan av 1990-talet präglades styrningen av affärsområdena av den dåvarande verkställ-

ande ledningens syn på synergier, det vill säga att nyttan av att realisera synergipotential inte överstiger 

kostnaderna. Styrningen av affärsområdena utgick därför till stor del från två monetära nyckeltal: 

rörelsemarginal och tillväxt. Varje affärsområde hade individuella målnivåer för de två nyckeltalen som 

togs fram i dialog mellan koncernchef och affärsområdeschef. Uppföljningen skedde framför allt en 

gång per kvartal i respektive affärsområdes styrgrupp. Den innefattade koncernchefen, ett antal stabs-

personer på koncernnivå samt affärsområdeschefen. 

Dialogen mellan koncernledningen och affärsområdena var att betrakta som stuprörsdialoger, det vill 

säga kommunikationen var vertikal till sin karaktär. Vid koncernledningens möten fanns dock 

affärsområdesrepresentanter med. Mötena berörde allmänna områden som personalfrågor, chefsutbild-

ningar och fackliga frågor, men det diskuterades också hur bearbetningen av FMV och svenska politiker 

skulle ske. I princip var de senare de enda av mötesdiskussionerna som relaterade till någon form av 

koordinering mellan affärsområdena. 

De styrverktyg som användes under 1990-talet var framför allt en budget och en finansiell affärsplan. 

Affärsområdena skulle även ta fram en strategisk affärsplan75. Någon koncernövergripande strategisk 

affärsplan fanns dock inte på motsvarande sätt som för budgeten och den finansiella affärsplanen. Från-

sett användningen av de tre styrverktygen hade affärsområdena friheten att dels utforma arbetsprocess-

erna för dessa verktyg, dels utforma sina egna styrsystem i övrigt. Det sistnämnda innebar bland annat 

att dagens affärsenheter allt eftersom implementerat olika typer av BSC-liknande koncept. Sammantaget 

var det övergripande styrsystemet inriktat på att varje enskilt affärsområde skulle optimera sin egen 

verksamhet, och inom koncernen fanns därför ett tydligt fokus på de enskilda projekten. 

Användningen av styrverktygen, tillsammans med utformning av styrgrupperna, var till stor del 

densamma även under de första åren på 2000-talet. Som tidigare nämnts började ett antal horisontella 

mekanismer implementeras år 2002. Samtidigt började även användningen av styrverktygen liksom styr-

gruppernas sammansättning att förändras. Avseende styrverktygen skapades en koncernövergripande 

strategiprocess och därmed också en övergripande strategisk affärsplan. Budgeten samt den finansiella 

affärsplanen förändrades dessutom på sätt som innebar att kopplingar mellan de tre verktygen började 

skapas. Det förändrade styrsystemet bidrog till en strategisk inriktning som var mer än summan av 

affärsenheterna. Det var ett medvetet val då förändringen av det svenska försvaret ansågs ställa krav på 

ett effektivare resursutnyttjande inom Saab.  

                                                      

75 Den strategiska affärsplanen innefattade en beskrivning av den strategiska inriktningen för de kommande åren 
medan den finansiella affärsplanen bestod av en årlig resultat- och balansräkning för de kommande fem åren. 
Budgeten innefattade en resultaträkning, och utvalda monetära nyckeltal, för det kommande verksamhetsåret. 
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Styrgrupperna har framför allt förändrats på två sätt. År 2003 fick var och en av dem en av koncernens 

vice vd:ar som ordförande. Sedan dess är det framför allt via dessa personer som koncernledningen är 

involverad i affärsenheternas arbete. Ordförandes roll är främst att säkerställa att det koncerngemen-

samma styrsystemet används, att affärsplanerna efterföljs och att resultatkraven uppfylls. Medlemmarna 

i Saab Aerosystems styrgrupp får illustrera den andra skillnaden. I slutet av år 2007 bestod styrgruppen 

av en vice vd, affärsenhetschefen, affärsenhetens stabschef, koncernens ekonomichef, koncernens chefs-

jurist, koncernens ansvariga för samhällsrelationer samt affärsenhetscheferna från Aerostructures och 

Aerotech. Framför allt är det de två sistnämnda som utgör skillnaden mot tidigare. Dessa två affärs-

enheter är de som Aerosystems haft mest med att göra och den medvetna korsbefruktningen är tänkt att 

bidra till skapandet av ett Saab.  

En annan förändring i styrsystemet under senare år rör incitamentsprogrammet för affärsenhets-

cheferna. Från att till fullo varit relaterat till den egna affärsenhetens resultat är incitamentsprogrammet 

sedan omkring år 2003 kopplat till både affärsenhetens och koncernens resultat. Affärsenheterna som 

helhet utvärderas dock fortfarande primärt utifrån rörelsemarginal och tillväxt. Sedan år 2006 används 

dessutom avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) i utvärderingen. Det beror på att Saab till stor del har 

finansierat sin verksamhet med förskott från FMV och att kapitalbindningen därmed har varit låg. I takt 

med mindre förskott och en större andel egenfinansierad utveckling blir fokuseringen på kapital-

bindning allt viktigare; ett fokus på ROCE är tänkt att kommunicera det. Vid studieperiodens slut 

verkar användningen av ROCE dock inte ha fått några större effekter. Respondenterna lyfter framför 

allt fram en minskad betalningstid i kundorderstocken, en ökad betalningstid i leverantörfordrings-

stocken, att de försöker korta ledtiden för omvandlingen av FoU till affärer samt ett överlag större fokus 

på balansräkningen. 

På koncernnivå har det förts diskussioner om att komplettera de tre monetära nyckeltalen med ett 

ickemonetärt nyckeltal som sätter fokus på samverkan mellan affärsenheterna. Något sådant har dock 

inte identifierats. Koncernledningen har i stället valt att förlita sig på andra mekanismer, framför allt i 

form av olika diskussions- och beslutsforum. Ett flertal respondenter menar dock att detta inte varit 

tillräckligt utan att det också krävs förändringar i ekonomistyrningen för att fullt ut implementera den 

nya koncernstrategiska inriktningen. En respondent menar exempelvis följande: 

För att få ett drag och en vilja i det här måste man se över detta [ekonomistyrningen]. Vi mäts ju ändå bara 

på affärsenhetens resultat. Får vi lämna ifrån oss för mycket av vinsterna till andra så minskar det ju vår 

villighet att agera utifrån ett Saab (Respondent, affärsenhetsledning). 

4.4.2 DEN STRATEGISKA PLANERINGEN 

Under åren 1995–2000 fördes inga gemensamma diskussioner mellan koncernledningen och affärsom-

rådena avseende den koncernstrategiska inriktningen. Dessa frågor hanterades i stället i koncernens verk-

ställande ledning, och med BAE:s inträde som storägare år 1998 även i styrelsen. Strategidiskussionerna 

innefattade dock inte prioriteringar av olika satsningar inom koncernen. I stället hanterades dessa av 

respektive affärsområde då det var de som hade resurserna och styrde över sina egna satsningar. 

Kontentan av de koncernstrategiska diskussionerna kommunicerades dessutom sparsamt inom kon-

cernen. Affärsområdenas medvetenhet om styrelsens och den verkställande ledningens ambitioner var 

därmed låg. 
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Arbetet med affärsområdenas strategiska inriktning inleddes i början av varje nytt år, och under våren 

jobbade de fram ett förslag på inriktning. Inriktningen presenterades i ett strategidokument vars 

struktur var enhetlig inom koncernen. Vid ett tillfälle under våren diskuterades dokumenten i respektive 

affärsområdes styrgrupp, och efter eventuella revideringar fastställdes dokumentet genom en slutlig 

dialog mellan koncernchefen och respektive affärsområdeschef. 

Under de första två åren på 2000-talet var strategiarbetet ännu tydligare decentraliserat till affärs-

områdena. Även om det överlag ledde till en minskad relation mellan affärsområdena och koncern-

ledningen fanns det initiativ som i stället ökade relationen. Som redan nämnts var ett sådant att en 

affärsområdeschef fick uppdraget att leda hela koncernens arbete mot det svenska försvaret avseende 

nätverksbaserat försvar, ett arbete som inte var enkelt i och med affärsområdenas tydliga självständighet.   

Avseende den koncernövergripande finansiella affärsplanen skapades den till stor del genom att 

koncernens ekonomistab konsoliderade affärsområdenas finansiella affärsplaner. Det gjorde i sin tur att 

konsekvenserna av stora strategiska vägval på koncernnivå, exempelvis nedläggningen av civilt flyg och 

avyttringen av företag inom Combitech, inte togs i beaktande i den övergripande finansiella affärs-

planen förrän berörda affärsområden tagit hänsyn till dessa i sina egna affärsplaner. I och med koncern-

ledningens sparsamma kommunicerande av den strategiska inriktningen kunde det dock dröja relativt 

lång tid innan affärsområdena blev medvetna om koncernledningens ambitioner och därmed kunde ta 

hänsyn till dessa i planeringen. 

Arbetet med de två affärsplanerna förändrades år 2002 i samband med skapandet av koncernstaben 

Strategi & Affärsutveckling. En central förändring är att arbetet inkluderas i en koncernövergripande 

process som affärsenheterna är delaktiga i. Strategiprocessen har under de sista åren av studieperioden 

startat i november/december. Ett koncernövergripande bakgrundsmaterial skickas då ut till affärs-

enheterna som skall tas i beaktande i enheternas strategiarbete. För år 2007 fanns det exempelvis direktiv 

om vilka marknader en stor del av affärsenheternas resurser skulle spenderas på, och helst då till-

sammans med andra affärsenheter. Vidare formas en affärsplanegrupp årligen bestående av en represen-

tant per affärsenhet. Gruppen har till uppgift att underlätta dialogen mellan koncernnivå och affärs-

enheterna samt säkerställa att arbetet koordineras. En motsvarande gruppering finns även för arbetet 

med den finansiella affärsplanen. Tanken är dessutom att de två grupperingarna skall ha samma ut-

gångspunkter och få samma direktiv för att underlätta en koppling mellan de två affärsplanerna. In-

formationen till de två grupperna har dock inte upplevts som helt koordinerad. Exempelvis används 

vissa begrepp på olika sätt gentemot respektive grupp och viss förvirring har därför uppstått.  

Ett av de inledande momenten i affärsenheternas strategiprocess är att producera så kallade spelkort. 

Dessa lämnas till koncernledningen och är en central del i utformandet av koncernstrategin. Spelkorten 

introducerades för att komma till rätta med de oregelbundna investeringsförfrågningar som tidigare 

lämnades till koncernledningen. Sedan år 2004/2005 kan förfrågningarna därför bara lämnas in som 

spelkort i samband med strategiprocessen. Ett spelkort innefattar investeringar som inte tillhör den löp-

ande verksamheten utan rör mer omfattande aspekter som är viktiga för den strategiska inriktningen, 

exempelvis produktinvesteringar, förvärv eller verksamhetsutveckling. Att skapa ett spelkort handlar i 

princip om att skriva en affärsplan i miniformat. Tidshorisonten är tio år och bland annat investerings-

behov, intäkter, kostnader, riskbedömning och kundgrupper skall preciseras. 

Utifrån de framtagna spelkorten arrangeras ett spelkortsseminarium för de 40 högsta cheferna inom 

koncernen. Deltagarna delas in i fiktiva koncernledningar och får i uppdrag att prioritera vilka spelkort 
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de anser skall beviljas och vilka som skall få avslag. Efter seminariet diskuteras prioriteringslistorna i 

koncernledningen. Koncernledningen väger även in ett antal mer övergripande aspekter innan de fattar 

sitt slutliga beslut om respektive spelkort. Två exempel på sådana aspekter är dels de direktiv som 

skickats ut avseende vilka marknader som bör vara i fokus, dels huruvida spelkortet innefattar sam-

verkan mellan affärsenheter för att realisera befintlig synergipotential. 

Genom att välja, vraka, påverka, ändra och förkasta spelkort så bygger vi upp vår strategi. Det är de som är 

de tunga inriktningsbesluten som vi tar […], det är de som är vår [koncernledningens] makt, i och med att 

det är vi som sitter på kapitalet och investeringsförmågan (Respondent, koncernledningen). 

Genom spelkorten har koncernledningen således möjlighet att styra affärsenheternas inriktning. Genom 

diskussionerna i de fiktiva koncernledningarna, och vid topp 40-mötena generellt, skapas även tydliga 

kontaktytor mellan affärsenheterna som stimulerar till ytterligare dialog om framtida potentiella affärer. 

Parallellt med arbetet med den strategiska inriktningen sker arbetet med den finansiella affärsplanen, ett 

arbete som koncernens ekonomistab ansvarar för. Då bland annat en översättning av de valda spel-

korten till den finansiella affärsplanen är en central del för att integrera den strategiska och finansiella 

affärsplanen, har de arbetat aktivt för att underlätta översättningen. Den initiala översättningsmekanism-

en har varit ekonomichefens involverande i både koncernledningens strategidiskussioner och framtagan-

det av den finansiella affärsplanen; därmed har en del potentiella tolkningsproblem kunnat undvikas. 

Utkast till de två affärsplanerna och deras koppling diskuteras dessutom vid ett flertal tillfällen i 

koncernledningen. Trots detta anses de två affärsplanerna inte matcha varandra fullt ut. 

När både den strategiska och den finansiella affärsplanen presenteras och diskuteras vid ytterligare ett 

seminarium för koncernens 40 högsta chefer är affärsplanerna inte längre summan av enheternas 

affärsplaner utan de representerar en övergripande inriktning för koncernen som helhet. Genom att 

samma affärsenhetsrepresentanter deltar både i koncernens och den egna senhetens strategiska planering 

är framtagandet av den koncern- och affärsstrategiska inriktningen iterativ till sin karaktär. Deltagarna 

både ger och tar information i respektive process och den strategiska inriktningen på respektive nivå 

formas således genom en ömsesidig anpassning mellan de två nivåerna.  

Både den strategiska och den finansiella affärsplanen har en tidshorisont på fem år. De två till tre första 

åren är förhållandevis överblickbara, främst då arbetet till stor del relaterar till den befintliga order-

stocken. Därefter handlar det om kvalificerade gissningar. En respondent i koncernledningen menar att 

detta, tillsammans med ett i övrigt stort fokus på det ekonomiska resultatet på kvartals- och årsbasis, gör 

att styrningen på koncernnivå kan karaktäriseras som kortsiktig. En annan respondent menar dock 

följande:  

Jag skulle inte säga att vi är kortsiktiga, det finns en förståelse från våra ägare att detta är en långsiktig 

verksamhet. Vi påverkas självklart av börsen som till viss del styr agerandet för det enskilda året, det vill 

säga att nå upp till aktiemarknadens förväntningar. […] Jag tror att vi ur ett svenskt perspektiv är lyckligt 

förskonade från en alltför kortsiktig syn. Vi skall nog inte klaga även om jag ser att det finns kortsiktiga 

element (Respondent, affärsenhetsledning). 

Exempel på ett sådant kortsiktigt element är de årliga besparingskrav som generellt läggs på affärs-

enheterna under tredje och framför allt fjärde kvartalet för att försöka nå de monetära målen. Kon-

sekvenserna av detta är exempelvis att planerad utbildning, ickefinansierad utveckling eller metodik-

utvecklingsinitiativ skjuts på framtiden.  
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En tredje respondent menar att koncernen som helhet är mycket förutsägbar resultatmässigt, framför 

allt då många affärer handlar om åtaganden på 10–30 år. I och med att de bygger upp sin planering 

utifrån denna typ av åtaganden är styrningen att betrakta som långsiktig. Respondenten menar vidare 

att Saab är en av de mest långsiktiga koncernerna i Sverige.  

Det är dock framför allt i och med exportsatsningen i början på 2000-talet som det blivit viktigt för 

Saab att ha en god uppfattning om mer långsiktiga trender i världen och ett mer långsiktigt tänkande, 

bland annat avseende tillgängliga marknader och politiska förutsättningar. Med FMV som den stora 

kunden räckte det med ett kortsiktigare fokus från Saabs sida; de visste att det hela tiden skulle dyka 

upp nya affärer i framtiden. Exportsatsningen har inneburit att en stor del av verksamheten blivit kon-

kurrensutsatt och förutsättningarna för planeringen har därmed förändrats. Framför allt handlar det om 

en ökad osäkerhet om vilka affärer de faktiskt kommer att få. Det har i sin tur gjort att det blivit viktigt 

att öka tidshorisonten i styrningen. Exempelvis gör de långa utvecklingscyklerna att de behöver skaffa 

sig en bättre uppfattning om vilka områden de tror kommer vara långsiktigt fördelaktiga då satsningar 

inom dessa behöver inledas långt i förväg. 

4.4.3 BUDGETEN 

De nyckeltal som sedan lång tid har använts för att utvärdera koncernens enheter är alltså rörelse-

marginal och tillväxt, och sedan år 2006 även avkastning på sysselsatt kapital. Uppföljningen med hjälp 

av dessa mått har inneburit att budgeten varit det huvudsakliga styrverktyget. I de två följande under-

avsnitten följer en beskrivning av planeringsprocessen för budgeten samt hur budgeten har använts 

under studieperioden. 

Planeringsprocessen för budgeten 

Under andra halvan av 1990-talet innebar budgetarbetet på koncernnivå framför allt en aggregering av 

affärsområdenas budgetar. Affärsområdenas budgetarbete började efter sommaren och var inriktat på 

det kommande årets verksamhet. Från ekonomistaben skickades vissa budgetdirektiv ut, exempelvis hur 

valutadifferenser skulle hanteras. Den del av budgetdialogen som koncernledningen var involverade i 

skedde främst i respektive affärsområdes styrgrupp. Då verksamheten bestod av många långa projekt var 

möjligheterna att påverka budgeten för det enskilda året dock begränsad. Att kraftigt förbättra tillväxten 

eller rörelsemarginalen var således svårt och affärsområdena hade därför individuella målnivåer för de 

nämnda måtten.  

Budgeten var det centrala verktyget för att skapa underlag för prissättning gentemot FMV. Saabs 

affärsrelation med FMV byggde på en självkostnadsmodell där Saab i princip fick betalt för det arbete 

som utfördes plus en på förhand överenskommen marginal. I gengäld fick FMV god insyn i Saabs 

verksamhet för att kontrollera att modellen inte missbrukades genom avsiktligt höga kostnader. Själv-

kostnadsmodellen gjorde att det var viktigt för Saab att ha kontroll över kostnaderna; inte för att hålla 

dem så låga som möjligt utan för att säkerställa att de fick betalt för dessa samt den överenskomna 

marginalen. Under lång tid har Saab därmed kunnat öka vinsten genom att öka kostnaderna. Detta till-

sammans med att Saab i många avseenden haft en monopolställning har gjort att det på senare tid varit 

svårt för dem att realisera interna effektiviseringar. Den trygga relationen med FMV har gjort att låga 

kostnader inte alls betraktats som det primära, tekniskt avancerade (och dyra) produkter har i stället 

varit i fokus.  
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Det svenska försvarets omställning under 2000-talet, och därmed Saabs fokusering på att öka intäkterna 

från exportmarknaden, innebar förändringar i Saabs budgetarbete. En sådan förändring är införandet av 

en preliminärbudget som komplement till det kommande verksamhetsårets budget. En preliminär-

budget är en budget för det år som följer det ordinarie budgetåret. Tillsammans täcker de alltså 24 

månader. Den preliminärbudget som gjorts i samband med det föregående årets budgetarbete används 

dels som det första året i den finansiella affärsplanen, dels som utgångspunkt för budgeten för det kom-

mande verksamhetsåret. Användandet av preliminärbudgeten skapar därmed en koppling mellan de två 

styrverktygen. En sådan koppling innebär dessutom en kontinuerlig avstämning av huruvida styrningen 

på kort och lång sikt matchar varandra. 

Budgetprocessen under åtminstone de sista fem åren av studieperioden har i en första fas inneburit en 

mekanisk konsolidering av affärsenheternas budgetar. Den har följts av en granskning i koncern-

ledningen och en rad iterationer mellan koncernnivå och respektive affärsenhet. Exempelvis innebar 

budgetarbetet under år 2007 att många affärsenheter initialt hade sänkt den budgeterade rörelse-

marginalen för att finansiera behovet av mer egenfinansierad utveckling. Detta godkändes inte av kon-

cernledningen och ett omfattande arbete skedde inom affärsenheterna för att minska de budgeterade 

kostnaderna och därmed öka marginalen. Inom SBD fick detta bland annat konsekvensen att kostnader 

som inte var absolut nödvändiga för att driva projekten under år 2008 minskades kraftigt, exempelvis 

metodikutvecklingsresurser för mjukvaruproduktion. Det sistnämnda innebär bland annat att den 

anpassning av mjukvaruproduktionsstrategin till affärsstrategin som inletts några år tidigare inte kunde 

fortsätta enligt plan utan fick skjutas på framtiden. 

Användningen av budgeten 

Den huvudsakliga uppföljningen av respektive affärsområdes budget under andra halvan av 1990-talet 

var framför allt avvikelseorienterad och skedde på kvartalsbasis i styrgruppen. Även under 2000-talet har 

uppföljningen av enheterna främst skett i samband med kvartalsboksluten. En kortare avstämning har 

även gjorts på månadsbasis i koncernledningen och i respektive styrgrupp. Under hela studieperioden 

har uppföljningen varit avvikelseorienterad, det vill säga fokus har legat på de stora negativa 

avvikelserna och hur affärsenheterna har tänkt hantera dessa.  

Enligt ett flertal respondenter har respektive affärsområdes, och senare affärsenhets, budget betraktats 

som ett åtagande under hela studieperioden; tanken är att den skall uppfyllas. Samtidigt får negativa 

avvikelser inga större konsekvenser, endast att ansvarig person skall ha en god uppfattning om problem-

et, ta fram en plan för hur problemet skall lösas samt se till att de identifierade aktiviteterna genomförs. 

Två förklaringar till detta har lyfts fram av respondenterna. Dels betraktas Saabs verksamhet som 

komplex och innefattar långa och stora projekt, något som gör det svårt, om ens möjligt, att skaffa sig 

en uppfattning om projektets exakta utveckling över det enskilda året. Dels uppstår vissa negativa av-

vikelser på grund av händelser utanför Saabs kontroll, exempelvis att en kund bryter ett kontrakt av skäl 

som koncernen inte kan råda över. Sammantaget menar ett flertal respondenter därför att det är svårt att 

göra en detaljerad planering för det kommande verksamhetsåret och därmed blir utfallet inte alltid som 

förväntat. 

En respondent på affärsenhetsnivå menar dessutom att styrgruppen oftast accepterar de förklaringar 

som affärsenheterna har till sina avvikelser. Respondenten upplever inte att de är oresonliga och hänför 

detta till den kontinuerliga dialog om verksamheten som förs i styrgruppen. Utifrån den byggs det upp 

en förståelse hos ansvarig vice vd och koncernledningen för den problematik som affärsenheten står 
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inför. ”Det handlar alltså inte bara om att fria eller fälla utifrån ekonomisk data” (Respondent, affärs-

enhetsledning). 

Hur har då budgetuppföljningen skett hittills på 2000-talet? Respektive affärsenhet har upprättat en 

komplett resultat- och balansräkning i samband med kvartalsboksluten. En noggrannare uppföljning i 

samband med de senare har därför varit nödvändig då kvartalsboksluten kommuniceras externt och 

därmed behöver vara så rättvisande som möjligt. I samband med boksluten har dessutom prognoser för 

resterande delen av året gjorts. Övriga månader har uppföljningen varit av mer övergripande karaktär på 

koncernnivå. Den monetära informationen har kompletterats med en månadsrapport, främst i textform, 

som beskriver hur verksamheten och de större projekten går i respektive affärsenhet.  

Under hösten år 2007 förändrades dock den ekonomiska rapporteringen i framför allt två avseenden. 

Den ena förändringen är att affärsenheterna skall upprätta en fullständig resultat- och balansräkning på 

månadsbasis. Den andra förändringen är att en helt ny mall för månadsrapporten har skapats. Den nya 

mallen är mer omfattande och rapporten skall, till skillnad från den föregående, innefatta mer siffror 

och diagram för att illustrera trender. Respondenterna lyfter fram två huvudsakliga orsaker till den 

förändrade rapporteringen. Den ena är att koncernen fick en ny CFO (Chief Financial Officer) som satt 

sin prägel på rapporteringen. Den andra är att FMV:s finansiering av produktutveckling minskade 

under år 2007. Konsekvenserna av detta går det bland annat att läsa om i Saabs delårsrapport för tredje 

kvartalet år 2007 (s 2): ”[rörelse]marginalen minskade till 8,7 procent (9,6), till stor del en effekt av 

ökade satsningar inom forskning och utveckling”. Även framöver förväntas ökade egensatsningar på 

teknikutveckling tillsammans med ökade försäljnings- och marknadsföringsinsatser internationellt vara 

en nödvändighet.  

För att nå det övergripande rörelsemarginalmålet på 10 procent lanserades COGS-projektet i samband 

med den tredje kvartalsrapporten år 2007. Initialt var syftet att spara en miljard årligen från och med år 

2011, men i samband med tredje kvartalsrapporten år 2008 ökades målsättningen till en och en halv 

miljard. Realiseringen av besparingarna har fördelats över affärsenheterna och resultatet av effektivi-

seringsarbetet skall rapporteras månatligen till koncernledningen. 

Under år 2007 tillkom dessutom en månatlig rapportering utifrån BCAM (Business Control & 

Monitoring). BCAM är en standardiserad process inom koncernen för hur arbetet med att vinna och 

realisera kontrakt skall ske. Processen implementerades inom respektive affärsenheter under år 2006, och 

sedan år 2007 är det obligatoriskt för enheterna att använda den. Rapporteringen relaterar till det 

fortlöpande arbetet i projekten76. Denna tillsammans med tidigare nämnda månadsbokslut, den nya 

månadsrapporten samt rapporteringen avseende COGS-projektet gör att en respondent sammanfattar 

enligt följande: ”Rapporteringen har exploderat det sista året [2007]” (Respondent, affärsenhetsledning). 

Ett flertal andra respondenter är inne på samma linje. En av dem uttrycker det så här: ”Under sista året 

har det blivit väldigt mycket fokus på ekonomi” (Respondent, affärsenhetsledning). 

Den ökade rapporteringen har varit viktig för att skapa beslutsunderlag på koncernnivå. Den anses 

exempelvis ha varit viktig för beslut om och inom COGS-projektet. Utifrån den sammanlänkade 

planerings- och uppföljningsprocessen från övergripande strategisk inriktning till den kontinuerliga 

                                                      

76 Denna månadsrapportering behandlas mer utförligt i kapitel 6 (Saab Bofors Dynamics) och mer specifikt avsnitt 
6.5.6 (Program- och projektstyrningen). 
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budgetuppföljningen skapas mängder av användbar information. Några exempel som varit centrala just 

för beslutet om COGS-projektet är information om tänkbara förändringar i omvärlden, med vilken 

tidshorisont ett internt agerande måste ske för att anpassa verksamheten utifrån förändringarna, med 

vilken tidshorisont interna förändringar är möjliga samt hur mycket som behöver sparas för att nå 

målen.  

Den kontinuerliga budgetuppföljningen och prognoserna har även haft en viktig roll i formulerandet av 

de nya strategierna. Beslutet att lämna den civila flygplanstillverkningen är ett exempel, fokuseringen på 

en ökad andel egenfinansierad utveckling är ett annat och koncernledningens val av spelkort ett tredje. I 

det sistnämnda fallet ger budgetuppföljningen kontinuerlig monetär information om utfallet för olika 

verksamhetsområden inom koncernen. Informationen ligger i sin tur till grund för en uppfattning om 

vilka områden det är värt att satsa ytterligare på. Spelkort inom dessa områden godkänner koncern-

ledningen gärna medan spelkort inom områden som visat sig mindre lönsamma ifrågasätts. Ett exempel 

på det förstnämnda är UAV:er (Unmanned Aerial Vehicle – obemannade flygfarkoster) som visat sig 

vara ett attraktivt område. 

Även om budgetarbetet förändrats en hel del för att implementera den nya koncernstrategiska inrikt-

ningen anses det fortfarande finnas olösta budgetrelaterade problem. De senaste årens mer komplexa 

och affärsenhetsöverskridande affärer har allt oftare varit en källa till både förvirring och frustration i 

budgetarbetet. Då den huvudsakliga utvärderingen av affärsenheternas prestation sker med hjälp av 

monetär information relaterar problemen framför allt till vad i en gemensam affär som skall ingå i 

respektive affärsenhets ansvarsområde. Enligt en respondent har mycket onödig tid lagts på diskussioner 

om vem som skall ta vilka kostnader och intäkter. I ett fall har detta inneburit att de varit tvungna att 

bryta ut affären från affärsenheterna och skapa en separat affärsenhet för den för att lösa problemet.  

Som tidigare nämnts upplever många respondenter att delar av styrsystemet motarbetar den koncern-

strategiska inriktningen. En respondent poängterar att ”rörelsemarginalen är ett oerhört drivande mål 

för affärsenheterna” (Respondent, affärsenhetsledning) och att det därmed fortfarande är affärsenheter-

nas resultat- och balansräkningar som är prioriterade före koncernens. En hel del av den befintliga 

synergipotentialen i koncernen har därför inte realiserats. Samtidigt poängterar ett flertal att både reto-

riken avseende ett Saab och den förändrade organisationsstruktur har bidragit till att många med-

arbetare förstår vikten av ett Saab och att affärsenheternas beteende dessutom har förändrats i enlighet 

med den strategiska inriktningen. Ett flertal initiativ som visar detta har nämnts i kapitlet. 

Sammantaget kan det konstateras att budgeten inte har använts i någon större utsträckning för att skapa 

samverkan mellan affärsenheterna. Dock finns det undantag, exempelvis avseende B&T-projekten och 

Saab Capability Development Center. Ett flertal respondenter på koncernnivå lyfter dessutom fram vikt-

en av att ytterligare beslut om resursallokeringen för FoU centraliseras; i en sådan situation skulle 

budgeten få en central roll. Den befintliga decentraliseringen, tillsammans med avsaknaden av aggre-

gerad information om investeringsbehovet inom koncernens produktområden, gör att koncernledning-

en anses ha begränsad kontroll över utvecklingsresurserna. Det gör i sin tur att resurserna inte utnyttjas 

effektivt ur ett koncernperspektiv. Exempelvis anses många av de befintliga projekten sakna tankar om 

koordinering med andra projekt samt ett fokus på nya framtida produktkombinationer. En respondent 

menar sammantaget att koncernledningen inte har tillräcklig makt för att få ut alla de samordnings-

vinster som finns; styrningen är för svag för det. 
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4.4.4 KLASSIFICERING – SAABS EKONOMISTYRNING 

I avhandlingens analysmodell beskrivs ekonomistyrningen utifrån tre dimensioner: informationens 

karaktär, styrningens karaktär samt styrningens tidshorisont (se avsnitt 2.5.4, Dimensioner för 

ekonomistyrning). Informationens karaktär diskuteras utifrån huruvida styrningen är monetär eller 

ickemonetär. Utgångspunkten är vilken typ av information som används i styrningen och hur den på-

verkar beteendet. Styrningens karaktär diskuteras i termer av hård och lös med utgångspunkt i målens 

detaljeringsgrad, frekvens och detaljeringsgrad i uppföljningen samt konsekvenser för ansvarig person 

vid negativa avvikelser. Styrningens tidshorisont diskuteras utifrån huruvida styrningen är kortsiktig 

eller långsiktig. Utgångspunkten är tidshorisonten i relation till påverkbarheten av de trögrörliga resurs-

erna. Ekonomistyrningen på koncernnivå diskuteras och klassificeras utifrån dess tre dimensioner i de 

tre följande underavsnitten. 

Informationens karaktär 

Under andra halvan av 1990-talet fanns det i huvudsak ett monetärt fokus i planering och uppföljning 

på koncernnivå. Budgeten var det centrala styrverktyget och affärsområdena följdes nästan uteslutande 

upp utifrån rörelsemarginal och tillväxt. En respondent på koncernnivå menar att den dåvarande vd:n 

inte var intresserad av att lägga sig i affärsområdenas arbete så länge de levererade önskvärt resultat. 

Fokuseringen på den monetära dimensionen verkar vara grundad på två aspekter, dels koncern-

ledningens negativa syn på koordinering och att de därmed helst såg att affärsområdena arbetade in-

dividuellt, dels relationen med FMV som till stor del innebar att Saab fick betalt för allt arbete som 

utfördes plus en förbestämd marginal. Det var således viktigt att ha kontroll över den ekonomiska situa-

tionen för att säkerställa kostnadstäckning och vinst. 

Även under andra halvan av studieperioden har budgeten varit ett viktigt styrverktyg. Exempelvis har 

den varit central för den månatliga uppföljningen inom respektive affärsenhets styrgrupp. Dessutom har 

rörelsemarginal och tillväxt även fortsättningsvis varit det huvudsakliga hjälpmedlet för att följa upp 

affärsenheterna. Sedan år 2006 har också avkastning på sysselsatt kapital använts. I arbetet med att 

effektivisera verksamheten, och därmed täcka ökade kostnader för marknadsföring, försäljning och 

egenfinansierad utveckling, har budgeten varit central. Exempelvis har den ekonomiska rapporteringen 

ökat för att säkerställa att kostnadsreduceringar realiseras. 

I koncernledningens arbete för att öka samverkan mellan affärsenheterna och skapa ett Saab har mått av 

ickemonetär karaktär diskuterats men något lämpligt mått har inte identifierats. I stället har koncernled-

ningen förlitat sig på andra ickemonetära mekanismer i form av en koncernövergripande strategi-

process, strukturella förändringar samt horisontella mekanismer för att dels förmedla vikten av samord-

ningen, dels skapa förutsättningar för diskussioner om hur samverkan kan ske. Detta har också fått 

tydlig effekt och bidragit till beteendeförändringar, bland annat i form av en rad genomförda och på-

gående affärsenhetsöverskridande affärer.  

Av de tre mekanismerna är det enbart strategiprocessen som betraktas som ekonomistyrning och som 

därmed tas i beaktande i klassificeringen. Frågan är således om den haft åtminstone lika stor betydelse 

som den monetära styrningen när det gäller påverkan av beteendet inom koncernen. Mycket talar för att 

den inte har haft det, men det är sannolikt inte långt ifrån. Även om många respondenter lyfter fram att 

de har ändrat sitt beteende och genomför aktiviteter i enlighet med exempelvis ett Saab påpekar de att 

den monetära uppföljningen tydligt hämmar implementeringen och att affärsenheternas egna 
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verksamheter prioriteras. En respondent menar också uttryckligen att den ickemonetära styrningen är 

för svag för att realisera en hel del av den befintliga synergipotentialen.  

Sammantaget har styrningen alltså förändrats från ett i huvudsak monetärt fokus till att även innefatta 

ickemonetär information genom den koncernövergripande strategiska planeringen. Den sistnämnda har 

också haft betydelse för affärsenheternas agerande men inte i samma utsträckning som de monetära 

måtten. Även vid studieperiodens slut var styrningen därmed monetär men med ett ökande ickemone-

tärt inslag. 

Styrningens karaktär 

Affärsenheternas huvudsakliga mål (rörelsemarginal, tillväxt och ROCE) är tydliga men övergripande 

till sin karaktär. Ett par av respondenterna menar att Saab består av komplexa verksamheter som gör det 

svårt att planera och styra verksamheten i detalj. Hur affärsenheterna når sina mål är därför till stor del 

upp till dem själva, även om koncernledningen sedan år 2003 gärna ser att pengar tjänas genom 

affärsenhetsöverskridande affärer. Det är också sedan införandet av styrgrupperna samma år som 

koncernledningen började bli mer involverade i affärsenheternas arbete. Ytterligare ett steg i den 

riktningen är införandet av segmentsansvariga år 2007 som skall jobba för en ökad samordning mellan 

affärsenheterna. I och med den ökade fokuseringen på effektivisering år 2007 upplever en del 

respondenter dock att koncernledningen är med och petar lite för mycket i affärsenheternas verksamhet. 

Sannolikt innebär detta inte en rejält ökad involvering från koncernledningens sida utan snarare är det 

affärsenheternas vana att helt bestämma över sin operativa verksamhet som gör att de nu anser att 

koncernledningen lägger sig i för mycket. Fortfarande sätter koncernledningen bara vissa ramar för 

verksamheten och affärsenheterna har en betydande frihet att lösa sina uppgifter inom dessa. Både 

koncernens och affärsenheternas huvudsakliga mål kan därmed betraktas som relativt övergripande för 

hela studieperioden. 

Uppföljningens frekvens och detaljeringsgrad var i princip densamma från år 1995 till och med år 2006. 

Affärsenheterna följdes då upp på månadsbasis utifrån budgetutfall, nyckeltal och en skriftlig rapport, 

samt på kvartalsbasis utifrån kompletta bokslut. Då koncernledningen under många år främst var 

intresserad av huruvida affärsenheterna låg i fas med de övergripande målen var detaljeringsgraden i 

uppföljningen relativt låg. Under år 2007 förändrades dock affärsenheternas rapportering genom 

införandet av kompletta månadsbokslut samt en mer omfattande och detaljerad månadsrapport. Dess-

utom infördes en månadsrapportering kopplad till COGS-projektet och BCAM. En respondent beskriv-

er den förändrade rapporteringen som explosionsartad. Även om rapporteringen blivit mer omfattande, 

detaljerad och frekvent än tidigare kan knappast vare sig frekvens eller detaljeringsgrad betraktas som 

hög. Snarare kan den typ av månatlig uppföljning som införts anses vara ett mellanting mellan låg och 

hög. Styrningens frekvens och detaljeringsgrad kan således antas ha förändrats från att vara låg till att 

vara ett mellanting av låg och hög.  

När det avslutningsvis gäller konsekvenserna för ansvariga vid negativa avvikelser är det tydligt att dessa 

är, och har varit, begränsade. Flera respondenter menar förvisso att en fastställd budget är att betrakta 

som ett åtagande, men i realiteten är det i stället viktigt att de problem som uppstår snabbt kommer 

upp till ytan och att en plan presenteras för att hantera problemen. Här ges den ansvariga också stora 

möjligheter att reda ut situationen. Komplexiteten i verksamheten lyfts fram som den bakomliggande 

faktorn till detta agerande. Genom att det ofta uppstår situationer som är svåra att planera för är det 

också svårt att belasta en enskild person för relaterade avvikelser. Genom respektive vice vd:s 
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ordförandeskap i affärsenheters styrgrupp bygger koncernledningen också upp en betydande förståelse 

för denna problematik. 

Sammanfattningsvis har målen under studieperioden varit övergripande till sin karaktär och 

affärsenheterna har haft en betydande frihet i hur målen skall nås. Uppföljningens frekvens och detalje-

ringsgrad har förändrats från att vara låg till att vara ett mellanting av låg och hög. Det har dessutom 

funnits en förståelse för negativa avvikelser och den ansvariga har givits betydande möjligheter att för-

söka lösa problemet. Styrning av sådan karaktär är att betrakta som lös.  

Styrningens tidshorisont 

Utgångspunkten för en diskussion om styrningens tidshorisont är styrningen i relation till påverkbar-

heten av de trögrörliga resurserna. En långsiktig styrning innebär styrning mot mål vars planerings-

horisont gör att de trögrörliga resurserna kan påverkas. I Saab-fallet är orderstocken därför den centrala 

utgångspunkten. Enligt en respondent relaterar en stor del av produktionen för de två till tre komman-

de åren till den befintliga orderstocken. Således är det först i slutet av en sådan period som det är möj-

ligt att disponera produktionskapaciteten någorlunda fritt. I detta fall kan styrning mot mål med en 

tidshorisont på över tre år därmed betraktas som långsiktig. 

Trots att Saabs verksamhet under 1990-talet till stor del byggde på produkter med långa cykler talar en 

hel del för att styrningen kan karaktäriseras som kortsiktig. Den strategiska inriktning som togs fram i 

den verkställande ledningen och styrelsen kommunicerades knappt inom koncernen, något som innebar 

begränsade möjligheter för en anpassning av affärsstrategierna till en långsiktig koncernstrategisk 

inriktning. Detta tillsammans med den monetära uppföljningen satte tydligt fokus på det enskilda 

affärsområdets prestation och därmed en optimering av den egna verksamheten. Det centrala var att de 

nådde de årliga målen för rörelsemarginal och tillväxt, hur de nådde dem var upp till affärsområdena. 

Ansvaret för alla investeringar fanns därför hos affärsområdena och någon långsiktigt inriktad koordi-

nering från koncernledningens sida var därmed inte möjlig. Att koncernens budget inte var en konse-

kvens av en koncernstrategisk affärsplan utan av en konsolidering av affärsenheternas budgetar innebar 

att budgetstyrningen inte relaterade till en långsiktig strategisk inriktning utan till enskilda monetära 

mål på årsbasis. Relationen med FMV innebar dock att det räckte med ett fokus på de närmaste åren för 

Saabs del. Genom att bland annat läsa FMV:s planer för framtiden kunde de utläsa vilken typ av order 

som skulle komma. Dessutom innebar den kundfinansierade utvecklingen från FMV att det inte krävdes 

långsiktiga prioriteringar avseende produktsatsningar; de fick betalt för all sin produktutveckling.  

I och med riksdagens beslut år 1999 att omvandla det svenska försvaret till ett insatsförsvar började Saab 

efter hand öka exportansträngningarna. Det innebar att det blev nödvändigt för koncernen att skaffa sig 

en bättre uppfattning om mer långsiktiga trender i världen, liksom ett mer långsiktigt tänkande 

avseende exempelvis tillgängliga marknader, politiska förutsättningar och investeringar. Det bidrog i sin 

tur till att tidshorisonten i styrningen blev längre. Exempelvis började preliminärbudgeten att användas 

för att skapa en tydlig koppling mellan ettårsstyrningen och den finansiella affärsplanen. Ett antal 

horisontella mekanismer implementerades efter hand för att skapa ett Saab och styrverktygen började 

sammankopplas. Detta bidrog till att forma en övergripande långsiktig inriktning som var mer än 

summan av respektive affärsenhets inriktning. Den gemensamma strategiprocessen, införandet av 

spelkorten samt COGS-projektet har också bidragit till en långsiktighet i styrningen genom deras fokus 

på aktiviteter som leder till implementering av koncernstrategin och därmed förhoppningsvis långsiktig 
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överlevnad. En av respondenterna menar också uttryckligen att koncernens styrning är långsiktig i och 

med att planeringen byggs upp utifrån affärer med åtaganden på 10–30 år.  

Även om styrningen har fått ett tydligt långsiktigt inslag är vissa delar av den fortfarande kortsiktig. Ett 

exempel på det relaterar till affärsenheternas sänkta budgeterade rörelsemarginal för år 2008, detta som 

en konsekvens av ökad budgeterad egenfinansierad utveckling. Sänkningarna godkändes inte av 

koncernledningen och inom SBD fick det bland annat konsekvensen att den anpassning av produk-

tionsstrategin till affärsstrategin som inletts några år tidigare fick skjutas på framtiden. Resurserna 

behövdes i stället i den löpande verksamheten under det aktuella året. Exemplet visar hur kortsiktighet 

prioriterats före långsiktighet för att koncernen skall nå sina årliga övergripande mål. Kapitel 7 (Saab 

Systems) visar dessutom att det under tredje och fjärde kvartalet ofta ställs krav på besparingar inom 

affärsenheterna i syfte att nå målen på årsbasis. 

Sammanfattningsvis kan styrningen under andra halvan av 1990-talet betraktas som kortsiktig. Den 

fortsatta användningen av monetära mått i uppföljningen av affärsenheterna har dessutom bidragit till 

ytterligare kortsiktiga optimeringar av respektive affärsenhets verksamhet. Införandet av en preliminär-

budget, implementeringen av en koncernövergripande strategiprocess samt sammanlänkningen av de tre 

huvudsakliga styrverktygen har i stället bidragit till en långsiktighet i styrningen. Främst då föränd-

ringarna underlättat realiseringen av den nya koncernstrategiska inriktningen. Styrningens tidshorisont 

vid utgången av år 2007 kan därmed betraktas som både kortsiktig och långsiktig. 

4.5 SAABS KONKURRENSKRAFT OCH VÄRDESKAPANDE 

För att kunna uttala sig om vilken betydelsen strategisk kongruens och integrerad styrning har för Saabs 

konkurrenskraft och värdeskapande måste de senare mätas. I avhandlingens metodkapitel har dessa 

därför operationaliserats, den förstnämnda i form av avkastning på totalt kapital (ROA) och den 

sistnämnda i form av total shareholder return (TSR)77. 

Resultatet av beräkningarna för dessa mått presenteras i de två följande underavsnitten. Innehållet i 

respektive avsnitt utgår från tre diagram, två som innefattar en jämförelse mellan Saab och de 

europeiska respektive amerikanska konkurrenterna samt ett för en jämförelse mellan Saab och bransch-

genomsnittet/branschindex. Grupperingen av konkurrenterna syftar främst till att öka diagrammens läs-

barhet, men uppdelningen innebär även att intressanta skillnader mellan de två grupperna tydliggörs. 

För att läsaren skall få en uppfattning om storleken på de företag som Saab jämförs med presenteras 

respektive koncerns omsättning, angiven i miljoner SEK78, för år 1995 respektive år 2007 i Tabell 4.1. 

Tabellen visar bland annat att Saabs omsättning år 2007 var fem till nitton gånger mindre än de valda 

konkurrenternas omsättning. 

 

                                                      

77 Se avsnitt 3.3.4 (Operationaliseringar och mätinstrument) för en diskussion om dessa val. 
78 För alla utom Saab är den ursprungliga omsättningen angiven i dollar, pund eller euro. Kursen för respektive valuta 
per den 31/12 år 1995 respektive år 2007 har använts i omvandlingen till SEK. Kurserna har hämtats från Sveriges 
riksbanks webbplats (2010). 
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 Omsättning år 1995 Omsättning år 2007 
Procentuell 

förändring 1995–2007 

Europa    

BAE 68 457 202 738 311 

EADS 214 410 (år 2000) 370 632 173 

Finmeccanica 56 398 127 220 199 

Saab 7 925 23 021 290 

Thales 46 210 116 486 194 

USA    

Boeing 130 214 429 358 330 

General Dynamics 20 465 176 175 861 

Lockheed Martin 152 487 270 742 178 

Northrop Grumman 45 493 207 076 427 

Tabell 4.1: De nio koncernernas omsättning, i miljoner SEK, för år 1995 och år 2007. 

4.5.1 EN JÄMFÖRELSE AVSEENDE AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL 

Som synes i Diagram 4.1 har Saabs ROA varit stabil från år 1998 till och med år 2007. En av ana-

lytikerna menar att detta beror på att Saab kontinuerligt lyckats anpassa sig till omgivningen genom att 

positionera sig som en systemleverantör. Båda analytikerna betraktar vidare den stabila och relativt höga 

avkastningen som en styrka hos koncernen.  

Koncernens kraftigt negativa avkastning under år 1997 grundar sig på beslutet att lägga ned den civila 

flygplansproduktionen. Beslutet innebar att drygt 4 miljarder SEK reserverades för nedläggningen och 

att värdet på leasingflottan skrevs ned med drygt 1,3 miljarder SEK. Även den negativa avkastningen år 

1996 och år 2008 relaterar till stor del till avsättningar och nedskrivningar för civila flygplansprojekt. 

Vid en jämförelse av avkastningen för de europeiska (Diagram 4.1) och amerikanska (Diagram 4.2) 

konkurrenterna kan det konstateras att de amerikanska till stor del haft en högre avkastning än de 

europeiska. En sannolik förklaring till det är att USA:s konflikter med Afghanistan och Irak, 

tillsammans med den relaterade satsningen på Department of Homeland Security, haft en positiv 

påverka på de amerikanska aktörernas avkastning. Framför allt genom de höga produktionsvolymer som 

har krävts för att tillfredsställa det amerikanska materielbehovet i de nämnda fallen. 
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Diagram 4.1: Saabs och de fyra största europeiska konkurrenternas ROA år 1995–2008. 
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Diagram 4.2: Saabs och de fyra största amerikanska konkurrenternas ROA år 1995–2008. 
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Utifrån Diagram 4.3 är det möjligt att konstatera att Saab under hela 2000-talet haft en avkastning i 

linje med den genomsnittliga avkastningen i Europa; under vissa år har den varit något högre och under 

vissa år något lägre. Med utgångspunkt i Porters (1985: 11) resonemang om stark konkurrenskraft är 

skillnaden mellan Saabs avkastning och den genomsnittliga europeiska avkastningen för liten för att 

Saabs konkurrenskraft skall betraktas som stark. En tydligare differens i förhållande till genomsnittet 

hade varit nödvändig. Dock kan koncernens avkastning rimligen betraktas som god i förhållande till de 

europeiska konkurrenterna. 

I jämförelse med den genomsnittliga amerikanska konkurrenten har Saabs avkastning i stället varit lägre 

under hela studieperioden. Under 1990-talet var differensen kraftig medan den under senare delen av 

studieperioden varit ungefär 1–2 procentenheter, år 2003 och år 2008 undantaget då differensen var stör-

re. Med tanke på de skilda förhållandena för Saab och de amerikanska aktörerna, det vill säga att Saab 

mött en minskad inhemsk försvarsbudget medan de amerikanska aktörerna mött en kraftigt ökad för-

svarsbudget, kan Saabs avkastning rimligen anses vara förhållandevis god även i jämförelse med det ame-

rikanska genomsnittet. 
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Diagram 4.3: Saabs ROA och genomsnittligt ROA i Europa respektive USA år 1995–2008. 

4.5.2 EN JÄMFÖRELSE AVSEENDE TOTAL SHAREHOLDER RETURN 

Utvecklingen av Saabs TSR har varit god under studieperioden, framför allt i jämförelse med de 

europeiska konkurrenterna (Diagram 4.4) men till viss del även i jämförelse med de amerikanska (Dia-

gram 4.5). Några specifika aspekter avseende Saabs TSR bör dock kommenteras. En sådan är Saabaktiens 

förklaringsvärde (se Tabell 4.2), det vill säga hur stor del av aktiens utveckling som kan förklaras av 

börsens utveckling i stort. Detta är centralt att ta i beaktande när interna faktorers betydelse för en kon-

cerns värdeskapande är av intresse, det vill säga så som i föreliggande studie. Anledningen är att det med 

hjälp av förklaringsvärdet tydliggörs hur stor del av värdeskapandet som kan relateras till koncernens 

agerande. 



 

 - 113 -  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Förklaringsvärde i 
procent 

n/a n/a 14 11 6 11 13 23 8 34 34,5 

Tabell 4.2: Saabaktiens förklaringsvärde år 1998–2008. 
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Diagram 4.4: Saabs och de fyra största europeiska konkurrenternas TSR år 1998–2008.  
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Diagram 4.5: Saabs och de fyra största amerikanska konkurrenternas TSR år 1998–2008.  
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Som synes av Tabell 4.2 har förklaringsvärdet varit relativt lågt under perioden vilket innebär att Saab-

specifika faktorer förklarar en stor del av värdeskapandet. Dock finns det tre värden som sticker ut och 

är betydligt högre än övriga, det vill säga de för åren 2005, 2007 och 2008. Dock är dessa inte högre än 

att det fortfarande är cirka två tredjedelar av utvecklingen under år 2007 och år 2008, samt tre fjärde-

delar under år 2005, som kan relateras till koncernens agerande. 

En annan aspekt att kommentera avseende Saabs TSR är den positiva utvecklingen år 2005–2006 (Dia-

gram 4.4 och Diagram 4.5). En av analytikerna menar att det allmänt goda börsklimatet tillsammans 

med Saabs förvärv av Microwave Systems var två starkt bidragande faktorer till utvecklingen. Precis i 

slutet av år 2006 noterade Saab sin högsta stängningskurs någonsin på Stockholmsbörsen, 213,5 SEK. 

Elva månader senare noterades den lägsta stängningskursen på två och ett halvt år, 117,25 SEK. Med 

utgångspunkt i Tabell 4.2 kan en tredjedel av den minskningen hänföras till den generella börsutveck-

lingen. I övrigt hänför de två analytikerna en stor del av förändringen till två företeelser: de mutanklag-

elser som drabbade Saab under år 2007, samt den nya regeringens kommunicerande och inledande verk-

ställning av betydande nedskärningar inom det svenska försvaret. Att Saabs TSR vände upp igen under 

år 2008 hänför en av analytikerna till koncernens fortsatta stabila resultat trots störningarna i omgiv-

ningen. 

Vid en jämförelse mellan värdeskapandet för de europeiska (Diagram 4.4) och amerikanska (Diagram 

4.5) konkurrenterna finns det en klar skillnad: ett par av de amerikanska aktörerna har haft en betydligt 

bättre värdeutveckling. Även här är USA:s konflikter med Irak och Afghanistan samt den relaterade 

satsningen på Department of Homeland Security sannolikt en central anledning. 

För att få en lite bredare bild av Saabs värdeskapande behöver koncernens TSR också jämföras med 

olika aktieindex. I föreliggande studie har Stockholmsbörsens general- och verkstadsindex, det amerikan-

ska indexet SPADE defense index (DXS) samt Datastreams europaindex för flyg-, rymd- och försvars-

industrin (AERSPER) använts för en sådan jämförelse. Diagram 4.6 visar att Saabs värdeskapande under 

den senare delen av studieperioden varit betydligt högre än det europeiska och de två svenska indexen, 

medan den varit i nivå med det amerikanska. Således kan det konstateras att värdeutvecklingen för Saabs 

aktieägare varit god under studieperioden. 
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Diagram 4.6: Saabs TSR och fyra aktieindex år 1998–200879. 

4.6 SAMMANFATTNING – SAAB AB 

I kapitlet har både den strategiska inriktningen och ekonomistyrningen på koncernnivå presenterats och 

klassificerats. Resultatet av klassificeringarna presenteras i Tabell 4.3. I mitten av 90-talet kan koncernen 

karaktäriseras som en portföljförvaltare. Detta trots en gemensam kärnkompetens i form av systeminte-

gration samt viss realisering av synergipotential, främst inom affärsområdet Military Aircraft men även 

mellan den civila och militära flygverksamheten. Utvärderingen av affärsområdena utifrån rörelsemargi-

nal och tillväxt bidrog till att respektive affärsområde i huvudsak fokuserade på sin egen verksamhet. 

Någon koncernövergripande strategisk planering fanns inte och både den finansiella affärsplanen och 

budgeten var i princip en konsolidering av affärsenheternas planering. Ekonomistyrningen var således 

av monetär karaktär. 

Med nedläggningen av civilt flyg och svenska riksdagens beslut år 1999 att förändra det svenska 

försvaret från ett invasions- till ett insatsförsvar fanns ett behov av att bredda verksamheten. Förvärvet 

av Celsius bidrog till detta och efter en period av avyttringar började arbetet för att skapa ett Saab, en 

strategi grundad på den stundande förändringen av det svenska försvaret. Med en ny typ av försvar 

behövdes bland annat nya systemlösningar. En central del i Saabs koncernstrategi var därför realisering 

av synergipotential genom att kombinera system från olika enheter till nya helhetslösningar. En annan 

viktig del strategin var fokuseringen på exportmarknaden för att kompensera för minskade resurser från 

FMV.  

                                                      

79 Utvecklingen för DXS gäller tidsperioden 1998-01-01 till 2008-12-31. Delar av finanskrisen som bröt ut under 
fjärde kvartalet år 2008 inkluderas därmed i indexet. När Diagram 4.6 studeras är det därför viktigt att ta i beaktande 
att Dow Jones index föll med 24 procent under tidsperioden 2008-09-01 till och med 2008-12-31. Detta har 
sannolikt haft betydande effekt på DXS och kan därför anses vara en förklarande faktor till indexets kraftiga nedgång 
under år 2008. 
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Strategi  

Koncernstrategi Portföljförvaltning � Svag aktivitetsdelning 

Ekonomistyrning  

Informationens karaktär Monetär � Monetär med ökande ickemonetärt inslag 

Styrningens karaktär Lös 

Styrningens tidshorisont Kortsiktig � Kortsiktig och långsiktig 

Tabell 4.3: Utfallet av minianalysen på koncernnivå. 

En rad förändringar har skett för att implementera den nya koncernstrategiska inriktningen. Det 

handlar om strukturella förändringar, implementeringen av ett flertal horisontella mekanismer samt för-

ändringar i ekonomistyrningen. De strukturella förändringarna innebar att affärsområdena avskaffades 

och affärsenheterna delades in i tre segment, bland annat utifrån synergipotential. Omstruktureringar 

skedde senare både inom och mellan segmenten för att tydligare sammanföra likartad verksamhet från 

olika affärsenheter i en enhet. De horisontella mekanismer som implementerades innefattar bland annat 

Business Management Group, koncernstaben Strategi & Affärsutveckling samt koncernövergripande 

grupperingar för affärsutvecklings- och marknadsföringsfrågor. Avseende ekonomistyrningen handlar 

det dels om införandet av en koncernövergripande strategiprocess i vilken affärsenheterna inkluderas. 

Dels har kopplingar skapats mellan de tre huvudsakliga styrverktygen på koncernnivå. Integreringen har 

bland annat inneburit att styrningens tidshorisont förändrats från att vara i huvudsak kortsiktig till att 

också ha ett tydligt långsiktigt inslag. Genom integreringen har exempelvis mer fokuserade satsningar 

inom långsiktigt viktiga områden kunnat göras. 

Ett flertal respondenter lyfter fram att de nämnda förändringarna tillsammans har bidragit till ett för-

ändrat beteende inom koncernen. Exempelvis har ett antal affärer uppstått som sannolikt inte varit en 

realitet om affärsenheterna inte hade drivits mot gemensam affärsutveckling. Överlag finns det många 

affärsenhetsöverskridande projekt i alla faser. Affärsenhetsöverskridande strategisk planering på affärs-

enhetsnivå har också skett som bland annat inneburit att koncernens flygrelaterade affärsenheter agerar 

gemensamt inom EU:s stora projekt för miljövänligt flyg. Genom att realisera synergipotential har en 

aktivitetsdelningsstrategi börjat implementeras, dock en svag sådan då det fortfarande finns betydande 

synergipotential som inte realiserats. Styrningens lösa karaktär innebär bland annat att det till stor del är 

upp till respektive affärsenhet att välja hur de skall nå de övergripande monetära målen. En viktig del i 

det valet handlar om huruvida de skall göra affärer på egen hand eller tillsammans med andra affärs-

enheter. Vid utgången av år 2007 var det förstnämnda fortfarande det klart vanligaste. 

Utifrån förändringarna i Saabs omgivning, framför allt omställningen av det svenska försvaret, har alltså 

den koncernstrategiska inriktningen förändrats och en stor del av verksamheten har därmed blivit 

konkurrensutsatt. För att implementera den nya koncernstrategiska inriktningen har styrningen föränd-

rats och beteendet inom koncernen har påverkats i linje med den nya koncernstrategin. Samtidigt som 

dessa förändringar har skett har Saabs konkurrenskraft varit god och värdeskapandet varit högt. 
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5 SAAB AEROSYSTEMS 

I detta kapitel behandlas affärsenheten Saab Aerosystems. Det första avsnittet beskriver affärsenhetens 

verksamhetsmässiga och organisatoriska utveckling. Därefter följer avsnitt som i tur och ordning beskriver 

affärsenhetens omgivning, affärsstrategier, produktionsstrategier, ekonomistyrning och produktionsstyrning. I 

samtliga fall relaterar beskrivningarna till tidsperioden 1995–2007. 

5.1 AEROSYSTEMS VERKSAMHET 

I detta inledande avsnitt presenteras Aerosystems och dess verksamhet. I det första underavsnittet 

presenteras utvecklingen av den övergripande verksamhetsinriktningen samt den större organisations-

förändring som skett under studieperioden. I det andra underavsnittet presenteras Aerosystems huvud-

produkt, stridsflygplanet JAS 39 Gripen80. 

5.1.1 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING OCH ORGANISATION 

Verksamheten inom Aerosystems har under lång tid nästan uteslutande inneburit utveckling, produk-

tion och underhåll av stridsflygplan; det senaste är JAS 39 Gripen som år 2006 stod för 85–90 procent 

av affärsenhetens omsättning. Fram till 1990-talet var verksamheten främst riktad mot det svenska för-

svaret men det fanns även utländska kunder, dock inte för Gripen. Sedan år 2000 har verksamheten 

successivt breddats för att vid utgången av år 2007 innefatta fyra områden: stridsflygplan, UAV, efter-

marknad till egna flygsystem samt delsystem till Airbus och Boeing.  

Fram till år 2003 hade en stor del av utveckling, produktion och underhåll av Gripen funnits inom en 

(1) affärsenhet. Detta förändrades i samband med en stor organisationsförändring år 2003 som innefatt-

ade de tre flygrelaterade affärsenheterna inom koncernen. Produktionen av stridsflygplanskroppar inom 

affärsenheten Gripen slogs samman med affärsenheten Commercial Programs som jobbade med flyg-

plansstrukturer för Airbus och Boeing. Den nya konstellationen kom att benämnas Aerostructures. 

Resterande delen av Gripen slogs samman med Framtida produkter, den affärsenhet som bland annat 

arbetade med UAV:er, och Aerosystems var därmed skapat.  

Vid utgången av år 2007 hade Aerosystems en intern organisation i enlighet med Figur 5.1. Affärsutveck-

ling & Marknad har till uppgift att skapa kundkontakter och nya affärer medan Kommersiell marknad 

ansvarar för kontrakten i dessa affärer. Programledning ansvarar för att verkställa de order som erhålls, 

något som alltid sker i projektform. Funktionschefen har ett övergripande koordineringsansvar för de 

                                                      

80 JAS står för Jakt, Attack och Spaning. 
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fyra avdelningarna längst ned i organisationsschemat, affärsenhetens utvecklings- och produktionsverk-

samhet.  

Systemutveckling är den avdelning som står för utvecklingen av delsystem, exempelvis bränsle- och styr-

system, medan Produktledning ansvarar för att de olika delsystemen fungerar tillsammans. Inom Indu-

strialisera sker slutmonteringen av Gripen, varför det är inom den avdelningen som de verkstads-

anställda inom affärsenheten finns. Avseende Flygutprov & Verifiering har de bland annat ett ansvar för 

testningen av de färdigmonterade flygsystemen. 

 

Figur 5.1: Aerosystems organisationsstruktur vid utgången av år 2007. 

Även om organisationsschemat ger intrycket av en funktionsindelad organisation har Aerosystems sedan 

lång tid haft en matrisorganisation. Verksamheten inom Programledning skär tvärs igenom affärs-

enhetens utvecklings- och produktionsverksamhet och program- och projektansvariga har det övergrip-

ande ansvaret för den operativa verksamheten. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta att projekten 

köper arbetskraft från avdelningarna. De senare skall dock inte gå med vinst utan leverera ett noll-

resultat. 

Avslutningsvis behöver benämningarna av de olika organisatoriska nivåerna på funktionsnivå presen-

teras för att underlätta den fortsatta läsningen. Den högsta organisatoriska nivån benämns avdelning. 

En avdelning består av ett antal områden som i sin tur består av ett antal sektioner. Sektionsnivån är 

den lägsta chefsnivån inom affärsenheten.  

5.1.2 AEROSYSTEMS HUVUDPRODUKT – JAS 39 GRIPEN 

JAS 39 Gripen är det första fjärde generationens stridsflygplan i världen i operativ tjänst81. Utvecklingen 

av Gripen startade under 70-talet och beslut om att Sverige skulle köpa flygplanet kom år 1982. Den 

första delserien bestod av 35 flygplan, den andra av 110 flygplan som beställdes år 1992, och år 1997 

beställdes delserie tre innefattande 64 flygplan, totalt 204 stycken. De sista flygplanen i delserie tre 

levererades under år 2008. FMV:s motpart för samtliga Gripenkontrakt är Industrigrupp JAS.  

                                                      

81 Se Bilaga 7 för en bild på JAS 39 Gripen samt en UAV. 
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With a fifth ownership share each, the Industry Group JAS (IG JAS) was formed in the spring of 1982 by 

Saab-Scania AB (now Saab AB), Volvo Flygmotor (now Volvo Aero Corporation), Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson [now Saab Microwave Systems], SRA Communications AB (now Saab Avionics AB) and 

FFV Aerotech AB [now Saab Aerotech] (Ahlgren et al., 2002: 49). 

År 1995 startade Saab och BAE ett joint venture i syfte att intensifiera försäljningsarbetet på export-

marknaden. År 2001 fortsatte samarbetet i ett gemensamt bolag kallat Gripen International. I och med 

Gripen Internationals ansvar för marknadsföring, försäljning och vidareutveckling av Gripen på export-

marknaden kan Aerosystems betraktas som en leverantör till Gripen International vid exportaffärer. 

Gentemot FMV är det dock Aerosystems som har det affärsmässiga ansvaret. För att underlätta i den 

fortsatta beskrivningen kommer Gripen International dock betraktas som en säljavdelning inom Aero-

systems. 

Vid utgången av år 2007 hade affärsenheten fyra Gripenkunder: Sverige, Sydafrika, Ungern och Tjeckien. 

Sydafrika beslutade år 1999 att köpa 28 flygplan varav det första levererades år 2008. Ungern och 

Tjeckien beslutade att leasa fjorton flygplan vardera år 2001 respektive år 2003. I början av år 2008 blev 

Thailand den femte Gripenkunden genom sin beställning av sex flygplan. De sistnämnda är planerade 

att levereras år 2011. 

5.2 AEROSYSTEMS OMGIVNING 

Då Gripen står för en så stor del av Aerosystems verksamhet är det stridsflygplansmarknaden som 

kommer vara i fokus i detta avsnitt. I det första underavsnittet beskrivs marknadens karaktäristiska drag 

medan det andra underavsnittet fokuserar på upphandlingsprocessen av stridsflygplan. Avsnittet avslutas 

med att omgivningens karaktär diskuteras och klassificeras med utgångspunkt i avhandlingens analys-

modell. 

5.2.1 MARKNADEN FÖR STRIDSFLYGPLAN 

Marknaden för stridsflygplan är ur ett perspektiv förutsägbar och har så varit under lång tid. Framför 

allt relaterar förutsägbarheten till potentiella kunders ersättningsbehov av flygplan; det är känt vilka 

stridsflygplan som finns var i världen och ungefär hur lång livslängd de har kvar. Med tanke på att ett 

stridsflygplans livslängd uppgår till ett antal årtionden sker förändringarna i den totala efterfrågan över 

långa perioder. 

Marknaden kan delas in i två segment. Aerosystems konkurrerar enbart i segmentet för mindre och 

billigare flygplan med ordervolymer upp till storleksordningen 100 flygplan. Det andra segmentet om-

fattar större och dyrare flygplan eller mindre flygplan i stora volymer. De länder som har ett sådant be-

hov har ofta en egen flygindustri, och utländska leverantörer är då inte aktuella. Då det dessutom finns 

ett stort politiskt inslag i stridsflygplansaffärer finns det begränsningar avseende vilka länder som 

Gripen kan säljas till. De länder som Sverige av någon anledning har en mindre god politisk relation till 

är inte potentiella köpare. Dessutom innebär svensk exportlagstiftning ytterligare begränsningar för 

vilka länder som är aktuella. 

Ur ett livscykelperspektiv kan marknaden beskrivas som mogen. Sett till antal sålda flygplan hade 

marknaden en nedgång under åren 1998 till och med 2003 men har sedan dess växt stadigt. Av flyg-

tekniska skäl var bedömningen vid utgången av år 2007 att ett stort antal länder behövde investera i nya 

flygplan under en överskådlig framtid och att uppskattningsvis 5000 flygplan kommer att bytas ut. 
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Dock kommer befintliga flygplan sannolikt inte ersättas 1:1 utan snarare 2:1 eller till och med 3:1, 

framför allt beroende på att nyare flygplan har en högre kapacitet och är dyrare. Det relativt stabila 

säkerhetspolitiska läget i många delar av världen gör dock att kunderna i dessa områden inte har någon 

större brådska att göra upphandlingar. Det är därför som de senare många gånger skjuts på obestämd 

framtid. 

5.2.2 UPPHANDLINGSPROCESSEN 

Ett land som på sikt är i behov av att investera i nya stridsflygplan har alltid ett antal personer som 

jobbar med att analysera vilka lämpliga alternativ som finns på marknaden. Ungefär fem år innan en 

eventuell affär erhåller potentiella leverantörer en kundbegäran om mer detaljerad information om flyg-

planet. Utifrån kundens analys av inkommet material skickas en offertförfrågan till de lämpligaste kan-

didaterna. Inkomna offerter granskas och det sker förhandlingar med leverantörerna innan en slutlig 

leverantör väljs ut och ett kontrakt undertecknas. Exakt när detta sker är inte möjligt att svara på. 

Överlag finns det förvisso datum för när beslut om leverantör skall fattas men med tanke på storleken 

på affärerna är det vanligt att dessa beslut skjuts på framtiden. Det är också detta som i många fall är 

anledningen till att ”Saab är ett sådant bolag där man aldrig riktigt kan veta vilka projekt som kommer 

in på vilka kvartal, vilket gör att volatiliteten är rätt stor” (Dagens Industri, 2008). 

Under hela upphandlingen finns det en ansenlig osäkerhetsfaktor för leverantörerna huruvida de skall 

erhålla en order eller ej. Det är först när ett kontrakt är påskrivet som det med stor säkerhet går att säga 

att ordern är i hamn. I Aerosystems fall har det hänt att de dagen innan kundens slutgiltiga beslut om 

leverantör varit övertygade om att de skall få ordern men att den i slutänden ändå gått till en konkur-

rent. I den affären fanns det till och med andra konkurrenter som varit så säkra på att Aerosystems 

skulle få kontraktet att de valde att inte ens lämna en offert. Ett annat exempel kan hämtas från Öster-

rikes upphandling av stridsflygplan år 2002 där de två ministrar som ansvarade för affären ändrade sig 

avseende leverantör endast en timme innan det officiella beslutet fattades. 

En förklaring till osäkerheten är att affärerna avgörs på högsta politiska nivå. Politiska uppgörelser i 

sista stund kan därför omkullkasta allt som diskuterats och lovats under upphandlingsprocessen. Dock 

är det inte alltid ens tillräckligt med ett undertecknat kontrakt för att vara säker på att det kommer att 

bli en affär; det kan hända att kunden väljer att bryta kontraktet. Dessutom kan faktorer som inte alls 

har med upphandlingen att göra påverka resultatet. Exempelvis drog Tjeckien tillbaka sin förväntade 

beställning av Gripen år 2001 på grund av översvämningar i landet. Det dröjde sedan två år innan de 

valde att i stället leasa fjorton flygplan. 

5.2.3 KLASSIFICERING – AEROSYSTEMS OMGIVNING 

En klassificering av omgivningens karaktär sker utifrån huruvida omgivningen betraktas som stabil eller 

turbulent. Utgångspunkten är volatiliteten i orderingången (se avsnitt 2.3, Omgivningen). På en aggre-

gerad nivå är marknaden för stridsflygplan förutsägbar. Det är känt var i världen det finns stridsflyg-

plan, hur många det handlar om och vad de har för livslängd. Livslängden och de långa upphandlings-

processerna gör också att den totala efterfrågan på marknaden förändras långsamt under långa perioder. 

Trots detta måste världsmarknaden totalt sett betraktas som osäker och det av en rad skäl. För det första 

är ersättningskvoten hos framtida kunder osäker; kommer de att ersätta sina befintliga stridsflygplan 1:1, 

2:1, 3:1 eller med ännu färre? För det andra har det säkerhetspolitiska läget stabiliserats på många håll i 

världen. Även om ett land har ett potentiellt ersättningsbehov av stridsflygplan har de många gånger 



 

 - 123 -  

ingen brådska att beställa nya utan skjuter detta framför sig. Det skapar i sin tur osäkerhet hos leveran-

törerna då de i bästa fall endast kan göra grova beräkningar avseende när kontrakt eventuellt kan erhåll-

as. 

Den tredje och viktigaste anledningen till den stora osäkerheten på marknaden är att affärerna avgörs på 

högsta politiska nivå i respektive land. Det innebär att politiska uppgörelser i sista stund kan göra att i 

princip vem som helst av de kvarvarande konkurrenterna kan få kontraktet. Ibland räcker dock inte ens 

ett undertecknat kontrakt för att vara säker på att affären är vunnen. Osäkerheten på världsmarknaden 

är inte något som skapats på senare år utan har varit ett faktum under lång tid. Ur ett perspektiv är det 

därför rimligt att klassificera Aerosystems omgivning som turbulent då affärsenheten varit aktiv på 

världsmarknaden under hela studieperioden. 

Å andra sidan jobbade de förvisso hårt under 1990-talet för att vinna exportkontrakt men de hade 

fortfarande en säker och långvarig inkomstkälla genom FMV:s beställningar. Den långa relationen 

parterna emellan har också gjort att beställningar från FMV varit förutsägbara under hela studie-

perioden. Sverige kan därmed betraktas som den huvudsakliga marknaden under åtminstone 1990-talet, 

en marknad som i allra högsta grad kan karaktäriseras som stabil. I takt med att slutleveransen av den 

svenska ordern närmat sig har fokus flyttats mot exportmarknaden och därmed har Aerosystems gått 

från att vara en enkunds- och enproduktsenhet på en stabil marknad till att vara en flerkundsenhet på 

en turbulent marknad. 

5.3 AEROSYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER 

I detta avsnitt presenteras Aerosystems affärsstrategier under studieperioden. Avsnittet innefattar sex 

underavsnitt som i tur och ordning beskriver den övergripande affärsstrategiska inriktningen, affärs-

enhetens kärnkompetens, vad affärsenheten konkurrerar med på marknaden, enhetens affärslogik, vilka 

aspekter i erbjudandet som är avgörande för att få en order samt hur den affärsstrategiska inriktningen 

kan klassificeras. 

5.3.1 DEN AFFÄRSSTRATEGISKA INRIKTNINGEN 

I och med att affärsenheten fram till början av 2000-talet var en enproduktsenhet med en stor kund var 

den affärsstrategiska inriktningen till stor del produktrelaterad, exempelvis avseende vilken typ av motor 

som skulle användas i Gripen. Att FMV betalade för allt arbete med Gripen gjorde att affärsenheten i 

många avseenden ”rullade på som ett statligt verk” (Respondent, affärsenhetsledningen). Samtidigt inne-

bar det inledda samarbetet mellan Saab och BAE att arbetet med att sälja Gripen internationellt intensi-

fierades. Bland annat inleddes ett omfattande egenfinansierat arbete med en exportversion under år 

1998. 

År 2000 inleddes ett arbete för att förändra den affärsstrategiska inriktningen. Dels såg ledningen en risk 

att affären med Sydafrika år 1999 skulle förbli den enda exportaffären och att Aerosystems roll inom 

koncernen därmed skulle marginaliseras. Dels hade det blivit allt tydligare att affärsenheten var inter-

nationellt ledande avseende ett flertal delsystem, exempelvis styrsystemet. De såg därför möjligheten att 

tillämpa den kompetensen inom den civila flygindustrin. En fortsatt utveckling av kompetensen inom 

vissa delsystem skulle dessutom vara till nytta i den fortsatta utvecklingen av Gripen. Ett antal delsystem 

valdes därför ut och affärsmöjligheterna på den civila marknaden började utvärderas. År 2005 började 

de aktivt marknadsföra de civila delsystemen och har sedan dess förhandlat om några affärer med civila 
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flygplanstillverkare. Dock har de haft svårt att vara prismässigt konkurrenskraftiga varför satsningen 

förändrats. De system de satsat mest på försöker de i stället integrera med skrovdelar från Aerostructures 

till större enheter, bland annat som en del av EU-projektet Clean Sky.  

Utöver civila delsystem har affärsenheten satsat på UAV:er. Dels är det en marknad som de tror kommer 

att växa, dels kan de dra nytta av den kompetens som krävs för att utveckla UAV:er i den fortsatta 

utvecklingen av Gripen. I bakgrundsmaterialet för den strategiska planeringen år 2008 kommunicerade 

koncernledningen också tydligt att UAV är ett av de områden som Saab skall satsa på framöver.  

Under hela studieperioden har det centrala, och ej tidsatta, målet varit att sälja ett stort antal Gripen på 

exportmarknaden. Tre kritiska framgångsfaktorer för detta är, och har varit, att fortsätta utveckla 

Gripen, hålla åtagandena mot kund samt förbättra effektiviteten. I det förstnämnda fallet var exempelvis 

framtagandet av exportversionen ett centralt steg för att etablera Gripen internationellt. I arbetet med att 

hålla åtagandena mot kund är den största utmaningen att leverera i tid; förseningar leder till kraftiga 

böter och ett dåligt rykte. Sedan den första exportleveransen år 2002 har det därför funnits ett stort 

fokus inom ekonomistyrningen på att säkerställa en hög leveransprecision. Då det inte varit lika viktigt 

att leverera i tid till FMV har det tagit tid att få de anställda att förstå vikten av leveransprecision. 

Fortfarande har de också en del kvar att göra i det arbetet82. För att förbättra effektiviteten mäts bland 

annat timkostnader och bruttokostnad/anställd kontinuerligt inom ekonomistyrningen. Mätningarna 

bidrar bland annat med information om vilka områden som bör vara föremål för besparingar, något 

som i sin tur bidragit till att en rad nya arbetssätt uppstått inom dessa områden83.  

5.3.2 AEROSYSTEMS KÄRNKOMPETENS – SYSTEMINTEGRATION 

En relevant utgångspunkt för en presentation av Aerosystems kärnkompetens är teknikpyramiden i 

Figur 5.2. Figuren illustrerar att en aktör som Aerosystems i toppen av pyramiden är beroende av dels de 

delar som produceras på de lägre nivåerna, dels kompetens att kunna integrera alla dessa delar till en 

fungerande helhet. Just förmågan till systemintegration är det som respondenterna framför allt lyfter 

fram som Aerosystems kärnkompetens. 

 

Figur 5.2: Teknikpyramid för den militära flygindustrin. 

Systemintegrationskompetens i Aerosystems fall kan betraktas ur flera perspektiv. Ur ett slutmonterings-

perspektiv handlar det om att integrera färdiga komponenter och delsystem från andra affärsenheter 

eller externa leverantörer; någon egen komponenttillverkning förekommer inte. Ur ett informations-

                                                      

82 Arbetet för att förbättra leveransprecisionen presenteras mer utförligt i avsnitt 5.5 (Aerosystems ekonomistyrning). 
83 Ett flertal exempel på förändrade arbetssätt ges i avsnitt 5.4 (Aerosystems produktionsstrategier). 
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hanteringsperspektiv innebär systemintegrationskompetensen en förmåga att integrera en rad komplexa 

informationsintensiva delsystem till en helhet. Under extrema förhållanden skall dessa sedan skapa 

sammanhängande, exakt och lättförståelig information som en pilot kan fatta snabba beslut utifrån. 

Mjukvaran i dessa informationsintensiva system, eller själva intelligensen i Gripen som ett flertal respon-

denter benämner det, produceras internt inom affärsenheten. Detta är relativt unikt inom branschen. 

Vi har en förmåga att skapa någonting unikt i Gripen och något avancerat med ganska lite folk. I många 

andra sådana här projekt är det en underleverantör som bygger de här [mjukvaru]systemen och då är det 

mer komplicerade upphandlingar med kravspecifikationer och annat. Det är inte lika enkelt. Eurofighter 

har exempelvis otroliga problem så det är lite av vår framgångsfaktor att vi gör på det här sättet 

[producerar mjukvaran själva] (Respondent, funktionsnivå). 

5.3.3 AEROSYSTEMS HUVUDSAKLIGA KONKURRENSMEDEL 

Ett av de huvudsakliga försäljningsargumenten för Gripen är att flygplanet har en låg livscykelkostnad 

relativt konkurrenterna, bland annat i form av ett litet behov av markresurser som specialpersonal och 

markutrustning. Efter landning krävs det exempelvis bara tio minuter och sex mekaniker innan planet 

är redo att lyfta på nytt. Detta är klart bättre än konkurrenternas lösningar. Gripen flyger dessutom i 

genomsnitt nästan dubbelt så många timmar som den genomsnittliga konkurrenten innan service 

behövs. Förutom låga livscykelkostnader är andra vanliga argument att Gripen kan användas för en rad 

olika uppdrag, att den är lättintegrerad med andra system, att den är liten och lättflugen samt att det 

finns stora framtida utvecklingsmöjligheter i och med den höga mjukvaruandelen i flygplanet. Dess-

utom lyfts en rad flyg- och stridstaktiska argument fram tillsammans med möjligheter till bra industri-

samarbeten. 

De låga livscykelkostnaderna var ursprungligen ett krav från FMV. Det fanns tydliga direktiv att Gripen 

bland annat skulle vara hälften så stor som sin föregångare, Saab 37 Viggen, och ha en driftskostnad 

motsvarande en tredjedel. I konkurrensen på den internationella marknaden har uppfyllandet av dessa 

krav haft stor betydelse. 

We have highly educated people, a relatively small organization and the salaries are low compared to other 

Aerospace companies within EU and US. What we lack (and this is true for entire Saab) is political power. 

This means that we have to compensate this disadvantage with better customer solutions and lower price. 

That is a continuous work – we can never relax in this respect (Andersson, 2006: 65). 

För att försöka kompensera den politiska dimensionen har de varit tvungna att hitta avancerade 

lösningar grundade på spetsteknik. Det har bidragit till att Gripen har en rad unika egenskaper i jäm-

förelse med sina konkurrenter, exempelvis den nulägesbild som presenteras för piloterna. Resultatet av 

det svenska deltagande i Red Flag Alaska år 2006, en av världens största multinationella flygövningar, 

illustrerar Gripens prestanda. Det svenska ansvariga befälet uttrycker det enligt följande:  

Deltagandet i denna övning är en milstolpe i det svenska flygvapnets historia och vi har varit 

framgångsrika […] Vi har visat att svenska flygstridskrafter kan hävda sig väl i internationella sammanhang 

(Liander, 2006b).  

After the exercise the US side told us that they would have to reassess the Swedish Air Force and its 

capabilities – they ended up with a lot of respect for us (Gripen News, 2006).  
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Sammantaget presterade det svenska flygvapnet, och därmed Gripen, bra i den tuffa konkurrensen, 

något som sannolikt bidragit till att intresset för Gripen var större än någonsin vid utgången av år 2007. 

I mitten på 1990-talet var situationen dock en annan. Gripen var inte alls lika konkurrenskraftig, bland 

annat på grund av en rad produktionsproblem under första halvan av 1990-talet. Flygplanet var helt 

enkelt inte etablerat på världsmarknaden och hade svårt att konkurrera kvalitets- och prestandamässigt. 

Det omfattande arbetet med den första exportversionen omkring millennieskiftet har varit en viktig 

faktor i den förändring som skett. 

5.3.4 AEROSYSTEMS AFFÄRSLOGIK – ETT KOMPLEXT FENOMEN 

Omställningen av det svenska försvaret har som tidigare nämnts inneburit att FMV inte längre har 

ambitionen att finansiera utveckling i lika stor utsträckning. Aerosystems måste därför satsa allt mer 

egna resurser på utveckling. Exempelvis investerades en miljard SEK för att ta fram en demonstrator 

(Gripen Demo) av nästa generations Gripen. Frånsett tidigare finansiering från FMV har monetära 

resurser kommit Gripenprogrammet till handa genom andra statliga FoU-satsningar. Omkring år 2000 

minskades dessa resurser för affärsenheten med ungefär 30 procent och framöver finns det en risk att de 

försvinner helt och hållet. En respondent sammanfattar: ”Detta har gjort att vi gått från en situation där 

vi känt oss ganska säkra till en situation där det är osäkert hur mycket pengar som finns” (Respondent, 

affärsenhetsledningen). 

Samtidigt har de flesta av exportaffärerna varit av samma ekonomiska karaktär som affärerna med FMV. 

Det beror framför allt på att det är FMV som varit exportkundens svenska motpart och Aerosystems har 

varit leverantör till FMV. Dessa exportaffärer har därför inneburit ett bok- och räkningsförfarande där 

FMV stått för kostnaderna och Saab har haft en garanterad vinst. Ett flertal av respondenterna inom 

Aerosystems menar att dessa kontrakt fått negativa konsekvenser inom affärsenheten då de driver en 

intjäningsförmåga grundad på ökade kostnader. Kontrakten har bidragit till att det inte funnits tillräck-

liga interna incitament för att få rejält genomslag för de stora rationaliseringsprojekt som ansetts vara 

nödvändiga, exempelvis projekt för att täcka de ökade marknadsföringskostnaderna och den ökade egen-

finansierade utvecklingen. Samtidigt finns det exempel på kontrakt som utgår från ett fast pris. Den 

kontraktsformen har också visat sig vara en viktig motvikt till bok- och räkningskontrakten då den varit 

en drivkraft för att faktiskt genomföra interna förändringar. Framför allt då betydande avvikelser från 

kalkylerade kostnader i dessa affärer medför att projekten går med förlust. 

En central aspekt i affärslogiken är också att en affär inte nödvändigtvis behöver innebära att kunden 

har ett starkt behov av just stridsflygplan. Det kan finnas andra bakomliggande syften, exempelvis att 

skapa tillväxt i den inhemska ekonomin. Ett exempel åt det hållet är Brasiliens kommande upphandling 

av minst 36 stridsflygplan. 

För att en flygplansaffär ska komma till stånd vill Brasilien ha hjälp med att utveckla sin gymnasieutbild-

ning, göra skogsindustrin mer inriktad på hållbar utveckling, teknologiöverföring till mindre och större 

företag i Brasilien och även utveckla immaterialrätten i landet. En kärnfråga är också att stridsflygplanen 

monteras ihop i Brasilien (Petersson, 2008). 

I stridsflygplansaffärer, liksom alla större affärer inom försvarsindustrin, ställer kunden alltid krav på 

leverantörslandet att återgälda kunden genom motinvesteringar. Den totala summan för dessa har 

eskalerat med åren och summor över kundens investering är vanligt förekommande. I grova drag finns 

det tre typer av motinvesteringar. Den första är produktrelaterad och innebär att delar av produktionen 

av flygplanen förläggs hos kunden. Den andra typen innebär att leverantörslandet exempelvis åtar sig att 
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köpa försvarsmateriel från kunden eller att andra försvarsrelaterade samarbeten inleds. Den tredje typen 

kan i princip handla om vad som helst i övrigt. Många gånger innebär det dock att leverantörslandet 

bidrar genom uppbyggnad av köparlandets näringsliv, teknikspridning, forskningssamarbeten eller 

handelsutbyten. Den nämnda Brasilienaffären är ett exempel på detta som innebär att ett flertal aktörer 

från leverantörslandet är involverade i affären. Denna tredje typ, ofta kallad offset, har blivit allt 

vanligare och var vid utgången av år 2007 den mest förekommande av de tre.  

5.3.5 VAD AVGÖR VEM SOM FÅR EN ORDER? 

För att ha möjlighet att vinna en stridsflygplansorder måste flygplanet i sig självklart uppnå en önskad 

kvalitet och prestanda, något som de flesta leverantörer uppfyller. Det som är av avgörande betydelse är 

i stället de övriga aspekterna i affären. Inom Aerosystems pratar de ofta om tre stora områden: finansi-

ering av flygplanen, den politiska relationen mellan de två länderna samt offset-paketet. 

[F]lygvapenupphandlingar tenderar att handla om andra saker än militär ekonomi och effektivitet. Först 

och främst tillhör flygvapen stormaktspolitiken vilket neutrala Sverige och Saab fått känna av ända sedan 

äventyret startade under andra världskriget. Stormakterna tvekade aldrig att använda diplomatiska och 

politiska påtryckningar när länder i deras sfär skulle köpa flygplan. […] När flygplan ska köpas står inte 

heller principer om internationell konkurrens och frihandel högt i kurs. Det är motköp och motin-

vesteringar som gäller. Stora regeringsdelegationer möter industridelegationer från de länder som säljer. 

Den polska regeringens val av amerikanska F16 [år 2002] illustrerar hur tungt samarbetet med USA väger 

för de forna medlemmarna i Warszawapakten (Dagens Industri, 2002). 

I dessa affärer är det dessutom viktigt att ha följande klart för sig: ”Man säljer inte ett flygplan. Man 

säljer ett flygvapen och man säljer en samarbetsperiod på kanske 30–40 år” (Respondent, affärsenhets-

ledningen). Den politiska relationen kan därför vara helt avgörande och leverantörslandets, eller en-

skilda personers, politiska status kan vara av stor vikt för utfallet av en affär. Huruvida det är viktigt att 

hålla sig vän med, markera sitt avstånd från eller säkerställa ett fortsatt oberoende av ett visst land kan 

mycket väl vara en avgörande faktor. 

Om man tittar på vissa aspekter av Gripen är det ett helt överlägset system. Det finns ingen som har något 

liknande, både prestandamässigt och kostnadsmässigt, men man vinner inga affärer utan de politiska 

aspekterna kommer in och avgör (Respondent, affärsenhetsledning). 

Sammantaget måste en ordervinnare kunna leverera ett tillräckligt bra flygplan, kunna erbjuda ett bra 

pris och kunna erbjuda attraktiva industrisamarbeten. Dessutom måste den politiska relationen vara 

rätt. Leverantörerna måste alltså kunna erbjuda ett helhetspaket som passar det enskilda landet. Att 

politiskt relaterade beslut sedan kan vara helt avgörande är ingen ny företeelse. Skillnaden sedan mitten 

av 1990-talet är dock att offset-delen blivit viktigare. Tidigare handlade det mer om rena motköp medan 

det under 2000-talet alltså blivit viktigare med offset för att kunden skall ha så stor nytta som möjligt av 

affären. 

5.3.6 KLASSIFICERING – AEROSYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER 

En klassificering av den affärsstrategiska inriktningen sker utifrån huruvida den motsvarar kostnads-

överlägsenhet eller differentiering. Utgångspunkten är vad affärsenheten konkurrerar med på mark-

naden (se avsnitt 2.4.5, Affärsstrategi).  
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Fram till början av 2000-talet relaterade i princip hela affärsenhetens omsättning till Gripen, och mer 

specifikt segmentet för mindre och billigare stridsflygplan i mindre volymer. Affärsenheten bedrev alltså 

en fokusstrategi. Under andra halvan av studieperioden har affärsstrategin breddats genom inklu-

derandet av UAV:er och civila delsystem. För Gripen är det dock samma segment som tidigare som är i 

fokus varför affärsstrategin på stridsflygplansmarknaden fortfarande kan betraktas som en fokusstrategi. 

Den centrala frågan är huruvida fokusstrategin är grundad på kostnadsöverlägsenhet eller differen-

tiering. Det som framför allt talar för en kostnadsöverlägsenhetsstrategi är att det redan från början 

fanns tydliga direktiv från FMV att Gripen skall ha låga livscykelkostnader, något de också lyckats med 

då flygplanet i princip är billigast på marknaden både vad gäller drift och inköpspris. Grunden till det 

sistnämnda är bland annat de låga produktionskostnaderna som till och med en stor konkurrent har 

uttryckt sin beundran för. Vad gäller driften är livscykelkostnaderna ett av huvudargumenten för Gripen 

gentemot potentiella kunder. Exempelvis är flygtiden fram till behov av service nästan dubbelt så lång 

för Gripen som för den genomsnittliga konkurrenten. Servicen går dessutom snabbt och enkelt att 

genomföra vilket gör att flygplanet kan vara i luften igen efter bara tio minuter på marken. 

Det som i stället talar för en differentieringsstrategi grundar sig i att Gripen består av en rad unika lös-

ningar skapade med hjälp av spetsteknik. Gripen är det första av fjärde generationens stridsflygplan i 

världen i operativ tjänst. Det innebär att Aerosystems lyckats bygga ett konkurrenskraftigt stridsflygplan 

som till stor del är digitaliserat. Digitaliseringen möjliggör avancerad integrering med andra typer av 

system och tillsammans kan dessa bland annat leverera en omvärldsbild för piloten som är överlägsen 

konkurrenternas. En egenskap som ger ett viktigt övertag i luftrummet. Digitaliseringen innebär även att 

Gripen är lättflugen, att det finns stora uppgraderingsmöjligheter och att det går snabbt att byta mellan 

olika typer av uppdrag. Svenska flygvapnets deltagande i Red Flag Alaska har också lämnat tydliga av-

tryck i omgivningen avseende Gripens egenskaper; många är imponerade över dess prestanda. Mätinstru-

mentet för affärsstrategi (se Bilaga 3b) visar också på ett tydligt övertag gentemot konkurrenterna vad 

gäller aspekter som just produktegenskaper och produktkvalitet, exempelvis i termer av tillgänglighet. 

I diskussionerna hittills är det själva flygplanet som varit i fokus. Vid försäljning av stridsflygplan är det 

dock hela konceptet, vilket innefattar produkten, offset, finansiering och den politiska relationen, som 

avgör. Utifrån ett konceptperspektiv är det viktigt för Aerosystems, precis som för deras konkurrenter, 

att differentiera sitt erbjudande så att det matchar kundens behov. Att exempelvis erbjuda ett standard-

iserat koncept med fokus på lågt pris är inte gångbart utan det intressanta för kunden är många gånger 

vad denna får ut i gengäld, exempelvis i form av investeringar i landet eller kunskapsöverföring. Det 

differentierade konceptet har också varit i fokus för Aerosystems sedan exportsatsningen för Gripen 

inleddes. Dock är det tydligt att konceptet inte varit tillräckligt konkurrenskraftigt förrän på senare år. 

Det är först genom exportversionen, och den senare demonstratorn för nästa generation av Gripen, som 

själva flygplanet blivit tillräckligt konkurrenskraftigt internationellt. Det har bidragit till att intresset för 

Gripen vid utgången av år 2007 var större än någonsin. 

Sammanfattningsvis menar en respondent i koncernledningen att många utanför Saab anser att Gripen 

är det bästa och mest kostnadseffektiva stridsflygplanet på marknaden. Mätinstrumentet för affärs-

strategi styrker detta då det genomsnittliga svaret ligger exakt mittemellan de två strategierna samtidigt 

som det visar att Gripen har ett tydligt övertag gentemot konkurrenterna avseende de delar som relaterar 

till kostnadsöverlägsenhet respektive differentiering. 
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Tillsammans med det differentierade helhetskoncept som Aerosystems erbjuder verkar det som om 

affärsenheten lyckats med det många andra misslyckats med, nämligen att kombinera en kostnads-

överlägsenhets- och differentieringsstrategi. Dock är det först under 2000-talet som flygplanet i sig varit 

tillräckligt konkurrenskraftigt för exportmarknaden. På grund av produktionsproblem under första 

halvan av 1990-talet var differentieringsgraden för flygplanet lägre under slutet av 1990-talet än vid 

utgången av år 2007, något som bidrog till att intresset för Gripen inte var lika stort. Hela erbjudandet 

var dock även då kundanpassat och differentierat, och det fanns ett fokus på låga livscykelkostnader. 

Aerosystems affärsstrategi kan därmed klassificeras som både kostnadsöverlägsenhet och differentiering 

för hela studieperioden men med en ökad grad av differentiering under senare delen. 

5.4 AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER 

I detta avsnitt presenteras Aerosystems produktionsstrategier under studieperioden. Aerosystems har ett 

systemintegrationsansvar för Gripen, vilket innebär ett ansvar för att få ihop systemets olika 

komponenter och delsystem, både fysiska och digitala. De fysiska kommer dels från andra affärsenheter, 

dels från externa leverantörer. De systemdelar som tas fram inom Aerosystems är mjukvaran. Produk-

tionsstrategierna inom affärsenheten relaterar därför till två områden: slutmontering av stridsflygplan 

och produktion av mjukvara. Dessa två kommer att presenteras i var sitt underavsnitt nedan. Avsnittet 

avslutas med att produktionsstrategierna klassificeras. 

5.4.1 PRODUKTIONSPROCESSEN – SLUTMONTERING 

Under tidsperioden 2001–2003 genomfördes ett omfattande effektiviseringsarbete inom slutmonteringen 

av Gripen. Initiativet gick under beteckningen Ledtidsprogrammet. Det syftade dels till att minska den 

totala ledtiden till hälften för att därmed öka konkurrenskraften internationellt, dels till att skapa en 

förmåga att när behov uppstår snabbt kunna öka tillverkningstakten. Även tidigare hade en rad effekti-

viseringsprojekt genomförts inom slutmonteringen men dessa var av mindre karaktär. 

Tidigare fanns det ingen drivkraft för denna typ av förändring i och med att man hade en liggande 

beställning från en kund. Bok och räkning var rätt komfortabelt, det gick att ringa till kunden och säga: ”vi 

är inte klara nu men vi skulle behöva lite mer pengar” (Respondent, funktionsnivå). 

Situationen gjorde att det inte fanns tillräckliga incitament för att effektivisera processerna. Affären med 

Ungern år 2001 innefattade dock ett sådant incitament då kontraktet innebar att de modifierade 

flygplanen skulle levereras inom ett år. En så kort tidshorisont hade affärsenheten aldrig upplevt tidig-

are. Det innebar bland annat att de valde att förändra sin produktionsstrategi för att vara bättre för-

beredda för framtida order av samma karaktär. Att förändringen härstammade från externa krav hade 

stor betydelse; ”det var som att sätta turbo på alla processer” (Respondent, affärsenhetsledningen). Led-

tidsprogrammet ledde till en ny produktionsstrategi grundad på en teambaserad och flödesorienterad 

monteringsprocess. Även produktionsstyrningen förändrades för att stödja den nya produktions-

strategin84. 

Fram till år 2001 hade Gripen enbart producerats till FMV med en tillverkningstakt på drygt femton 

flygplan per år. Genom affärerna med Sydafrika och Ungern, samt förhandlingarna med Tjeckien insåg 

                                                      

84 Förändringen i produktionsstyrningen beskrivs i avsnitt 5.6 (Aerosystems produktionsstyrning). 
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de att de behövde bygga upp en intern förmåga att vid behov snabbt kunna öka produktionstakten. För 

det behövde flexibiliteten förbättras avsevärt. 

Före Ledtidsprogrammet skedde sammanbyggnaden av flygplanskroppen inom affärsenheten. Det gjorde 

att det från första momentet fanns en specificering av var respektive flygplan skulle levereras. Slut-

monteringen, innefattande omkring 22 500 artiklar i varierande storlek, bestod sedan av två övergripan-

de stationer, en för standardiserad volymmontering och en för mer avancerad montering. Efter arbetet i 

de två stationerna förflyttades flygplanen till hangarverksamheten för installation av mjukvara, testkör-

ning av de olika systemen, kontakt med myndigheter för att få flygtillstånd samt avslutande testflygning-

ar. Efter färdigställandet i hangaren levererades flygplanet till kund. Respektive station var självgående 

och något utbyte mellan stationerna, exempelvis i form av personal, fanns knappt: ”mellan stationerna 

var det egentligen täta skott, […] det fanns riktiga murar här inne tidigare” (Respondent, funktionsnivå). 

Detta ledde bland annat till ett ineffektivt flöde då arbetet anpassades till den förbestämda tidpunkten 

för varje överlämning snarare än att de möjligheter till effektivisering som fanns realiserades. 

Som komplement till de två stationerna fanns en detaljmontering uppdelad i tre supportverkstäder: en 

elverkstad, en rörverkstad samt en mekanisk verkstad. Efter montering i de tre supportverkstäderna 

placerades delarna i mellanlager innan de användes i slutmonteringen, detta främst då eventuella för-

ändringar i slutmonteringen oftast slog mot arbetet i supportverkstäderna. Att därför ha dessa i en 

separat enhet, med mellanlagring av arbetet, gjorde att förändringarna inte påverkade slutmonteringen i 

någon större utsträckning. Vid utgången av år 2007 fanns de tre supportverkstäderna fortfarande kvar 

inom en separat detaljmonteringsenhet. Arbetssättet var dessutom ungefär detsamma som tidigare. 

Ytterligare en likhet i monteringsprocessen före och efter Ledtidsprogrammet är att monteringen överlag 

är komplex, kräver hög kompetens och sker i trånga utrymmen. Manuell montering med enkla hand-

verktyg som näst intill enda hjälpmedel har därför varit en nödvändighet. Den låga årliga produktions-

volymen gör dessutom att det inte bedömts lönsamt att automatisera arbetet i någon större utsträck-

ning. Det är bland annat därför som endast en robot används i hela slutmonteringsprocessen. 

En av de största processrelaterade skillnaderna i slutmonteringen före och efter Ledtidsprogrammet är 

att Aerosystems inte längre ansvarar för sammanbyggnaden av skrovet. De får i stället standardiserade 

skrov från affärsenheten Aerostructures. Arbetet med dessa sker i lokaler i direkt anslutning till 

Aerosystems slutmontering. I den första jiggen i slutmontering, det vill säga kundanpassningsjiggen för 

skrovet, kopplas respektive skrov till en specifik kund. Det har gjort att flexibiliteten i produktions-

processen ökat betydligt. Ett exempel på en kundanpassning är att ett kundspecifikt radiosystem skall 

användas och att radiohyllan i skrovet då behöver förändras. Denna typ av kundanpassningar får dock 

inte ta mer än totalt tio dagar per flygplan. Övriga kundanpassningar, motsvarande max 10 procent av 

det totala innehållet, görs sent i monteringsprocessen för att ha en så standardiserad och lättberäknelig 

process som möjligt. Vid studieperiodens slut fanns det därmed ett fördefinierat sätt för hur respektive 

flygplan skall monteras. Tidigare var det i stället upp till de enskilda operatörerna att lösa detta. Det 

skall dock tilläggas att standardiserad montering här inte avser en exakt beskrivning av varje detalj i 

monteringen. Det handlar snarare om att monteringen är uppdelad i ett antal detaljerade tillverknings-

order som tidsmässigt varierar mellan femton minuter och en knapp månad. Dessa specificerar vad som 

skall göras och i vilken ordning, men ansvaret för hur själva monteringen sker ligger fortfarande på den 

enskilda individen. 
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En annan stor förändring i monteringsprocessen är att slutmonteringen blivit mer processorienterad än 

stationsuppdelad. Slutmonteringen består av två parallella flöden och för varje flöde finns ett team som 

ansvarar för allt monteringsarbete från början till slut. Ett team består av ungefär 20 personer som är 

elektriker och/eller mekaniker. Arbetet i teamen innebär att respektive person har sin ursprungliga till-

hörighet i en viss station men arbetar där det behövs för stunden. I och med det teambaserade arbetet 

förflyttas ett flygplan från en station till en annan så fort allt arbete är färdigt. Teamen gör dessutom att 

det egentligen bara sker två överlämningar i slutmonteringen. Den första är när de får det färdiga 

skrovet och den andra är när flygplanet lämnas till hangarverksamheten. På så vis elimineras eventuella 

tidsfördröjningar vid just överlämningar. Sammantaget sker montering av totalt tre flygplan samtidigt i 

respektive team. 

I samband med Ledtidsprogrammet inleddes ett arbete för att göra de anställda till grundoperatörer, det 

vill säga att de är både elektriker och mekaniker. Vid utgången av år 2007 hade cirka 25 procent av de 

verkstadsanställda en sådan kompetens. Med en större andel grundoperatörer ökar flexibiliteten i be-

manningen genom att möjliga ersättare för en specifik person ökar. För hangarverksamheten krävs dock 

certifierad personal i och med att det är luftvärdiga flygplan som hanteras. Omkring år 2005 började de 

därför certifiera vissa personer inom slutmonteringen så att de även kan jobba i hangaren. I slutet av år 

2007 hade de femton sådana anställda. Ytterligare en åtgärd för att öka flexibiliteten i bemanningen är 

samarbetet med företaget Industrikompetens. Samarbetet innebär att Aerosystems, med kort varsel och 

för korta perioder, kan köpa arbetskraft som används i supportverkstäderna. Sammantaget har det blivit 

möjligt att flytta personer mellan supportverkstäderna och stationerna, mellan olika stationer samt från 

slutmonteringen till hangaren för att täcka de behov som uppstår vid tillfälliga bemanningsförändring-

ar. 

5.4.2 PRODUKTIONSPROCESSEN – MJUKVARUPRODUKTION 

Mjukvaruproduktionen inom Aerosystems har förändrats en hel del under 2000-talet och det av samma 

skäl som slutmonteringen av Gripen. Exportkontrakten i början på 2000-talet gjorde att det ”plötsligt 

blev allvar och man var tvungen att hålla tiderna och då började det bli intressant att se över 

metodiken” (Respondent, funktionsnivå). En ökad effektivitet och flexibilitet blev viktigt. Inom mjuk-

varuproduktionen var ett viktigt steg mot en sådan förändring samlandet av all mjukvaruproduktion 

inom en enhet, Flygande datorsystem, år 2003. 

Före år 2003 var mjukvaruproduktionen utspridd på en rad olika enheter skapade utifrån vilka 

systemfunktioner de arbetade med. En respondent menar att de hade ett antal isolerade öar som 

arbetade med mjukvaruproduktion och att det därför inte fanns något gemensamt övergripande 

arbetssätt för enheterna att utgå från; enheterna valde sitt eget arbetssätt. Det bidrog i sin tur till att leve-

ranserna till kund ofta var försenade, bland annat på grund av svårigheterna att koordinera arbetet. En 

gemensam utgångspunkt fanns dock i arbetet och det var att enheterna arbetade utifrån en vatten-

fallsbaserad modell. 

En respondent på funktionsnivå menar att det sedan år 2003 ”har skett gigantiska förändringar” inom 

mjukvaruproduktionen. En central del i förändringen är skapandet av en övergripande Software 

engineering management plan (SEMP), det vill säga en övergripande beskrivning för hur all mjukvaru-

produktion inom Flygande datorsystem skall ske. SEMP innefattar bland annat processbeskrivningar, 

roller, ansvarsfördelning samt milstolpar. Utifrån den övergripande planen skapas en Software develop-

ment plan (SDP) för respektive projekt, det vill säga en beskrivning av hur de skall arbeta i projektet.  
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Att SEMP används som utgångspunkt för mjukvaruproduktionen har fått konsekvenser för flexi-

biliteten i bemanning. Exempelvis är det sedan några år tillbaka möjligt att flytta personer mellan olika 

områden inom Flygande datorsystem i och med att de har samma arbetssätt. Användandet av externa 

konsulter under hela studieperioden har också bidragit till en ökad flexibilitet. SEMP har dessutom 

bidragit till att det blivit enklare att göra bemanningsplaner då det finns en större förutsägbarhet i 

arbetsprocessen. En respondent på funktionsnivå menar dessutom: ”Planeringshorisonten har förlängts 

betydligt sedan dess [år 2003] även om den inte är bra än.” 

En viktig del i skapandet av den första versionen av SEMP var att ta hänsyn till behovet av ett större 

iterativt inslag i processen. Sedan år 2001 hade tidsrelaterad information blivit en viktigare del i 

ekonomistyrningen, framför allt i form av leveransprecision. Uppföljningen visade att leveransprecision-

en inte var tillräckligt bra och iterativ produktion ansågs vara ett sätt att komma till rätta med problem-

et, främst genom den kontinuerliga feedback, och därmed ökade flexibilitet, som arbetssättet bidrar 

med. I slutet av år 2007 hade produktionsprocessen fortfarande sin utgångspunkt i en vattenfallsbaserad 

modell men det iterativa inslaget var betydande: ”[iterativ produktion] med många små uppdateringar är 

ett generellt arbetssätt oavsett vilket projekt vi har” (Respondent, funktionsnivå). 

Det finns ytterligare några aspekter i SEMP som gjort att processen blivit effektivare. En aspekt är 

förflyttande av ansvar från linjen till projektledarna. En tydlig och kontinuerlig uppföljning av arbetet i 

förhållande till milstolparna är en annan anledning. Nedbrytningen av milstolpar har i sin tur 

inneburit att det på individnivå blivit tydligare vad respektive person skall göra och när arbetet skall 

vara klart. Arbetet med att förbättra planeringsrutinerna för arbetspaketen har dessutom inneburit att en 

del medarbetare själva börjat efterfråga information om vad exakt de skall göra och när det skall vara 

färdigt för att kunna bidra till en hög leveransprecision. 

Nedbrytningen av milstolpar till arbetspaket sker i en work breakdown structure (WBS) för varje 

projekt. På lägsta WBS-nivå omfattar ett arbetspaket 40–100 timmar. Då Aerosystems är en samman-

slagning av verksamheter med olika bakgrund har arbetet med WBS:erna skilt sig inom affärsenheten. 

Sedan år 2006 arbetar de dock med att ensa processerna. En sådan förändring anses förenkla uppfölj-

ningen av befintliga nyckeltal som leveransprecision och dessutom skapa möjligheter för användning av 

nya nyckeltal. Att de under projektens gång ofta sker förändringar i de ursprungliga WBS:erna gör dock 

att det bland annat varit svårt att i slutänden få en uppfattning om den exakta kostnadsfördelningen i 

projekten.  

År 2006 startades projektet Uthållig lönsamhet i syfte att sätta fokus på att sänka kostnaderna inom 

affärsenheten85. Inom Flygande datorsystem har det bland annat inneburit att metodikdiskussionerna på 

ledningsnivå fokuserats på att identifiera nya och effektivare arbetssätt. Diskussionerna har exempelvis  

 

 

 

                                                      

85 Bakgrunden till projektet Uthållig lönsamhet samt dess innebörd presenteras i avsnitt 5.5.3 (Budgeten). 
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lett till att en ny simulatormiljö samt modellbaserad produktion86 börjat implementeras, och att arbets-

paket har börjat outsourcas. Syftet med implementeringen av modellbaserad produktion var dock inte 

bara kostnadsrelaterad utan även tidsrelaterad. Arbetssättet betraktades som en viktig del i den iterativa 

produktionsprocessen då den kan bidra till en förbättrad leveransprecision. Implementeringen har 

därför följts upp inom målstyrningen. Fortfarande har de dock ett omfattande arbete kvar innan de når 

de förväntade fördelarna av implementeringen.  

En rad förändringar har alltså skett i produktionsprocessen som härstammar från de krav på ökad 

leveransprecision och kostnadsbesparingar som kommunicerats med hjälp av ekonomistyrningen. Ett 

flertal respondenter poängterar dock att det fortfarande finns mycket kvar att göra. En av dessa menar 

exempelvis att medarbetarna på lägsta organisatoriska nivå inom Flygande datorsystem inte involveras i 

tillräckligt stor utsträckning i förändringsarbetet och att det därmed finns mycket kompetens som inte 

tas tillvara. 

Den avslutande delen av avsnittet kommer att ägnas åt att i tur och ordning behandla kundens invol-

vering i produktionsprocessen, medarbetarnas kompetens samt typ av produkt. I det förstnämnda fallet 

innebär kundfinansierade projekt att kunden är involverad i produktionsprocessen. Ett exempel är ar-

betet med gränssnitten där en kontinuerlig dialog förs med användarna. Relationen med FMV har 

inneburit att kunden överlag haft insyn i det löpande arbetet för att på så vis kunna granska och utvärd-

era resultatet. På eget initiativ har FMV dock förändrat sin roll och ett allt större ansvar har lagts på 

Aerosystems. Även utländska kunder är involverade i produktionsprocessen, exempelvis har Sydafrika 

haft personer på plats hos affärsenheten för att följa arbetet. 

Kompetensen hos de enskilda medarbetarna inom mjukvaruproduktionen täcker hela skalan från bred 

till smal. I den tidiga utvecklingen av Gripen jobbade det relativt få personer inom mjukvaruproduk-

tionen, varför det var nödvändigt att dessa hade en bred kompetens för att kunna hantera olika typer av 

uppgifter. När arbetet med exportversionen inleddes i slutet av 1990-talet ökade antalet medarbetare och 

många fick smalare och mer specifika uppgifter. Sedan skapandet av Flygande datorsystem år 2003 

jobbar de dock aktivt med att medarbetarna skall vara breda kompetensmässigt. Det är inte längre förut-

sägbart exakt vad affärsenheten kommer att arbeta med framöver, och för att hantera den osäkerheten 

anses en viss flexibilitet vara nödvändig. En sådan kan uppnås genom att de flesta individer kan jobba 

med olika typer av uppgifter i olika typer av projekt. 

När det avslutningsvis gäller mjukvaran i Gripen är den anpassad utifrån varje kunds specifika 

förutsättningar. Dock finns det stora likheter mellan mjukvaran i de olika kundernas system, bland 

annat då det genomförs uppgraderingsprojekt vart annat eller vart tredje år i vilka alla kunders system 

inkluderas. Specifika kundanpassningar görs dock i slutet av projektet.  

                                                      

86 Den vanliga benämningen av modellbaserad produktion är modellbaserad utveckling. I enlighet med den konse-
kventa användningen av begreppet mjukvaruproduktion i stället för mjukvaruutveckling kommer modellbaserad 
produktion att konsekvent användas som synonym för modellbaserad utveckling. Konceptet innebär att grafiska 
modeller av systemet ligger till grund för dess konstruktion. Utifrån modellerna kan desssutom dokumentation och 
kod automatgenereras. Då det är enkelt att återanvända tidigare konstruerade modeller kan en hög återanvändnings-
grad av tidigare levererade system uppnås. 
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5.4.3 KLASSIFICERING – AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER 

En klassificering av den produktionsstrategiska inriktningen för traditionell produktion sker utifrån 

huruvida den motsvarar kontinuerlig tillverkning, lina, flödesgrupp eller funktionell verkstad. För 

mjukvaruproduktion sker klassificeringen utifrån vattenfallsmodellen och I/P-modellen (se avsnitt 2.4.6, 

Produktionsstrategi). Utgångspunkten är flexibiliteten i produktionen och dessutom den tekniska kom-

plexiteten avseende traditionell produktion. Aerosystems produktionsstrategi för traditionell produktion 

respektive mjukvaruproduktion kommer att diskuteras och klassificeras utifrån detta i var sitt avsnitt 

nedan. 

Traditionell produktion 

Aerosystems produktionsstrategi för traditionell produktion förändrades en hel del genom 

Ledtidsprogrammet. Vissa centrala aspekter lämnades dock oförändrade vilket bidragit till att produk-

tionsstrategierna både före och efter Ledtidsprogrammet kan karaktäriseras som flödesgrupp. En sådan 

klassificering grundas på att mekaniseringsgraden var låg under hela studieperioden genom det nästan 

uteslutande manuella arbetet. Monteringen av de 22 500 artiklarna har dessutom varit komplex och 

omfattande och har därmed krävt hög kompetens hos de verkstadsanställda. Genom att i princip vilka 

kundanpassningar som helst har kunnat genomföras har det funnits en betydande flexibilitet i pro-

cessen under hela perioden. Fortfarande är det dock en specifik produkt med betydande likheter mellan 

respektive exemplar som monteras utifrån standardiserade tillverkningsorder. Flexibiliteten är således 

inte så pass stor att det handlar om en funktionell verkstad. 

Även om Ledtidsprogrammet inte har inneburit så stora förändringar att klassificeringen av produk-

tionsprocessen förändrats har flexibiliteten i processen ökat betydligt. En ökad flexibilitet var också ett 

av målen med Ledtidsprogrammet. Förändringen innebar att stationerna behölls men att processen blev 

processorienterad och teambaserad. Det teambaserade arbetssättet har ökat flexibiliteten i bemanningen 

genom att de enkelt kan flytta runt anställda inom produktionen. Utbildningen av grundoperatörer, 

certifieringen av ytterligare personer för att arbeta i hangaren samt samarbetet med konsultbolag har 

också bidragit till den ökade flexibiliteten. Standardiseringen genom användandet av tillverkningsorder 

och genomförandet av kundanpassningar så sent som möjligt i processen har gjort processen mer 

förutsägbar. Det har i sin tur bidragit till en kraftigt minskad ledtid i processen samt möjligheten till att 

vid behov öka produktionsvolymen. Att respektive skrov inte kopplas till en specifik kund förrän i den 

första jiggen i slutmonteringen har också bidragit till den ökade flexibilitet. 

Mjukvaruproduktion 

Aerosystems mjukvaruproduktion har förändrats en hel del sedan år 2003 då all mjukvaruproduktion 

inom affärsenheten samlades i det nyskapade området Flygande datorsystem. Den produktionsstrategi 

som bäst beskriver Aerosystems fram till år 2003 är vattenfallsmodellen. Samtliga enheter tog sin 

utgångspunkt i en sådan process men då de mer specifika arbetssätten skilde sig åt var koordineringen 

mellan enheterna bristfällig. Detta tillsammans med den ökade andelen medarbetare med smal och 

fokuserad kompetens i slutet av 1990-talet innebar att den totala flexibiliteten i mjukvaruproduktionen 

var låg. Detta trots att användningen av externa konsulter inom respektive enhet innebar en lokal flexi-

bilitet. Sammantaget bidrog den låga flexibiliteten till att leveranserna från affärsenheten ofta var för-

senade. 
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I situationer där graden av kundkontakt är hög och systemet är kundanpassat, så som för Gripen, är det 

ofta lämpligt med en hög flexibilitet för att kunna hantera olikheterna mellan de olika system som 

produceras. Avsaknad av hög flexibilitet fram till 2000-talet kan framför allt förklaras av att 

affärsenheten då var en enkunds- och enproduktsenhet. Det fanns inget behov av en flexibilitet för att 

hantera olika typer av order; fokus låg på att producera till det svenska flygvapnet samt utveckla en 

generisk exportversion. När ordern från Sydafrika kom år 1999 avtalades det om leverans först nästan 

tio år senare, vilket gjorde att Aerosystems fortsatte arbeta utifrån samma trygga förutsättningar. Ordern 

från Ungern år 2001 och förhandlingen med Tjeckien fram till samma år ledde dock till ett behov av 

ökad flexibilitet. Förändringarna har varit så pass betydande att produktionsstrategin kan anses ha 

förändrats från en Vattenfallsmodell till I/P-modellen.  

En central del i förändringen var alltså att samla all mjukvaruproduktion i en enhet för att på så sätt 

kunna öka effektiviteten och flexibiliteten i produktionen. Skapandet av en övergripande Software engi-

neering management plan (SEMP), det vill säga en gemensam produktionsprocess med ett betydande 

inslag av iterativ produktion, var också centralt. Iterativ produktion ansågs vara ett sätt att komma till 

rätta med problemen med leveransprecisionen, bland annat på grund av en ökad flexibilitet genom 

kortare feedback-loopar. Vid utgången av år 2007 var iterativ produktion också ett generellt arbetssätt 

inom alla projekt. Sannolikt har det bidragit till att Aerosystems uppfyllt alla sina leveransåtaganden på 

exportmarknaden. 

Projektens utgångspunkt i SEMP har dessutom fått konsekvenser för flexibiliteten i bemanningen. Det 

gemensamma arbetssättet har exempelvis möjliggjort att medarbetare relativt snabbt och med låg 

resursåtgång kan flyttas mellan olika områden inom Flygande datorsystem. Den fortsatta användningen 

av externa konsulter har bidragit ytterligare till flexibiliteten. Medarbetarnas kompetens har dessutom 

breddats sedan år 2003 för att hantera en ökad osäkerhet i vad som skall produceras. Implementeringen 

av modellbaserad produktion som inleddes år 2006 förväntas dessutom underlätta ytterligare i den 

omfattande dialogen med kunderna, framför allt genom att modellerna kan användas som visuella 

prototyper.  

5.5 AEROSYSTEMS EKONOMISTYRNING  

I detta avsnitt presenteras ekonomistyrningens utformning och användning på både affärs- och funk-

tionsnivå inom Aerosystems. Avsnittet inleds med en beskrivning av den övergripande ekonomistyr-

ningsmodellen. Därefter följer underavsnitt om den strategiska planeringen, budgeten, målstyrningen 

samt program- och projektstyrningen. Avsnittet avslutas med en klassificering av ekonomistyrningen.  

5.5.1 AEROSYSTEMS ÖVERGRIPANDE EKONOMISTYRNINGSMODELL 

Den övergripande ekonomistyrningsmodellen inom Aerosystems har under många år bestått av fyra 

övergripande verktyg: den strategiska affärsplanen, den finansiella affärsplanen, budgeten och målstyr-

ningen. Det formella ansvaret för arbetet med de fyra verktygen ligger på tre olika avdelningar och fram 

till och med år 2003 drevs arbetet med respektive verktyg till stor del utan hänsyn till de övriga. Varken 

innehållet eller tidsplanerna var koordinerade och den enda samordningen som skedde av exempelvis de 

två affärsplanerna var genomförandet av ett kortare avstämningsmöte mellan de två affärsplaneansvar-

iga.  
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Det första mer omfattande initiativet till en koordinering av styrverktygen skedde i planeringsprocessen 

år 2004. Detta skedde inte på direktiv från affärsenhetsledningen utan på eget initiativ längre ned i orga-

nisationen. 

Det fanns aldrig någon styrning uppifrån. Det är aldrig någon som har sagt till att arbetet med den 

strategiska affärsplanen skall koordineras med den finansiella affärsplanen utan det är på eget initiativ som 

detta har kommit då man tyckt att det inte blivit bra (Respondent, affärsenhetsnivå). 

Sedan år 2005 finns en gruppering på affärsenhetsnivå, kallad strategiberedningsgruppen (SBG), som 

innefattar de ansvariga för respektive styrverktyg samt ytterligare några personer. SBG har ett beredande 

ansvar för innehållet i och koordineringen av de fyra verktygen och träffas därför kontinuerligt 

varannan vecka. Innehållet diskuteras sedan främst inom affärsenhetsledningen och eventuella revide-

ringar sker inom SBG.  

Enligt en respondent i affärsenhetsledningen bildades SBG på grund av följande: ”Vad vi kände då, […] 

och delvis känner fortfarande, är att vi inte får processerna [för de olika verktygen] att 100-procentigt 

hänga ihop.” Respondenten lyfter fram en ökad affärsmässighet under 2000-talet som den huvudsakliga 

anledningen till att de började inse vikten av en koordinering av verktygen. En affärsmässighet grundad 

på en rad aspekter, bland annat beställningarna av Gripen från Ungern och senare Tjeckien som ställde 

helt andra krav än de var vana vid. 

Den övergripande kopplingen mellan de fyra styrverktygen innebär att arbetet med den strategiska och 

den finansiella affärsplanen sker parallellt under våren och de två skapas genom en ömsesidig anpass-

ning. Basscenariot från affärsplanerna utgör sedan verksamhetsförutsättningen för budgetarbetet som 

inleds under hösten. De centrala målen från affärsplanerna och budgeten används avslutningsvis som 

övergripande mål inom målstyrningen. Arbetet med budgeten och målstyrningen slutförs i slutet av 

året. I de fyra kommande avsnitten kommer styrverktygens utformning och användning att presenteras 

mer utförligt. De tre första avsnitten beskriver nämnda styrverktyg och i det fjärde kommer styrningen 

av och inom programmen och projekten att presenteras. Att det sistnämnda sker i ett separat avsnitt be-

ror på att det är programmen och projekten som i många avseenden är det centrala i verksamheten. Det 

är inom dessa som affärsenhetens resultat till stor del uppstår och hur dessa styrs bör därför lyftas fram 

i ett eget avsnitt. 

5.5.2 DEN STRATEGISKA PLANERINGEN 

Den strategiska planeringen innefattar ett arbete med både den strategiska och finansiella affärsplanen, 

båda med en tidshorisont på tio år. Fram till omkring år 2002 hade den finansiella affärsplanen dock en 

tidshorisont på fem år. Förändringen skedde på grund av satsningen på exportmarknaden och de där-

med förlängda ledtiderna. Tiden mellan första kundkontakt och ett kontrakt kan uppgå till mellan fem 

och femton år och det ansågs därför vara nödvändigt med matchande tidshorisonter på tio år i de två 

affärsplanerna. De långa ledtiderna, både fram till ett kontrakt och till första leverans, innebär följande:  

Resultatet för oss beror i princip på när vi levererar och inte levererar ett flygplan, så mellan enskilda 

månader och kvartal kan det slå väldigt mycket. Detta gör i sin tur att det inte går att ha en styrning som 

fokuserar på den enskilda månaden eller kvartalet, vi är väldigt långt ifrån kvartalskapitalism (Respondent, 

affärsenhetsledningen). 
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Arbetet med de två affärsplanerna börjar årligen omkring årsskiftet då affärsenheten får bakgrunds-

material och övergripande direktiv från koncernledningen. Då det är en årlig process handlar arbetet 

framför allt om att revidera föregående års affärsplaner, något som sker i sex övergripande steg. I det 

första görs en omvärldsanalys, bland annat med hjälp av olika typer av scenarioplanering. Det andra 

och tredje steget fokuserar på inriktningen på affärsportföljen och vägval inom ramen för den. Här är 

genomförandet av en SWOT-analys liksom framtagandet av spelkort centrala delar. De senare leder i sin 

tur till ett antal interaktioner mellan affärsenheten och koncernledningen. Interaktionerna tillsammans 

med bakgrundsmaterialet och de övergripande direktiven från koncernledningen är en betydande faktor 

för den strategiska inriktning som skapas för affärsenheten. Exempelvis innebar spelkortsarbetet under 

år 2007 att koncernledningen tydligt kommunicerade att Gripen och UAV var viktiga områden att satsa 

på. Det var i sin tur en bidragande orsak till att Aerosystems valde att tona ned sin tidigare satsning på 

civila delsystem och i stället satsa mer resurser på just Gripen och UAV. De sista stegen i arbetet med 

den strategiska affärsplanen handlar i tur och ordning om vilka samarbeten och partners de skall sträva 

efter, vilka affärs-, marknads- och produktutvecklingsinsatser de behöver göra samt vilka interna 

förändringar som behöver ske för att realisera de föregående stegen.  

Parallellt med arbetet med den strategiska affärsplanen skapas den finansiella affärsplanen. Framför allt 

handlar det arbetet om att översätta konsekvenserna av den strategiska affärsplanen till monetära termer. 

En stor del av det beredande arbetet sker inom affärsenhetens ekonomiavdelning. Ekonomichefen är 

dock med i SBG där de centrala aspekterna i översättningen diskuteras och en hel del av de eventuella 

tolkningsproblem som kan uppstå elimineras därmed. Det övergripande nyckeltalet i den finansiella 

affärsplanen är rörelsemarginal, men orderingång och omsättning betraktas också som viktiga nyckeltal. 

Utgångspunkten i dessa nyckeltal kan exempelvis innebära att en första sammanställning av den 

finansiella affärsplanen visar att utvecklingen av rörelsemarginalen inte är tillräckligt bra. En diskussion 

uppstår då om huruvida den monetära översättningen är rimlig eller om det är den strategiska inrikt-

ningen som behöver revideras. Genom den typen av diskussioner skapas de två affärsplanerna numera 

genom ömsesidig anpassning.  

Under våren arrangeras ett par heldagsseminarier för bland annat affärsenhetsledningen med syftet att 

diskutera SBG:s utkast till affärsplaner. Utifrån diskussionerna revideras affärsplanerna inom SBG och 

kontinuerliga avstämningar görs med affärsenhetsledningen samt vid några tillfällen också med kon-

cernledningen. De slutliga affärsplanerna fastställs av affärsenhetens styrgrupp före sommaren. 

Även om implementeringen av den affärsstrategiska inriktningen är central har det framförts åsikter om 

att det inte finns något reellt krav på respektive ansvarig att faktiskt uppfylla de åtaganden som finns i 

affärsplanerna. Det anses helt enkelt inte uppstå betydande konsekvenser vid negativa avvikelser. Vidare 

har det framförts åsikter om att den tydliga delegeringen av allt beredande arbete till SBG har gjort att 

affärsplanerna inte är tillräckligt förankrade inom affärsenheten.  

There are different views on the balance between a centralized group (strategy staff) [SBG] which off-

loads the management group in coordinating and doing some of the strategy formation activities, and the 

participation of the management group members in the strategy work. On one hand everyone agrees that 

you have to participate in order to understand and to feel commitment, on the other hand everyone feels 

that the work load on the management group doesn’t permit the required work if it wasn’t for the strategy 

staff. Also, since strategy formulation and implementation are intertwined you shouldn’t separate planners 

from implementers. There is thus a concern (however not shared by all) ”that today’s solution jeopardizes 
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the quality of the StrAP [strategiska affärsplanen] and the commitment among the members in the 

management group” (Andersson, 2006: 59). 

Det är också med anledning av det sistnämnda som det är tänkt att SBG framöver skall ha en för-

beredande, snarare än beredande, roll i strategiarbetet. Ett större ansvar kommer läggas på affärsenhets-

ledningen för att öka deras engagemang i processen. 

Strategiprocessen som presenterats i avsnittet har skapats utifrån ett flertal förändringar under 2000-

talet. Före millennieskiftet var det endast en liten grupp i den absoluta toppen av affärsenheten som 

arbetade med strategifrågor. I och med att verksamhetsinriktningen var given, det vill säga utveckling 

och produktion av Gripen, var de strategiska diskussioner som fördes på en så pass känslig nivå att 

resultatet var hemligstämplat. Omkring år 2000 började de dock inse att den framtida verksamhets-

inriktningen inte längre var lika given och att det därför behövdes en bredare diskussion om den 

strategiska inriktningen. Allt eftersom har även kommunicerandet av den strategiska inriktningen inom 

affärsenheten ökat. Sedan år 2007 kommuniceras innehållet i de två affärsplanerna muntligen till de 

anställda. Syftet är att göra dem medvetna om vart affärsenheten är på väg, vilka utmaningar de står 

inför och vad som är viktigt framöver. Några respondenter på funktionsnivå menar att initiativet är 

uppskattat inom affärsenheten.  

En annan förändring som skett under de sista åren av studieperioden är att strategiprocessen gått från 

att vara en helt intern process till att vara sammanvävd med koncernnivån och andra affärsenheter. Den 

horisontella koordineringen av strategiprocesserna har exempelvis fått till följd att de fem flygrelaterade 

affärsenheterna formulerade en gemensam flygstrategi år 2006. Koordineringen med koncernnivå gör 

även att affärsenheternas situation förändrats överlag: ”Från att ha varit väldigt självbestämmande inom 

affärsenheterna är vi nu mer styrda” (Respondent, affärsenhetsledningen). 

5.5.3 BUDGETEN 

Budgeten är det monetära styrverktyg som skall säkerställa att affärsenheten rör sig i den riktning som 

den strategiska affärsplanen pekar. Dock är det den ökade kopplingen mellan de två affärsplanerna och 

budgeten under de sista åren av studieperioden som gjort att detta till stor del blivit en realitet. Ett 

exempel på den stärkta kopplingen är fördelningen av interna utvecklingsresurser. Före och omkring 

millennieskiftet fördelades dessa brett och med ett tydligt teknikfokus snarare än med en koppling till 

den strategiska inriktningen. Efter hand har de arbetat med betydligt färre projekt som alla har en direkt 

koppling till den strategiska affärsplanen, exempelvis satsningen på civila delsystem som inneburit att en 

stor del av utvecklingsresurserna har använts inom just detta område.  

Ett annat exempel på kopplingen mellan affärsplanerna och budgeten relaterar till själva budget-

processen. När budgetarbetet inleds i september/oktober används det kommande året i de två affärsplan-

erna som en verksamhetsförutsättning för budgetarbetet. Verksamhetsförutsättningen innefattar bland 

annat intäktssidan i den finansiella affärsplanen, både fakturering och orderingång, samt målnivåer för 

centrala nyckeltal som resultat och rörelsemarginal. Med dessa som grund startar arbetet med kostnads-

delen av budgeten, ett arbete som till stor del sker på funktionsnivå. 

Planeringsprocessen för budgeten 

På funktionsnivå är den centrala utgångspunkten för budgeten de resursbehov som kommuniceras från 

programledningen via avdelningarnas projektkontor. Detta sker en gång per kvartal varav ett tillfälle 
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sammanfaller med budgetprocessen. Resursbehovet relaterar både till befintliga och vissa potentiella 

projekt. Ett flertal respondenter anser att kvaliteten i det kommunicerade resursbehovet har förbättrats 

under de sista åren av studieperioden. En viktig anledning är den förbättrade dialog som uppstått 

mellan programledning, projektkontor och linjen. Den har skapats genom att parterna sedan år 2004 

träffats i ett gemensamt forum för att diskutera resursrelaterade frågor.  

Utifrån resursbehovet kan cheferna planera beläggningen inom sin sektion. Genom en förbättrad kvali-

tet i planeringen av resursbehovet har beläggningen liksom översättningen av beläggningen till en 

budget blivit mer exakt. Den sistnämnda översättningen betraktas som förhållandevis enkel i och med 

att det främst handlar om en beräkning av lönekostnader. En respondent på funktionsnivå menar dess-

utom att budgetarbetet för sektionscheferna innefattar mycket schabloner. Samtidigt menar en respon-

dent i affärsenhetsledningen att budgeten är detaljerad ned till lägsta nivå inom affärsenheten: 

Budgetarbetet för oss är ett sätt att få möjlighet till detaljerad styrning ned på väldigt låg nivå. Budgeten i 

vårt fall, i och med att vi har sådana avtal som vi har med den svenska försvarsindustriella kunden, 

används också för kalkylering, prissättning och resursdimensionering. Budgeten har väldigt många syften i 

vår verksamhet och därför är det viktigt att den hänger ihop med de övergripande delarna men också att 

den är detaljerad (Respondent, affärsenhetsledningen). 

Skillnaden i uppfattning mellan de två respondenterna kan sannolikt förklaras genom att det förvisso 

handlar om en hel del schabloner i budgeteringen men att dessa schabloner är relativt detaljerade. Ex-

empelvis finns det en schablon för vad en (1) telefon kostar så att det skall synas i budgeten om färre 

antal telefoner används.  

Även om budgeten är detaljerad är den inte särskilt påverkbar för det enskilda året. Av Aerosystems 

budget för år 2008 relaterade omkring 85 procent av omslutningen till orderstocken. Tidigare år har det 

hänt att andelen varit ännu högre. Spannet för möjlig omsättning och resultat är smalt och påverk-

barheten handlar främst om ett internt effektiviseringsarbete. Enligt en respondent kan ett sådant skapa 

max 1–3 procent i ytterligare vinst för affärsenheten.  

Under budgetprocessen sker en avstämning av avdelningarnas arbete vid två tillfällen. Ekonomichefen 

och hans budgetstab träffar då minst två representanter från respektive avdelning, oftast avdelningschef 

och avdelningscontroller, för att diskutera innehållet i respektive avdelningsbudget. Att avdelnings-

chefen varit med och beslutat om vilket innehåll budgeten skall ha anses vara viktigt för budgetens 

trovärdighet. Mötena leder ofta till att avdelningarna gör korrigeringar, och ytterligare iterationer med 

framför allt ekonomiavdelningen krävs därför. En slutgiltig budget för hela affärsenheten fastställs i 

slutet av året.  

Användningen av budgeten 

Uppföljningen av budgeten är i huvudsak avvikelseorienterad och sker framför allt nedifrån och upp. I 

en del fall innebär det att ansvarig chef på egen hand ser över utfallet, i andra fall innebär det dessutom 

en presentation av och diskussion om utfallet i samband med ledningsgruppsmöten på olika nivåer. På 

affärsenhetsnivå har månadsuppföljningen sedan lång tid utgått från näst intill kompletta månads-

bokslut. I samband med kvartalsboksluten sker sedan en mer omfattande och detaljerad uppföljning. På 

funktionsnivå innebär kvartalsboksluten framför allt en noggrannare genomgång av de upparbetade 

kostnaderna. Dessutom sker en anpassning av beläggningsplaneringen utifrån det uppdaterade resursbe-

hov som kommuniceras från projektkontoren. Genom att respektive chef uppdaterar sin kostnadsprog-
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nos utifrån det nya resursbehovet är det möjligt att skapa en prognos för budgetutfallet för innevarande 

år. 

Under år 2007 förändrades den ekonomiska rapporteringen från affärsenheten till koncernnivån, 

framför allt i form av kompletta bokslut på månadsbasis i stället för på kvartalsbasis. Inom affärs-

enheten har detta bland annat fått konsekvensen att toleransen för negativa avvikelser har minskat 

något. Dock poängterar en respondent i affärsenhetsledningen följande: ”Vi lever inte i en värld där folk 

får plikta med huvudet för en icke uppfylld budget.” Samtidigt är det inte populärt att enbart rap-

portera en negativ avvikelse till affärsenhetsledningen, utan det förväntas att det finns en handlingsplan 

för hur problemet skall hanteras. Förtroendet för den ansvariga att denna löser problemet är dock 

betydande. Även om budgetuppföljningen är viktig menar ett flertal respondenter på funktionsnivå att 

den är i klar minoritet i förhållande till uppföljningen av andra aspekter.  

Om du tittar på hur mycket tid i veckan jag lägger på att följa upp hur budgeten går så är den försumbar i 

jämförelse med vad jag lägger på att hålla koll på hur vi lyckas med våra projekt, resurssäkring och allt det 

där, det är där som fokus är. Klarar jag det klarar jag budgeten också (Respondent, funktionsnivå). 

Ett flertal respondenter lyfter fram den interna och externa leveransprecisionen som den viktigaste 

parametern i den kontinuerliga uppföljningen. Under de senaste åren har de också försökt ”plocka in 

ekonomin men det är svårt, det finns ingen tradition för det. Finns ingen tradition att ta ansvar för 

kostnaderna” (Respondent, funktionsnivå). Samtidigt menar flera respondenter på funktionsnivå att 

uppföljningen av direktredovisningsgraden är viktig, det vill säga den tidsandel som medarbetarna inom 

en sektion är sysselsatta i projekt. En tillräckligt hög andel innebär generellt att de håller sin budget.  

Som nämnts i avsnittet om mjukvaruproduktion har den kontinuerliga budgetuppföljningen varit 

viktig för den förändring som skett i produktionsstrategin. Exempelvis är implementeringen av modell-

baserad produktion en konsekvens av insikten att det mer traditionella arbetssättet inte var tillräckligt 

kostnadseffektivt, en insikt som den kontinuerliga budgetuppföljningen bidragit till. År 2006 startade 

dessutom ett stort treårigt effektiviseringsprojekt inom hela affärsenheten kallat Uthållig lönsamhet. 

Målet med projektet var att nå årliga besparingar på 200 miljoner SEK. För att lyckas fokuserades ett 

flertal områden, bland annat produktionsprocesserna, over head-kostnader, projektstyrning och projekt-

effektivitet. 

Grunden till lanseringen av Uthållig lönsamhet var dels försvarsbeslutet år 2004 och den efter hand 

minskade svenska försvarsbudgeten, dels att affärsenheten fram till år 2006 hade en årligt ökande 

timkostnad på 2–3 procent. ”Vi ser att vi måste klara av att jobba effektivare för att möta begränsade 

försvarsbudgetar och annat, det är ett framåtblickande som lett till kostnadsfokuseringen” (Respondent, 

funktionsnivå). I förhandlingar med FMV gick det ofta att få täckning för timkostnadsökningar, men 

det har varit svårare i andra sammanhang. Ett exempel är civila delsystem där de inte vann någon order 

för att de var för dyra. Kostnaderna behövde helt enkelt sänkas. Inom affärsenheten har en hel del 

förändringar uppstått till följd av detta. Ett exempel är arbetet med att minska ytorna i slutmonterings-

lokalen. 

Precis som budgetuppföljningen varit viktig för att hitta nya arbetssätt på funktionsnivå har budgetupp-

följningen på affärsenhetsnivå varit viktig för formulerandet av nya affärsstrategier. Ett exempel är de 

senaste årens fokus på kassaflödet. Tidigare har affärsenheten till stor del levt på förskottsbetalningar 

som varit tidsstyrda snarare än leveransstyrda. Genom att Aerosystems på senare år snarare fått betalt i 
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efterskott i samband med delleveranser har kassaflödet blivit centralt för att säkerställa att de har till-

räckligt med monetära resurser. En tydligare uppföljning av kassaflödet är en viktig faktor till att 

affärsenhetsledningen börjat ifrågasätta, och till och med tona ned, inriktningen mot civila delsystem. 

Detta till förmån för Gripen och UAV. 

5.5.4 MÅLSTYRNINGEN 

Målstyrningen är i grunden en anpassning av BSC som började implementeras inom affärsenheten 

omkring år 1997. Initialt hade målstyrningen inte någon direkt koppling till koncernnivån, men under 

senare delen av studieperioden har en indirekt koppling växt fram genom att koncernens övergripande 

mål och strategier börjat avspeglas i affärsenhetens strategiska affärsplan. En affärsplan som i sin tur 

konkretiseras i målstyrningen.  

Huvudsyftet med målstyrningen har sedan introducerandet varit att konkretisera strategierna och 

därmed skapa förutsättningar för medarbetarna att arbeta i den riktning som den strategiska affärs-

planen pekar. Som nämnts tidigare var dock den strategiska affärsplanen länge hemlig för näst intill alla 

medarbetare. Det gjorde att det i realiteten fanns ett glapp mellan strategi och styrning genom att de två 

styrverktygen levde sina egna liv. Även vid utgången av år 2007 ansågs det finnas delar av den strategiska 

affärsplanen och målstyrningen som inte matchade varandra.  

Planeringsprocessen för målstyrningen 

Den huvudsakliga kopplingen mellan affärsplanerna och målstyrningen uppstår genom att de strate-

giska målen i affärsplanerna blir strategiska mål i målstyrningen. De strategiska målen fördelas i tre 

teman inom målstyrningen. Inom respektive tema bryts de strategiska målen ned i mått, mål och åt-

gärder. En grafisk sammanställning av samtliga tre teman, deras strategiska mål samt relaterade mål och 

mått benämns strategikarta.  

På affärsenhetsnivå är arbetet med strategikartan en del av strategiprocessen och sker under senare delen 

av våren. Diskussionerna inför år 2008 innebar bland annat att följande typer av mått valdes för att 

realisera den strategiska inriktningen: vinna vissa specifika kontrakt, verkställa vissa processinitiativ, 

implementera BCAM, arbeta med bytet av konfigurationshanteringssystem, leveransprecision, lönsam-

het samt några personalrelaterade mått. För samtliga mått finns sedan målnivåer på kort och lång sikt, i 

det sistnämnda fallet upp till fem år. Den färdiga strategikartan kommuniceras nedåt i organisationen, 

dels genom ett nätverk av facilitatorer som fungerar som stöd i målstyrningsarbetet, dels genom avdel-

ningscheferna som deltagit i målstyrningsarbetet på affärsenhetsnivå.  

På funktionsnivå sker det huvudsakliga målstyrningsarbetet parallellt med budgetarbetet under hösten 

för att underlätta en integrering av de två verktygen. Ett exempel på en koppling mellan de två är att 

vissa budgetrelaterade mål överförs direkt till målstyrningen. Inom målstyrningen tilldelas målen i sin 

tur ofta aktiviteter för att de skall kunna realiseras. För dessa krävs det i vissa fall extra resurser som 

måste tas i beaktande under budgetarbetet, något som dock inte alltid sker. 

Målstyrningsarbetet på funktionsnivå skall sammanställas i en verksamhetsplan för varje avdelning. 

Inom de större avdelningarna skall även en verksamhetsplan för respektive område tas fram. I vissa fall 

skapas också mål på sektionsnivå som relaterar till områdets verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna 

syftar till att skapa en gemensam bild av den riktning avdelningen eller området skall röra sig i. En 

respondent på funktionsnivå menar exempelvis att ”om man inte gör en verksamhetsplan har man inte 
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samordnat sina tankar”, det vill säga genom att diskutera sig fram till en gemensam riktning ökar 

sannolikheten att involverade personer kommer att agera i enlighet med den. 

En verksamhetsplan skall innefatta en vision för den organisatoriska enheten, långsiktiga (två till tre år) 

och kortsiktiga mål samt strategier och handlingsplaner för att uppnå dessa. I realiteten varierar dock 

innehållet, omfattningen samt noggrannheten i avdelningarnas och områdenas arbete. För att exem-

plifiera hur arbetet med verksamhetsplanen kan gå till kommer processen inom området Flygande 

datorsystem att beskrivas, en process som betraktas som relativt omfattande och väl genomförd. En 

respondent på funktionsnivå sammanfattar arbetet med områdets verksamhetsplan enligt följande:  

Det är en helt egen kreativ process att tänka ut vad det är för förändringar vi behöver göra för att möta 

samma övergripande mål. Det är hela tiden en tolkning av affärsenhetens affärsplan fast på olika nivåer. 

Inom hela affärsenheten förväntas det därför att alla linjechefer läser igenom den strategiska 

affärsplanen. Arbetet med verksamhetsplanerna på avdelnings- och områdesnivå sker parallellt och de 

skapas därför genom ömsesidig anpassning. Målen är dock sällan matematiskt relaterade utan är fri-

stående men pekar i samma riktning. Exempel på områden för vilka Flygande datorsystem har mål är: 

leveransprecision, olika typer av trivselrelaterade aktiviteter, att öka andelen återanvändbara komponen-

ter i mjukvaran samt att öka kunskapsspridningen avseende teknik. För exempel på mått som används 

inom andra avdelningar är produktionen en bra utgångspunkt. Under år 2007 användes ett tiotal mått 

inom avdelningen, exempelvis: ledtid per station respektive genom hela flödet, kvalitet, leverans-

precision, genomförda utvecklingssamtal, timkostnad samt att jobba på extern avdelning. Utifrån den 

handlingsplan som skapas för att nå målen tas en budget för det specifika förändringsarbetet fram som i 

sin tur skall vara input i budgetprocessen. 

Avseende formulerandet av mål och mått på sektionsnivå inom Flygande datorsystem är det arbetet 

betydligt mindre omfattande än målarbetet på områdesnivå. Alla sektioner inom affärsenheten har inte 

ens egna mål. Inom Flygande datorsystem kan målarbetet på sektionsnivå exempelvis omfatta en 

halvdags arbete till vilken samtliga anställda inom sektionen bjuds in. Utgångspunkten för arbetet är 

områdets mål. I den individuella utvecklingsplan som respektive medarbetare skall ha kan det sedan 

finnas viss koppling till sektionens och områdets mål, framför allt då i form av att utbildningsinsatser 

anpassats till det kompetensbehov som finns utifrån den strategiska inriktningen. En sådan anpassning 

finns dock inte alltid. 

Användningen av målstyrningen 

Uppföljningen inom målstyrningen sker uteslutande nedifrån och upp. På affärsenhetsnivå sker uppfölj-

ningen en gång per kvartal varför den frekvensen är ett minimikrav för uppföljningen på lägre nivåerna. 

På funktionsnivå är det dock vanligt med uppföljning på månadsbasis, och i vissa fall till och med på 

veckobasis. Själva uppföljningen innebär att mätningar görs på respektive nivå och att utfallet klassi-

ficeras utifrån en femgradig skala. En skriftlig analys skall komplettera klassificeringen och i de fall det 

finns negativa avvikelser skall förslag på åtgärder anges. Sammantaget ligger den informationen till 

grund för utvärderingen på den aktuella och den överliggande nivån. I de fall mål finns framtagna för 

sektionerna är uppföljningen mer översiktlig och sker främst av sektionschefen. På områdesnivå disku-

teras utfallet framför allt i områdets ledningsgrupp. En sammanställning av utfall och eventuella åtgärd-

er lämnas sedan till avdelningens ledningsgrupp. Dessa diskuterar i sin tur det sammantagna utfallet 

innan de gör en motsvarande rapportering till berört ledningsforum samt till affärsenhetsledningen.  
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Tanken är dessutom att diskussionerna på respektive nivå inte enbart skall röra utfallen för den gångna 

perioden utan också huruvida de aktuella måtten och målen över huvud taget är relevanta, samt om det 

finns behov av nya mål och mått för att bättre matcha den strategiska inriktningen. Den typen av 

diskussion är dock ovanlig. I stället sker en översyn och utvärdering av de använda måtten och målen i 

samband med planeringsprocessen varje höst. 

Den kanske viktigaste förändringen i målstyrningsarbetet är den integrering som skett med övriga 

styrverktyg. Flera respondenter lyfter fram vikten av en tydlig koppling i planering och uppföljning för 

att bädda för ett framgångsrikt arbete. En integrering anses underlätta arbetet med att tydliggöra och 

motivera nödvändiga förändringar inom affärsenheten. Ett exempel kan hämtas från avdelningen 

Programledning. Omkring år 2004 började de mäta huruvida de anställda inom avdelningen upplevde 

att de kunde påverka affärsenhetens lönsamhet; cirka 30 procent svarade ja. Sedan dess har de jobbat en 

hel del med att visa hur lönsamhet uppstår i programmen. En respondent lyfter fram affärsenhets-

ledningens kommunicerande av affärsplanerna tillsammans med kopplingen mellan affärsplan, målstyr-

ning och budget som viktiga hjälpmedel i det arbetet. När de anställda inom Programledning fick 

samma fråga igen under år 2007 svarade cirka 85 procent ja. 

Samtidigt betraktas målstyrningen i många fall fortfarande ”som något vid sidan om som man måste 

komma ihåg att jobba med” (Respondent, affärsenhetsnivå). Trots ovanstående exempel från Program-

ledning menar en respondent att det är långt ifrån alla som vet hur mål på en viss nivå hänger ihop 

med helheten, något som betraktas som ett problem. Vidare påpekar ett flertal respondenter att realise-

ringen av målen allt som oftast hamnar i skymundan av kortsiktig problemlösning i det operativa 

arbetet. Sektionschefernas arbete lyfts dessutom fram som nästan uteslutande kortsiktigt medan det på 

områdesnivå finns långsiktiga inslag. Några respondenter upplever att det inte finns incitament för 

långsiktighet, varken morot eller piska. Målstyrningen betraktas helt enkelt inte som tillräckligt viktig 

för att den skall få uppmärksamhet. Ett exempel är att Flygande datorsystem trots ett relativt 

omfattande internt målstyrningsarbete i huvudsak följs upp med budgeten och beläggningsplaneringen i 

fokus; målen inom målstyrningen är helt upp till dem själva att hantera. 

Det finns dock mått som får ett relativt stort utrymme. Intern och extern leveransprecision är två 

exempel, det vill säga att leverera ett arbete vid överenskommen tidpunkt. Inom slutmonteringen 

uppfattas leveransprecisionen exempelvis som det allra viktigaste måttet. Inför den första leveransen till 

Sydafrika i början av år 2008 fick detta bland annat konsekvensen att statusen i hangarverksamheten 

kommunicerades ut i detalj på veckobasis. Att inte ha de aktuella flygplanen klara i tid var inte ett 

alternativ och alla måste då ha den aktuella statusen klar för sig för att arbetet skall kunna anpassas till 

den rådande situationen. Även i uppföljningen av systemutvecklingsavdelningens verksamhet är 

leveransprecisionen viktig, bland annat i form av huruvida de uppfyllt sina milstolpar. Andra viktiga 

mått i uppföljningen av avdelningen är andelen kundbetald tid samt om de levererat sina releaser enligt 

plan.  

Även om betydelsen av målstyrningen i många avseenden kan diskuteras har dess innehåll bidragit till 

betydande konsekvenser för beteendet inom affärsenheten. Uppföljningen har dessutom bidragit med 

viktiga ingångsvärden i den strategiska planeringen. I det sistnämnda fallet har mätningar av leverans-

precisionen alltså bidragit till att en ny produktionsstrategi inom mjukvaruproduktionen implemen-

terats. Utgångspunkten för monteringen av Gripen Demo har också förändrats för att minska ledtiden. 

Fysiska ritningar har ersatts av digitala och respektive montör använder två monitorer för att se vilka 

artiklar som skall monteras och var. Detta har lett till att tusentals timmar har sparats i jämförelse med 
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om flygplanet skulle ha monterats utifrån fysiska ritningar. En person har därför utsetts för att arbeta 

med att överföra arbetssättet till den ordinarie slutmonteringen. 

Mätningarna av exempelvis timkostnader har lett till diskussioner om hur kostnader kan reduceras. 

Detta har bland annat inneburit att de inom vissa områden numera jobbar mer med yngre, och därmed 

billigare, konsulter. Inom mjukvaruproduktionen har de dessutom börjat lägga ut hela arbetspaket på 

konsultbolag. Inom Flygande datorsystem erhålls dessutom viktig information från de anställda om 

vilka områden de bör bearbeta. De anställda uppmanas att informera cheferna om aspekter som 

uppfattas som onödigt krångliga och tidskrävande i deras arbete. Utifrån det kan kostnadsuppskatt-

ningar göras som i sin tur kan jämföras med förslag på bättre lösningar. Just förändringar som relaterar 

direkt till den enskilda individens arbete anses vara enklare att få medarbetarnas uppmärksamhet kring 

än förändringar på en mer aggregerad nivå. 

5.5.5 PROGRAM- OCH PROJEKTSTYRNINGEN 

Ett program inom Aerosystems ansvarar för ett specifikt kontrakt. Det gör att det exempelvis finns en 

programchef för Gripenkontraktet med Sydafrika. Utifrån kontrakten skapas projekt. Ett projekt inne-

bär ofta att krav från samtliga Gripenkunder sammanförs i ett stort utvecklingsprojekt som startar unge-

fär vartannat år. 

Under mitten av 1990-talet var Gripenprogrammet i princip detsamma som linjeorganisationen. Besluts-

fattandet var centraliserat och ett fåtal personer stod för planeringen. Dessa personer tenderade även att 

lägga sig i det operativa arbetet i linjen, något som uppfattades som störande. I takt med allt fler export-

kunder har affärsenhetens matrisorganisation blivit mer balanserad. Även om projekten fortfarande är 

den starkare dimensionen har linjen fått betydligt mer ansvar än att bara vara resurshållare. Inom linjen 

är det överliggande nivå som sätter ramarna och fattar inriktningsbeslut medan underliggande nivå har 

en stor frihet att agera inom dessa ramar. Frihet under ansvar är därför ett relevant sätt att beskriva hela 

verksamheten. Dock finns det linjechefer som känner sig begränsade i sitt handlande i och med att de 

fortfarande är underordnade projekten. Det decentraliserade ansvaret har även bidragit till att projekten 

många gånger inte drivs helt i linje med den övergripande affärsplanen: ”Project management should 

follow the business plan but the coordination between business and project management is too loose” 

(Andersson, 2006: 61–62). Affärsenhetsledningens begränsade deltagande i den strategiska planeringen 

har även bidragit till integreringsproblem: ”The result is that the business programs run their businesses 

with very little concern about the StrAP” (Andersson, 2006: 72). 

En bidragande orsak till den mer balanserade matrisorganisationen är skapandet av projektkontor inom 

avdelningarna under år 2003. En viktig uppgift för projektkontoren är att skapa en dialog mellan pro-

jekt och linje avseende resursbehov och beläggningsplanering. Även om projektkontoren anses ha 

bidragit med mycket nytta har de också bidragit till en del problem. Exempelvis anser en del att inför-

andet av projektkontoren har gjort att det är otydligt hur informationsvägarna ser ut mellan projekt och 

linje. Vissa saker förmedlas via projektkontoren medan andra går direkt från projektledningen till linjen. 

I vissa fall uppfattas även projektkontoren som ett informationsfilter som filtrerar bort viktig 

information från projektledningen till linjen. 

Planeringsprocessen för program och projekt 

I den övergripande programplaneringen är resultatplaneringen en central del, det vill säga en långsiktig 

orderingångsprognos, inklusive befintliga order och relaterade kostnader, på tio års sikt. Resultatplan-
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eringen grundar sig i sin tur på den produktplan som gjorts för Gripen inom ramen för den strategiska 

planeringen. Utifrån resultatplaneringen görs en övergripande beläggningsplanering på tio till femton 

års sikt för hela affärsenheten. De två kommande åren av beläggningsplanering bryts ned på avdelning-

arna och vidare ned på områden och sektioner. Det är denna nedbrytning som fungerar som underlag 

för budgetarbetet.  

Den information som framför allt används i planeringen för programmen är tids- och kostnads-

relaterad. Dessutom har programmen ett övergripande ansvar för tekniken, det vill säga att kunden 

faktiskt får vad den beställt. Även i projekten är det tid, teknik och kostnad som är i fokus, om än i 

olika grad. Inom affärsenheten används en projektmodell kallad PSM (ProjektStyrningsMetodik) som 

skall användas inom varje projekt. Anpassningar är dock tillåtna och överlag finns en stor frihet både 

för projektledare och för delprojektledare att genomföra arbete på lämpligt sätt. Det centrala är att de 

levererar.  

När projektet startar finns det en tidsrelaterad planering för hela projekttiden tillsammans med en mer 

detaljerad tidsplanering för delprojekten och underliggande nivåer, ofta omfattande en till sex månader. 

En viktig utgångspunkt i tidsplaneringen är de centrala milstolparna, exempelvis milstolpar vid vilka de 

kan fakturera för det uppnådda arbetet. Dessa bryts ned i mer detaljerade milstolpar för att underlätta 

uppföljningen av arbetet. 

Även om det finns en struktur för hur planeringsarbetet skall gå till menar en respondent att projekt-

planeringen inte når lägsta nivå inom affärsenheten på ett tillräckligt konkret sätt. Framför allt handlar 

det om att revideringar i planeringen under pågående projekt inte görs tillräckligt noggrant. Därför blir 

det svårt för de lägre projektnivåerna att ha en god uppfattning om vad exakt det är som skall göras. 

I den tekniska planeringen är kravspecifikationen det centrala verktyget. Utifrån den skapas en WBS i 

vilken arbetet bryts ned i arbetspaket. WBS:en är således en viktig utgångspunkt för den tidsrelaterade 

planeringen. När det avslutningsvis gäller den kostnadsrelaterade planeringen är budgeten det centrala 

verktyget. Utgångspunkten för den övergripande budgeten är dels de ekonomiska förutsättningar som 

definieras i kontrakten, dels de övergripande lönsamhetsmålen för respektive projekt. Den övergripande 

budgeten bryts sedan ned på ett antal underliggande projektnivåer. 

Tankarna bakom målstyrningen används också i projekten, framför allt genom att övergripande 

projektmål bryts ned till underliggande nivåer. Ofta används dessa övergripande mål som olika mil-

stolpar i tidsplaneringen, exempelvis i form av en första flygning med en viss konfiguration eller en viss 

uppnådd funktionalitetsnivå. 

Användningen av program- och projektstyrningen 

Sedan mitten av 1990-talet har Earned Value-metoden varit det huvudsakliga hjälpmedlet i program- och 

projektuppföljningen. Metoden implementerades utifrån önskemål från FMV och innebär följande:  

[Earned value] är en metodik för att så tidigt som möjligt kunna identifiera trender beträffande projektets 

genomförande. Metoden fokuserar på att mäta uppnådda resultat jämfört med tidsplan samt de verkliga 

kostnaderna jämfört med värdet av de uppnådda resultaten. Med detta som grund går det att räkna ut hur 

pass effektivt projektet är i att uppnå resultat i rätt tid och till planerad kostnad. Detta kan användas som 

underlag till framtida beslut (Försvarets Materielverk, 2003: 7). 
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Uppföljningen av programmen sker genom en skriftlig månadsrapport som respektive programchef 

lämnar till chefen för Programledning. Rapporten utgår bland annat från projektledarnas månads-

rapporter. I samband med kvartalsboksluten görs dessutom en kontraktsgenomgång där alla befintliga 

kontrakt följs upp. I uppföljningen i styrgruppen för hela Programledning är det framför allt tre nyckel-

tal som är i fokus: leveransprecision, lönsamhet i kontrakten samt timkostnaden i projekten.  

Projektledarnas månadsrapportering till berörd programchef sker främst med hjälp av en standardiserad 

rapportmall på ungefär en sida innefattande information utifrån Earned Value. Grunden för denna är 

delprojektledarnas skriftliga månadsrapport för respektive delprojekt. Månatligen lämnar respektive pro-

jektledare dessutom en rapport till projektets styrgrupp i vilken det redogörs för hur projektet ligger till 

avseende tid, teknik och kostnad, hur det generellt går i projektet samt vad som kommer att ske den 

närmaste månaden. Varje kvartal lämnas dessutom en mer detaljerad rapport till programchefen som 

ligger till grund för det resursbehov som sedan kommuniceras från Programledning till linjen via 

projektkontoren.  

Förutom månads- och kvartalsrapporteringarna sker en kontinuerlig uppföljning på veckobasis i respek-

tive projekts ledningsgrupp. Primärt är det då det aktuella läget i projektet som diskuteras. På lägre 

nivåer skiljer sig motsvarande uppföljningsrutiner mellan de olika projekten, främst beroende på 

projektens storlek. Vanligt är dock att ledningsgruppen även på lägre nivåer träffas på veckobasis. 

Av parametrarna tid, teknik och kostnad har det historiskt funnits ett stort fokus på tid och antal 

timmar i projekten, detta i och med att FMV har betalat för de timmar som lagts ned i projekten. 

Utifrån exportkontrakten har det dock stegvis skett en utveckling mot en allt större kostnads-

medvetenhet och affärsmässighet i projekten. Budgeten har därför fått en allt viktigare roll. Ett par 

respondenter anser dock att projektledarna fortfarande inte har tillräckligt stort fokus på det ekonom-

iska resultatet i projektuppföljningen. En av respondenterna menar att det beror på att det absolut 

viktigaste är att kunderna får sin leverans i tid. Att det skulle kosta mer än planerat är av mindre 

betydelse. 

I projektuppföljningen är det därför negativa avvikelser i förhållande till tidsplanen som är de 

allvarligaste. Ofta är kontrakten mellan parterna utformade utifrån ett antal betalningsmilstolpar och att 

inte leverera enligt dessa innebär betydande negativa ekonomiska konsekvenser och ett dåligt rykte. 

Avseende leveranserna till FMV har det dock gått att diskutera sig fram till nya leveransdatum om 

problem har uppstått. Trots vikten av att leverera i tid på exportmarknaden är det inte så att en projekt-

ledare blir omplacerad på grund av en missad milstolpe. Verksamheten i projekten är komplex och flera 

respondenter menar att det därmed är naturligt att allt inte går som planerat. En av dem menar därför 

att det viktiga är att så snabbt som möjligt lyfta fram problemen och försöka hitta lösningar. 

5.5.6 KLASSIFICERING – AEROSYSTEMS EKONOMISTYRNING 

I avhandlingens analysmodell beskrivs ekonomistyrningen utifrån tre dimensioner: informationens 

karaktär, styrningens karaktär samt styrningens tidshorisont (se avsnitt 2.5.4, Dimensioner för ekonomi-

styrning). Informationens karaktär diskuteras utifrån huruvida styrningen är monetär eller ickemonetär. 

Utgångspunkten är vilken typ av information som används i styrningen och hur den påverkar beteen-

det. Styrningens karaktär diskuteras i termer av hård och lös med utgångspunkt i målens detaljerings-

grad, frekvens och detaljeringsgrad i uppföljningen samt konsekvenser för ansvarig person vid negativa 

avvikelser. Styrningens tidshorisont diskuteras utifrån huruvida styrningen är kortsiktig eller långsiktig. 
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Utgångspunkten är tidshorisonten i relation till påverkbarheten av de trögrörliga resurserna. Ekonomi-

styrning på affärs- och funktionsnivå inom Aerosystems diskuteras och klassificeras utifrån dess tre 

dimensioner i de tre följande underavsnitten. 

Informationens karaktär 

Tid och timkostnad har varit de centrala parametrarna i Aerosystems ekonomistyrning under hela 

studieperioden. Under 1990-talet var antal arbetstimmar och timkostnad fokus för att veta hur mycket 

FMV skulle betala. I takt med ett ökat fokus på exportmarknaden under 2000-talet har den tidsrelaterade 

styrningen ändrat fokus. Leveransprecisionen har blivit central för att säkerställa uppfyllandet av 

åtaganden. Mätningarna av timkostnader används i stället för att skapa beslutsunderlag för eventuella 

effektiviseringar. Arbetet med exportkunderna har dessutom inneburit att de fått betalt efter en leverans 

snarare än före, något som lett till ett ökat fokus på kassaflödet i styrningen. 

Ett bevis på betydelsen av dessa parametrar är de konsekvenser som de lett till. Mätandet av 

leveransprecisionen har bland annat bidragit till beslut och genomförande av förändrade produktions-

processer, både för mjukvara och för slutmontering. Uppstartandet av projektet Uthållig lönsamhet 

samt användandet av yngre konsulter är exempel på beslut som fattats med information om timkost-

naderna som grund. Kassaflödesanalyser i befintliga projekt liksom kalkyler för framtida potentiella 

projekt har varit viktiga beslutsunderlag i den strategiska planeringen och mer specifikt vilka områden 

de skall satsa på. 

I uppföljningen av projekten har Earned Value, och därmed ett fokus på tid och kostnad, varit det 

huvudsakliga hjälpmedlet sedan 1990-talet. I uppföljningen i styrgruppen för hela Programledning är 

det dessutom leveransprecision, lönsamhet i kontrakten samt timkostnaden i projekten som är i fokus. 

Trots ett fokus på både tid och kostnad har avvikelser från tidsplan betraktats som klart allvarligast i 

projektuppföljningen under 2000-talet; att ett projekt kostar mer än beräknat är mindre viktigt så länge 

leveranserna sker i tid. Det gör i sin tur att det inte är så konstigt att ett flertal respondenter anser att 

projektledarna inte har tillräckligt stort fokus på det monetära resultatet i projektuppföljningen. En re-

spondent lyfter dessutom fram att fokus i linjeverksamheten framför allt ligger på att genomföra arbetet 

i projekten på ett bra sätt. Att lyckas med det antas leda till att budgetmålen nås. Under 1990-talet var 

det i stället tekniken som var det centrala. Dessutom var tid och kostnad viktiga dimensioner, dock inte 

för att optimera verksamheten utan för att säkerställa rätt monetär kompensation från FMV. 

Avslutningsvis behöver också målstyrningen diskuteras. Sedan dess introducerande är det först under de 

sista åren av studieperioden som verktyget accepterats även om det fortfarande inte betraktas som en 

naturlig del av verksamheten. Att Flygande datorsystem har ett relativt omfattande målstyrningsarbete 

men ändå i huvudsak följs upp utifrån budget och beläggningsplanering, kommunicerar tydligt att mål-

styrningens roll i styrsystemet är begränsad. Dess användning relaterar snarare till enskilda individers 

initiativ. Ett flertal respondenter påpekar också att realiseringen av målen allt som oftast hamnar i 

skymundan av kortsiktig problemlösning i det operativa arbetet. Samtidigt finns det vissa mått inom 

målstyrningen som verkligen har betydelse. Två av dem har redan nämnts i första stycket, det vill säga 

leveransprecision och timkostnad. Ett tredje är direktredovisningsgraden för de anställda vilket introdu-

cerats som en konsekvens av det ökade arbetet med exportkunder. Måttet fokuserar andelen arbetstid 

som de anställda är sysselsatta i projekt, och en hög genomsnittlig andel innebär ofta att sektionerna 

håller sin budget. 
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Sammanfattningsvis har alltså tid och timkostnad varit viktiga under hela studieperioden även om de 

över tid tagit sig olika uttryck i styrningen. Genom ett ökat arbete med exportkunder har kassaflödet 

och de anställdas direktredovisningsgrad blivit viktiga, och leveransprecision det klart viktigaste. Således 

har styrningen under hela perioden grundat sig på information som varit av både monetär och icke-

monetär karaktär på såväl affärs- som funktionsnivå. Frågan är dock om den ickemonetära styrningen 

haft åtminstone lika stor betydelse som den monetära styrningen när det gäller påverkan på beteendet 

inom affärsenheten, det vill säga det kriterium som gäller för att styrningen skall betraktas som 

ickemonetär. Mycket talar för att så varit fallet. Avseende första halvan av studieperioden finns det 

egentligen inget som tyder på att timkostnader skulle ha påverkat beteendet mer än den tidsrelaterade 

informationen i styrningen. Snarare var de två informationstyperna tydligt sammanlänkande och kan 

därför antas ha varit av jämbördig betydelse. Under den senare delen av studieperioden anses det exem-

pelvis inte ha funnits ett tillräckligt stort ansvar för att hålla budgeterade kostnadsnivåer samtidigt som 

leveransprecisionen betraktas som det klart viktigaste måttet. Många av de förändringar som skett har 

dessutom relaterat till fokuseringen på att leverera i tid, bland annat de nya produktionsstrategierna. 

Betydelsen av ickemonetär information för beteendet inom affärsenheten har därmed ökat. 

Sammantaget innebär detta att styrningen inom Aerosystems kan betraktas som ickemonetär under hela 

studieperioden. 

Styrningens karaktär 

Målen inom affärsenheten är av övergripande karaktär för att lämna utrymme för ansvariga att nå dessa 

på lämpligt sätt. Frihet under ansvar är ett relevant sätt att beskriva verksamheten under 2000-talet. 

Under 1990-talet fanns i stället ett betydande inslag av centraliserat beslutsfattande där ett fåtal personer 

stod för projektplaneringen och även tenderade att lägga sig i det operativa arbetet. Ett exempel på 

målens övergripande karaktär är att mål inom målstyrningen ofta är aktivitetsrelaterade, till exempel att 

implementera ett nytt verktyg eller förändra en process. Hur detta skall ske är upp till ansvarig person 

att lösa. De mest detaljerade målen rör budgeten där det exempelvis finns detaljerade schabloner för att 

budgeten skall vara så påverkbar som möjligt. Dock är budgeten totalt sätt inte särskilt påverkbar och de 

detaljerade schablonerna kan därför knappast anses bidra till en detaljerad styrning.  

Uppföljningens frekvens och detaljrikedomen har varit ungefär densamma under hela studieperioden 

och kan betraktas som ett mellanting av låg och hög. På affärsenhetsnivå har budgetuppföljningen 

sedan lång tid utgått från näst intill kompletta månadsbokslut. Sedan år 2007 handlar det dock om 

kompletta bokslut. En mer omfattande och detaljerad uppföljning sker i samband med kvartalsbok-

sluten. En noggrannare genomgång av de upparbetade kostnaderna sker då på funktionsnivå. I övrigt 

följs budgeten på funktionsnivå främst upp på månadsbasis. Avseende målstyrningen sker uppföljning-

en på affärsenhetsnivå en gång per kvartal medan det på funktionsnivå är vanligt med uppföljning på 

månadsbasis. Vissa produktionsrelaterade mått följs även upp på veckobasis. När det avslutningsvis 

gäller uppföljningen av program, projekt och delprojekt sker den med hjälp av månadsrapporter som är 

mer detaljerade i samband med kvartalsboksluten. I projekten träffas ledningsgrupperna på respektive 

nivå vanligen en gång per vecka för att diskutera läget. Uppföljningen inom affärsenheten har i 

huvudsak varit avvikelseorienterad och inte särskilt detaljerad även om mer detaljerade genomgångar 

görs vid kvartalsboksluten för att säkerställa att en rättvisande bild kommuniceras till aktiemarknaden.  

Konsekvenserna vid negativa avvikelser har varit små under hela studieperioden. Det har dessutom 

framförts åsikter om att det inte finns något reellt krav på respektive ansvarig person att uppfylla de 

åtaganden som finns i den strategiska affärsplanen. Den förändrade rapporteringen till koncernledning-
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en anses förvisso ha minskat toleransen för negativa avvikelser, men i realiteten handlar konsekvenserna 

främst om att ansvarig behöver ta fram och realisera en plan för att hantera problemen Att så är fallet 

inom projekten anses framför allt bero på den komplexa verksamheten och därmed svårigheterna att 

planera projekten. Ett flertal respondenter menar därför att projektledarna inte kan klandras för många 

av de negativa avvikelserna som uppstår. Relationen med FMV har dessutom inneburit att det tidigare 

inte var centralt att hålla sina åtaganden, och negativa avvikelser har därför inte varit ett stort problem. 

Med exportaffärerna har det dock blivit viktigt att hålla sig till överenskommelserna, och införandet av 

projektkontor var bland annat ett sätt att försöka få linjen att börja ta ansvar för tid och kostnad.  

Sammantaget var styrningen lös till sin karaktär under 1990-talet. Framför allt genom få krav på att 

faktiskt hålla åtaganden, men även genom de övergripande målen och en övergripande och lågfrekvent 

uppföljning. Med en ökad internationalisering har uppfyllandet av åtagande blivit viktigt. Vid negativa 

avvikelser har ansvariga dock fortfarande ett betydande förtroende att försöka lösa problemet; verksam-

hetens komplexitet betraktas som den huvudsakliga förklaringen till det. Detta tillsammans med fram-

för allt den ökade graden av frihet under ansvar gör att styrning kan betraktas som lös till sin karaktär 

också under den senare delen av studieperioden. 

Styrningens tidshorisont 

I klassificeringen av styrningens tidshorisont på koncernnivå var orderstocken utgångspunkten för 

diskussionen om när produktionskapaciteten, det vill säga den trögrörliga resursen, kan disponeras 

någorlunda fritt. För en klassificering av styrningens tidshorisont inom Aerosystems behöver utgångs-

punkten rimligen vara densamma. I Aerosystems fall har orderstocken varit omfattande under hela 

studieperioden. FMV:s beställning av delserie tre år 1997 innebar en till stor del fullbelagd produktion 

fram till omkring år 2008. Vid Sydafrikas beställning av 28 flygplan år 1999 var ambitionen att leverans-

erna skulle ske under tidsperioden 2007–2012, och Thailands order av fem flygplan i början av år 2008 

är planerad att levereras år 2011. Vid utgången av år 2007 omfattade orderstocken således produktion en 

handfull år framåt i tiden, medan den i slutet av 90-talet och början av 2000-talet omfattade ett tiotal år. 

Styrning mot mål med en tidshorisont på fem till tio år, beroende på tidpunkt under studieperioden, 

kan därmed betraktas som långsiktig. 

Fram till och med år 2003 var styrverktygen inom affärsenheten frikopplade från varandra och det 

fanns därmed ingen koppling mellan den strategiska affärsplanen, som fram till omkring millennie-

skiftet dessutom var hemligstämplad, och ettårsstyrning i form av budget och målstyrning. Styrningen 

var alltså kortsiktig i och med avsaknad av koppling mellan ettårsstyrningen och den långsiktiga inrikt-

ningen. I och med att produktionen fram till strax efter millennieskiftet enbart skedde för FMV fanns 

det heller inte något behov av en mer långsiktig styrning. Leveranserna till det svenska flygvapnet var 

som sagt tillräckliga för att hålla affärsenheten igång fram till åtminstone år 2008. 

Med ett ökat exportfokus har styrverktygen integrerats och tidshorisonten i planeringen ökat. Tids-

horisonten för den finansiella affärsplanen ändrades från fem till tio år för att matcha den strategiska 

affärsplanen, resultatplaneringen för programmen görs på tio års sikt och den relaterade beläggnings-

planeringen görs med en tidshorisont på tio till femton år. Samtliga mått i målstyrningen har dessutom 

målnivåer både på kort och på lång sikt, i det sistnämnda fallet upp till fem år.  

Under studieperioden har styrningen dessutom anpassats utifrån de kritiska framgångsfaktorerna för att 

nå det ej tidsatta målet att sälja ett stort antal Gripen på exportmarknaden, det vill säga att fortsätta 
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utveckla Gripen, hålla åtagandena mot kund samt att förbättra effektiviteten. I det förstnämnda fallet 

har exempelvis utvecklingen av demonstratorn prioriterats högt i resursallokeringen för år 2007 och år 

2008. Leveransprecisionen har hamnat i fokus för att bidra till att hålla åtaganden. Det har bland annat 

inneburit att de tydligare följer upp interna milstolpar och använder mindre arbetspaket för att möjlig-

göra en mer detaljerad uppföljning. Nämnda förändringar har i sin tur lett till att allt fler medarbetare 

börjat efterfråga tydliga specifikationer av vad som skall göras och till när för att därmed kunna bidra 

till en god leveransprecision. För att förbättra effektiviteten har bland annat timkostnaderna hamnat i 

fokus på senare år. Projektet Uthållig lönsamhet startades för att jobba med just timkostnaderna och en 

rad nya arbetssätt har introducerats, exempelvis modellbaserad produktion, nya projektstyrningsmetoder 

samt att montörerna för Gripen Demo använt digitala ritningar.  

Integreringen av styrverktygen och anpassningen av styrningen utifrån de kritiska framgångsfaktorerna 

innebär rimligen att styrningen hade ett tydligt långsiktigt inslag vid utgången av år 2007. Detta då 

styrningen var riktad för att nå ett mål långt fram i tiden, det vill säga att sälja ett stort antal Gripen på 

export. Samtidigt fanns det fortfarande tydliga kortsiktiga inslag i styrningen. En respondent lyfter ex-

empelvis fram att projektplaneringen inte når hela vägen ned till lägsta nivå på ett tillräckligt konkret 

sätt. Framför allt relaterar det till revideringar i planeringen under projektets gång, något som gör det 

svårt för de lägre projektnivåerna att ha en god uppfattning om vad exakt det är som skall göras. Ett 

flertal respondenter poängterar även att realiseringen av mål i ettårsstyrningen ofta hamnar i skuggan av 

kortsiktig problemlösning i det operativa arbetet. Styrningens lösa karaktär påverkar sannolikt detta 

agerande. Flera respondenter upplever exempelvis att det inte finns incitament för ett långsiktigt 

agerande för att bidra till realisering av målen. Sammantaget har styrningen därmed förändrats från att 

vara kortsiktig i början av studieperioden till att vara både kortsiktig och långsiktig i slutet av perioden. 

5.6 AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING 

I detta avsnitt presenteras produktionsstyrningens utformning och användning inom Aerosystems. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av det övergripande produktionsstyrsystemet för slutmonteringen 

respektive mjukvaruproduktion. Därefter följer underavsnitt som i tur och ordning behandlar affärs-

enhetens kapacitets- och planeringsstrategi, kundorderpunkt samt styrfilosofi. Avsnittet avslutas med en 

klassificering av produktionsstyrningen.  

5.6.1 PRODUKTIONSSTYRNING – SLUTMONTERING 

Aerosystems produktionsstyrning för slutmonteringen förändrades en hel del i samband med Ledtids-

programmet år 2001–2003. En respondent beskriver det nya styrsystemet utifrån en uppdelning i tre 

nivåer: strategisk styrning, taktisk styrning samt operativ styrning. För den strategiska styrningen ansvar-

ar en grupp bestående av representanter från avdelningarna Industrialisera, Programledning och Inköp, 

samt från affärsenheten Gripen International. Gruppen träffas en gång i månaden för att främst 

diskutera långsiktig produktions- och konstruktionsplanering samt relaterad uppföljning. Tidshori-

sonten i planeringen är ett och ett halvt till sex år och utgångspunkten är den resursplanering som 

kontinuerligt uppdateras inom Programledning. En viktig fråga i den strategiska styrningen är därför 

när eventuella korrigeringar i produktionstakten skall göras. 

För den taktiska styrningen ansvarar en gruppering bestående av främst enhetscheferna inom Industri-

alisera. Framför allt handlar arbetet om att bryta ned den övergripande produktionsplaneringen till en 

huvudplan, det vill säga en grov kapacitetsplanering med en tidshorisont på sex till arton månader. Den 
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operativa styrningen har i stället en tidshorisont på upp till sex månader och utgår från en nedbrytning 

av huvudplanen i en materialplan, det vill säga en plan där det beskrivs vilket material som skall vara 

vid vilken station och när, samt en detaljerad kapacitetsplan. Planering och utfall inom dessa områden 

diskuteras en gång i veckan i en grupp bestående av ett antal personer inom Industrialisera.  

Översättningen av material- respektive kapacitetsplaneringen till underlag för monteringen på dagsbasis 

sköter ett antal produktionsstyrare. Det finns en för slutmonteringen, en för hangarverksamheten samt 

en för respektive supportverkstad. Dessa utgör länken mellan programmen och monteringen. Produk-

tionsstyrarna, som är en konsekvens av Ledtidsprogrammet, har bidragit en hel del till minskandet av 

ledtiden för slutmonteringen, framför allt genom en mer detaljerad planering. Exempelvis finns det 

angivet exakt vilken dag ett flygplan skall vara färdigt i en viss station. Före Ledtidsprogrammet 

handlade det om vilken vecka en överlämning skulle ske. Förändringen har möjliggjort en mer 

detaljerad uppföljning som i sin tur bidrar med viktig information om vilka delar av processen som 

behöver effektiviseras. 

För att hantera planering och uppföljning inom slutmonteringen används ett övergripande MPS-system. 

Detta är nytt sedan år 2006 och ersatte ett sextiotal mindre system i den flygrelaterade verksamheten 

inom Saab. Genom att alla berörda, exempelvis beredare, planerare och operatörer, använder systemet 

blir planeringen på en nivå utgångspunkten för planeringen på underliggande nivå. I uppföljningen är 

informationsflödet det omvända. Operatörerna rapporterar sitt färdigställande av respektive tillverk-

ningsorder direkt i MPS-systemet och denna information ligger sedan till grund för uppföljningen på 

överliggande nivåer. 

Planeringsmässigt är monteringen av en Gripen uppdelad i sju beordringar som i sin tur består av ett 

antal tillverkningsorder. Exempelvis innefattar beordring 2 ungefär 200 tillverkningsorder. Det är just 

uppdelningen i och strukturering av tillverkningsorder som gör att det finns ett standardiserat sätt för 

hur Gripen skall monteras. Genom att operatörerna rapporterar när de är färdiga med en tillverknings-

order är det möjligt att kontinuerligt följa upp ledtiden inom slutmonteringen. Den uppföljningen 

anses vara viktig för att nå det övergripande målet inom produktionen, det vill säga att leverera 

flygplanen i tid till kund. ”A och O är att vi klarar leveranserna, det är vårt primära mål” (Respondent, 

funktionsnivå). 

Ytterligare en förändring i produktionsstyrningen till följd av Ledtidsprogrammet är att planering och 

uppföljning sker närmare slutmonteringen. Tidigare existerade exempelvis inte grupperingen som 

ansvarar för den strategiska styrningen utan motsvarande beslut fattades på högre nivå inom affärs-

enheten, det vill säga längre ifrån produktionen. I styrningen har det även funnits en medveten tanke 

om att olika planer måste hänga ihop, både vertikalt och horisontellt, för att de skall kunna leverera i 

tid. Avseende den vertikala kopplingen är produktionsstyrningens utgångspunkt i den övergripande 

orderingångsplaneringen ett exempel. Kopplingen mellan de övergripande utvecklings- och produktions-

planerna är i stället ett exempel på den horisontella integreringen. Att det inte fanns en motsvarande 

integrering omkring millennieskiftet anses ha bidragit till de betydande förseningar som då uppstod.  

Uppföljningen av samtliga nyckeltal för slutmonteringen sker inom målstyrningen. En respondent 

påpekar att detta medfört att det skapats en koppling mellan mål på affärsenhetsnivå och operativa mål 

inom produktionen och att detta i sin tur bidragit till en effektivare slutmontering. Utifrån samtliga 

förändringar som skett inom produktionsstyrningen menar en respondent följande: 
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Vi har en helt annan koll på läget idag än vad vi hade förut. […] Nu vet vi hur vi ligger till per dag i 

förhållande till plan, det visste vi inte tidigare (Respondent, funktionsnivå).  

5.6.2 PRODUKTIONSSTYRNING – MJUKVARUPRODUKTION 

Det övergripande produktionsstyrsystemet för mjukvaruproduktionen innefattar framför allt en 

koordinering av vem som skall göra vad och när. Även här är den kontinuerligt uppdaterade order-

ingångsplanen på affärsenhetsnivå utgångspunkten för planeringen. Utifrån det resursbehov som 

orderingångsplanen skapar har projektkontoret för mjukvaruproduktionen till uppgift att koordinera 

vilka personer som skall delta i vilka projekt. Koordineringen sker på veckobasis vid ett möte där 

projektkontorschefen och alla sektionschefer inom Flygande datorsystem träffas. Utifrån projektets 

resursbehov och de enskilda medarbetarnas beläggning kan resursbehovet lösas.  

Det beskrivna arbetssättet infördes år 2003 då all mjukvaruproduktion samlades inom Flygande 

datorsystem. Genom att de då hade börjat producera Gripen för andra kunder än FMV fanns ett behov 

av att samordna resurserna. Tidigare hade Gripenprogrammet i princip varit likvärdigt med 

affärsenheten och resurstillsättning var därför enklare att hantera. Kommunicerandet av det över-

gripande resursbehovet kom även då från Programledning men var riktat direkt till linjecheferna. Som 

nämnts tidigare betraktades kvaliteten i den kommunicerade informationen som sämre än vid utgången 

av år 2007, något som gjorde det svårt för linjecheferna att göra en korrekt resursplanering.  

Uppföljningen av mjukvaruproduktionen sker till stor del inom ramen för målstyrningen. Ett antal 

mått, mål och handlingsplaner används för att kontinuerligt skapa information om processen och 

därmed skapa underlag för att identifiera nödvändiga åtgärder för att effektivisera arbetet. Viktiga om-

råden inom vilka de kontinuerligt följer upp utfallet är leveransprecision, implementering av modell-

baserad produktion samt ökandet av andelen återanvändbara komponenter i systemen. 

5.6.3 KAPACITETS– OCH PLANERINGSSTRATEGIER 

I och med att både slutmonteringen och mjukvaruproduktionen nästan uteslutande handlar om 

manuellt arbete är det bemanning snarare än maskiner som är utgångspunkten när kapacitets- och plan-

eringsstrategier diskuteras i detta avsnitt.  

Inom både slutmonteringen och mjukvaruproduktionen sker förändringar i bemanning först efter det 

att en kundorder erhållits. Det beror i huvudsak på att det ofta skiljer ett antal år mellan undertecknan-

det av ett kontrakt och första leverans av flygplanen. Ett av huvudsyftena med Ledtidsprogrammet var 

dessutom att skapa förutsättningar vad gäller ledtider, logistiksystem, kompetens och infrastruktur för 

att snabbt kunna göra stora kapacitetsförändringar först efter att ett ökat resursbehov uppstått. Sedan år 

1995 är det bara vid ett tillfälle som de anställt personal utan en order. Den gången vann de inte affären 

och personerna var tvungna att sägas upp. Inom mjukvaruproduktionen har de under lång tid haft en 

viss underkapacitet i den egna bemanningen för att inte riskera att stå med dyr överkapacitet. Det rester-

ande resursbehovet fylls med externa konsulter. 

Avseende planeringsstrategierna finns det vissa skillnader mellan slutmonteringen och mjukvaru-

produktionen. Inom slutmonteringen sker arbetet under ett enskilt år i princip enbart utifrån befintlig 

orderstock. Produktionsplaneringen för ett kalenderår ligger därmed relativt fast även om vissa mindre 

förändringar sker i bemanningsnivån. Inom mjukvaruproduktionen fluktuerar bemanningsnivån i 

stället en hel del och enligt en respondent har Flygande datorsystem kanske den mest fluktuerande 
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bemanningen inom hela Aerosystems. Fluktuationer uppstår framför allt utifrån det behov av felrätt-

ning av mjukvaran som uppstår och som de hanterar genom att skjuta till extra resurser för att undvika 

att hamna efter tidsmässigt. Då detta sker som punktinsatser kan det skilja tiotals procent i beman-

ningsnivå mellan olika kvartal. För att hantera fluktuationerna används alltså externa konsulter. Trots 

det har de sedan mitten av år 2006 försökt stabilisera bemanningsnivåerna för att därmed kunna minska 

konsultandelen. En konkret åtgärd är att de börjat outsourca hela arbetspaket till konsultbolag. 

Sedan år 2004 används en gemensam modell för resurs- och kompetenshantering inom affärsenheten. 

Denna innefattar ett antal verktyg för att kunna förändra sammansättningen av den totala mängden 

anställda utan att för den skull behöva rekrytera eller varsla personer. Kompetenssamarbeten är ett 

sådant verktyg. Det innebär bland annat att Aerosystems startat två egna och ett delägt konsultbolag i 

vilka medarbetare exempelvis kan arbeta deltid då Aerosystems behov av arbetskraft är lägre än vanligt. 

Användandet av externa konsulter tillsammans med möjligheten att flytta medarbetare mellan de egna 

företagen gör att de sammantaget fått en hög flexibilitet i sin bemanning.  

5.6.4 KUNDORDERPUNKTEN 

En respondent uppskattar att så stor del som 90 procent av projekten inom Aerosystems genomförs 

utifrån kundorder. Som tidigare nämnts har den initiala utvecklingen av Gripen, likväl som all 

efterföljande produktion, skett utifrån erhållna order. Det finns flera anledningar till att så är fallet. För 

det första är Gripenverksamheten kapitalintensiv; att ha färdiga flygplan i lager i väntan på en order är 

alldeles för dyrt. Inte ens att montera de standardiserade skroven utan en kundorder är ekonomiskt 

försvarbart. För det andra är leveranserna till respektive land kundanpassade vilket gör att kundens 

beställning måste inväntas. Andelen kundanpassning är förvisso liten men vad exakt kundanpass-

ningarna kommer att bestå av är osäkert. 

Trots att andelen kundanpassningar är begränsad varierar graden av återanvändning av mjukvara. I vissa 

projekt handlar det till stor del om att producera helt nya delar, medan de i vissa projekt gör varianter 

av tidigare leveranser. En respondent uppskattar att omkring 20 procent av den totala mjukvaran i varje 

projekt härstammar från tidigare projekt. Förvisso finns det alltid dokumentation för tidigare arbete 

som skulle kunna bidra till en högre återanvändning men en respondent menar att det mycket väl kan 

ta längre tid att sätta sig in i dokumentationen än att göra något helt nytt. Att många mjukvaru-

ingenjörer inte gärna återanvänder andras kod lyfts också fram som ett argument till att återanvänd-

ningen är relativt låg. Användandet av modellbaserad produktion förväntas dock öka återanvändningen 

betydligt i och med att modellerna är av mer generisk karaktär och att återanvändning därmed 

underlättas. 

För det tredje accepterar kunderna generellt en så pass lång ledtid mellan kontrakt och första leverans 

att det inte finns något behov av att starta arbetet innan ordern erhållits. Det händer dock att vissa 

mindre och tidskritiska projekt startas utan en order för att skapa bättre förutsättningar att bli färdiga i 

tid. Resterande arbete som inte sker på kundorder består framför allt av egenfinansierade satsningar på 

teknik- eller produktutveckling, exempelvis framtagandet av den första exportversionen av Gripen samt 

de senaste årens arbete med Gripen Demo. 

5.6.5 STYRFILOSOFIN 

Inom både slutmonteringen och mjukvaruproduktionen finns det betydande likheter i den styrfilosofi 

som tillämpas. Framför allt handlar det om en centralisering av informationsflödet och beordringar. 
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Inom slutmonteringen innebär det bland annat att monteringen inom de tre supportverkstäderna sker 

utifrån ett förväntat behov av delarna i slutmonteringen. För att undvika att supportverkstäderna bidrar 

till förseningar mellanlagras delarna i upp till ett par veckor innan de används i slutmonteringen. Även 

materialflödet från externa leverantörer in i slutmonteringen sker på samma sätt. Materialet är indelat i 

tre kategorier: A-, B- och C-artiklar. A-artiklarna är de dyraste och mest komplexa, exempelvis motor och 

radar, medan C-artiklarna är de billigaste och enklaste. Med tanke på den betydande ledtiden för 

leverantörernas produktion av A- och en del B-artiklar behöver dessa beställas långt innan de faktiskt 

behövs i slutmonteringen. 

Ansvaret för materialflödet ligger hos ett antal materialstyrare. Före Ledtidsprogrammet var dessa 

indelade utifrån leverantör vilket bidrog till att olika typer av artiklar från samma leverantör hanterades 

på ungefär samma sätt. Det fick exempelvis till följd att dyra A-artiklar kunde bli liggande i lager under 

onödigt lång tid. Numera är materialstyrarna indelade utifrån typ av artiklar vilket gjort det lättare att 

styra flödet av artiklarna på olika sätt. Exempelvis skall A-artiklar levereras så nära inpå deras 

användning i slutmonteringen som möjligt. En differens på +/- fem dagar från det planerade mon-

teringsdatumet anses vara ett tillfredsställande resultat. För C-artiklarna har de medvetet en betydande 

lagerhållning. 

Arbetet i hela slutmonteringen är alltså grundad på sju övergripande beordringar som bryts ned i ett 

antal tillverkningsorder. Arbetet med en tillverkningsorder kan variera mellan en kvart och fyra veckor. 

Turordningen för respektive tillverkningsorder är fördefinierad genom det förbestämda sätt på vilket 

monteringen skall ske. Vid eventuell materialbrist kan en operatör dock hoppa över vissa moment och 

komplettera dessa senare. 

En övergripande fördelning av vem som skall göra vad inom ett team sker innan monteringen av ett 

nytt flygplan startar. Efter hand sker sedan en kontinuerlig diskussion på en mer detaljerad nivå om 

vem som skall genomföra respektive moment. I båda fallen sker detta i samråd mellan teamets 

produktionsledare och operatörerna. 

Inom mjukvaruproduktionen sker den övergripande fördelningen av vad respektive medarbetare skall 

göra vid veckomötena mellan projektkontorschefen och linjecheferna. Inom respektive projekt är det 

teamledaren som står för den detaljerade beordringen av vilka arbetspaket respektive medarbetare skall 

arbeta med. Det iterativa arbetssättet, med systemreleaser ungefär var tredje månad, gör att det krävs ett 

parallellt arbete med ett antal relaterade arbetspaket. Arbetspaketens varierande volym gör att team-

ledaren behöver koordinera när i tiden arbetet med dessa måste ske för att matcha de kontinuerliga 

releaserna.  

För den enskilda individen varierar det hur långt i förväg denna vet exakt vilket arbete som skall 

genomföras, men tre till sex månader är en normal tidshorisont. Detta motsvarar i sin tur ett arbete 

med ett enskilt eller ett flertal olika arbetspaket. Den ursprungliga planeringen störs dock relativt ofta av 

att diverse felrättning behöver genomföras. Beroende på omfattning kan detta innebära att teamledaren 

behöver göra en omfördelning av arbetspaketen.  

5.6.6 KLASSIFICERING – AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING 

I avhandlingens analysmodell beskrivs produktionsstyrningen utifrån fem dimensioner: informationens 

karaktär, kapacitetsstrategi, planeringsstrategi, kundorderpunkt samt styrfilosofi (se avsnitt 2.5.5, 
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Dimensioner för produktionsstyrning). Informationens karaktär behandlar huruvida styrningen är att 

betrakta som monetär eller ickemonetär. De avgörande kriterierna är vilken typ av information som 

används i styrningen samt hur den påverkar beteendet. Kapacitetsstrategin diskuteras i termer av under- 

och överkapacitet utifrån när i förhållande till order som långsiktiga kapacitetsförändringar genomförs. 

Planeringsstrategin utgår från hur produktionsvolymen anpassas till efterfrågan och diskuteras i termer 

av utjämnad och lagerlös produktion. Kundorderpunkten betraktas som antingen produktion mot 

lager, montering mot kundorder, produktion mot kundorder eller konstruktion mot kundorder. De 

avgörande kriterierna är när i tiden en specifik produkt knyts till en specifik kund samt graden av 

återanvändning i mjukvaruproduktionen. Avslutningsvis diskuteras styrfilosofin i termer av Just-in-time  

och Materials-requirements planning. Utgångspunkten är informationsflödet och beordringen av arbetet 

inom produktionen. Aerosystems produktionsstyrning diskuteras och klassificeras utifrån dess fem 

dimensioner i de fyra följande underavsnitten. 

Informationens karaktär 

Aerosystems produktionsstyrning har sin utgångspunkt i den övergripande orderingångsprognosen. Den 

bryts ned på respektive produktionsenhet och ytterligare någon eller några nivåer. Informationen rör i 

huvudsak vem som skall göra vad och när, det vill säga den är av ickemonetär karaktär. Andra mål och 

mått som relaterar till produktionen kan anses hanteras inom ekonomistyrningen, mer specifikt bud-

geten och målstyrningen, och skall därför inte inkluderas i den här klassificeringen. Informationens 

karaktär inom produktionsstyrningen kan därmed klassificeras som ickemonetär för hela studie-

perioden. 

Kapacitets- och planeringsstrategi 

För att en diskussion om kapacitets- och planeringsstrategier inom Aerosystems skall vara relevant måste 

den relateras till hanteringen av bemanningen inom affärsenheten, detta i och med arbetets manuella 

karaktär. Med en sådan utgångspunkt är det tydligt att kapacitetsstrategin sedan lång tid tillbaka kan 

klassificeras som underkapacitet. Inom slutmonteringen är det framför allt vid ett tillfälle som de an-

ställt personer utan en vunnen affär som grund; cyklerna är så pass långa att det finns tillräckligt med 

tid för att korrigera bemanningen efter en erhållen order. Detsamma gäller mjukvaruproduktionen.  

Avseende planeringsstrategin inom slutmonteringen har den varit densamma under hela studieperioden. 

Den betydande orderstocken för Gripen tillsammans med ledtiden om minst tolv månader för 

monteringen av ett flygplan, har inneburit att produktionstakten över det enskilda året varit jämn. En 

planeringsstrategi i form av utjämnad produktion har därmed realiserats. Inom mjukvaruproduktionen 

har det sedan lång tid tillbaka i stället handlat om lagerlös produktion, framför allt genom den 

kontinuerliga anpassningen av bemanningsnivåerna utifrån det faktiska behovet. Fluktuationerna, 

främst grundade på felrättning i systemen, har hanterats med hjälp av konsulter från Saabägda och 

externa konsultbolag. Volymen av egen anställd personal har inte påverkats särskilt mycket. Arbete med 

att integrera mjukvaruproduktionen både organisatoriskt och arbetsmässigt har dock inneburit att 

flexibiliteten även i den egna bemanningen har ökat genom fler valmöjligheter i fördelningen av arbetet. 

Sammanfattningsvis har Aerosystems haft en kapacitetsstrategi i form av underkapacitet under hela 

studieperioden. Planeringsstrategin har motsvarat utjämnad produktion inom den traditionella 

produktionen och lagerlös produktion inom mjukvaruproduktionen. 
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Kundorderpunkt 

Som framgår av föregående avsnitt har i princip all produktion av Gripen skett utifrån kundorder 

(PMK) under hela studieperioden. Dock har arbete av proaktiv karaktär också genomförts i form av 

utvecklingen av exportversionen samt demonstratorn. Det finns framför allt tre anledningar till det 

betydande arbetet utifrån kundorder. Den första är att Gripen är kapitalintensiv, och onödiga kostnader 

för lagerhållning kan därmed undvikas. De två andra, som också kan betraktas som de viktigaste, är att 

kunderna accepterar tillräckligt långa ledtider mellan undertecknat kontrakt och leverans för att 

Aerosystems skall kunna producera utifrån order, samt att det finns en osäkerhet i exakt vilka 

kundanpassningar som kommer att behöva göras. De behöver därför invänta de avslutande förhand-

lingarna innan produktionen startar. Att andelen kundanpassningar är liten har därmed ingen betyd-

else. Däremot borde detta ha betydelse för andelen återanvänd mjukvara. I Aerosystems fall är åter-

användningen dock bara omkring 20 procent, något som främst förklaras med att det ibland kan gå 

snabbare att skriva ny kod samt att mjukvaruingenjörer inte gärna använder andras kod.  

Även om produktionen av en Gripen inte startar utan en kundorder är det sedan Ledtidsprogrammet 

inte förrän det finns ett färdigt skrov som en specifik kund kopplas till det specifika flygplanet. Detta är 

möjligt genom ett standardiserat skrov där eventuella anpassningar görs i första jiggen i slutmonteringen 

i stället för under skrovmonteringen. På så sätt har flexibiliteten i produktionen ökat betydligt. 

Styrfilosofi 

Inom både slutmonteringen och mjukvaruproduktionen kan styrfilosofin klassificeras som MRP för 

hela studieperioden. Inom slutmonteringen är beordringen tydligt centraliserad genom att en över-

gripande fördelning av tillverkningsorder sker inom teamet innan monteringen startar. En kontinuerlig 

dialog sker sedan avseende en mer detaljerad fördelning av respektive moment. I båda fallen sker detta i 

samråd mellan produktionsledaren för teamet och operatörerna. Arbetet inom supportverkstäderna sker 

dessutom utifrån ett senare behov av delarna i slutmonteringen. 

Inom mjukvaruproduktionen sker den övergripande fördelningen av vad medarbetarna skall arbeta med 

vid kontinuerliga veckomöten för projektkontorschefen och linjecheferna. Genom det parallella arbetet 

med arbetspaket av olika storlek är det sedan viktigt att centralisera fördelningen av arbetspaketen för 

att skapa en bra mix anpassad utifrån de kontinuerliga releaserna. Därför är det respektive teamledare 

som fördelar arbetspaketen. För den enskilda individen innebär fördelningen vanligen en fram-

förhållning om så långt som tre till sex månader avseende exakt vilket eller vilka arbetspaket som skall 

bearbetas och när.  

5.7 SAMMANFATTNING – SAAB AEROSYSTEMS 

I kapitlet har Aerosystems omgivning, affärsstrategier, produktionsstrategier, ekonomistyrning och pro-

duktionsstyrning presenterats och klassificerats. Resultatet av klassificeringarna presenteras i Tabell 5.1. 

Avseende tabellens delade rutor för produktionsstrategier och -styrning relaterar de vänstra till tradi-

tionell produktion och de högra till mjukvaruproduktion. 

Verksamheten inom Aerosystems har under lång tid nästan uteslutande inneburit utveckling, 

produktion och underhåll av stridsflygplan. Det senaste, JAS 39 Gripen, stod år 2006 för 85–90 procent 

av affärsenhetens omsättning. Att FMV betalade för all utveckling och produktion av Gripen gjorde att 

omgivningen var stabil till sin karaktär och att affärsenheten i många avseende ”rullade på som ett 
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statligt verk” fram till millennieskiftet. I och med beställningarna från Ungern år 2001 och Tjeckien år 

2003 skedde dock en rad förändringar inom affärsenheten. Dessa syftade till att realisera de två 

huvudsakliga kritiska framgångsfaktorer för att sälja Gripen internationellt, det vill säga att hålla åtag-

anden mot kunderna samt att förbättra effektiviteten. 

Omgivning  

Omgivningens karaktär Stabil � Turbulent 

Strategi 

Affärsstrategi 
Kostnadsöverlägsenhet och differentiering � 
Kostnadsöverlägsenhet och ökad differentiering 

Produktionsstrategi 
Flödesgrupp � Mer 
flexibel flödesgrupp 

Olika vattenfallsmodeller 
� I/P-modell 

Ekonomistyrning 

Informationens karaktär – affärs- och funktionsnivå Ickemonetär 

Styrningens karaktär – affärs- och funktionsnivå Lös 

Styrningens tidshorisont – affärs- och funktionsnivå Kortsiktig � Kortsiktig och långsiktig 

Produktionsstyrning 

Informationens karaktär Ickemonetär Ickemonetär 

Kapacitetsstrategi Underkapacitet Underkapacitet 

Planeringsstrategi Utjämnad produktion Lagerlös produktion 

Kundorderpunkt PMK PMK 

Styrfilosofi MRP MRP 

Tabell 5.1: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom Aerosystems. 

Inom slutmonteringen genomfördes Ledtidsprogrammet i syfte att minska den totala ledtiden till 

hälften samt att skapa en förmåga att snabbt kunna öka produktionstakten. Det innebar bland annat att 

produktionsstrategin förändrades från att vara en stationsuppdelad flödesgrupp till att vara en mer 

processorienterad och teambaserad flödesgrupp. Den ökade flexibiliteten i produktionen var en medvet-

en anpassning till den turbulenta exportmarknaden. Även inom mjukvaruproduktionen ökades flexibili-

teten genom att all verksamhet samlades inom ett område, Flygande datorsystem, och att en gemensam 

produktionsstrategi formades. Detta tillsammans med bland annat ett ökat inslag av iterativ produktion 

innebar att produktionsstrategin förändrades från olika vattenfallsmodeller till en I/P-modell. 

Produktionsstyrningen förändrades också för att implementera de nya produktionsstrategierna. För 

slutmonteringen infördes exempelvis produktionsstyrare i syfte att skapa en mer detaljerad planering. 

Dessutom började planeringen byggas upp med hjälp av tillverkningsorder för att få en mer standard-

iserad och förutsägbar produktionsprocess. Trots den senare fortsatte tillämpningen av styrfilosofin 

MRP. Vid utgången av år 2007 skedde exempelvis arbetet i de tre supportverkstäderna utifrån ett 

framtida behov i slutmonteringen för att inte orsaka onödiga förseningar i den senare. Inom mjuk-
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varuproduktionen var en centraliserad beordring nödvändig för att skapa en lämplig produktionsmix av 

arbetspaket i och med paketens varierande omfattning.  

I och med att varje kundorder innebär kundanpassningar inväntas ett undertecknat kontrakt innan 

produktionen startas upp. Efter Ledtidsprogrammet är det dessutom först i slutmonteringens kund-

anpassningsjigg som ett specifikt skrov knyts till en kund. Att ledtiden mellan order och leverans är lång 

gör vidare att de hinner förändra bemanningsnivån efter en erhållen order, något som gör att de har 

underkapacitet i den egna bemanningen för att inte riskera att dra på sig onödiga kostnader.  

Avseende planeringsstrategierna skiljer sig dessa mellan slutmonteringen och mjukvaruproduktionen. I 

det sistnämnda fallet fluktuerar bemanningsnivåerna en hel del under det enskilda året och bland annat 

används externa konsulter för att komma så nära det faktiska behovet som möjligt. En planerings-

strategi i form av lagerlös produktion tillämpas således. Inom slutmonteringen är produktionstakten i 

stället relativt jämn över året och planeringsstrategin motsvarar därför utjämnad produktion. 

Inom ekonomistyrningen har tid och timkostnad varit i fokus under lång tid. De erhållna export-

kontrakten tillsammans med den fortsatta satsningen för ytterligare exportaffärer har dock inneburit att 

användningen av tids- och kostnadsrelaterad information förändrats. Leveransprecisionen har blivit det 

centrala styrmåttet och uppföljningen av timkostnaderna har bland annat hjälpt till att identifiera 

områden som behöver effektiviseras. Den inledda implementeringen av iterativ respektive modellbaserad 

produktion, användandet av yngre konsulter, outsourcingen av arbetspaket samt användandet av 

digitala ritningar i monteringen av Gripen Demo är några exempel på konsekvenser av den förändrade 

styrningen. Samtidigt har styrningens lösa karaktär, bland annat avsaknaden av konsekvenser vid nega-

tiva avvikelser, bidragit till att en hel del av det övriga förändringsarbetet kopplat till målen inom 

målstyrningen inte realiserats. 

Skapandet av SBG och affärsenhetens involverande i den koncernövergripande strategiprocessen har 

dessutom inneburit en integrering av styrverktygen. Därmed har en mer fokuserad resursallokering och 

en ömsesidig anpassning av affärs- och koncernstrategierna erhållits. Affärsenhetens satsning på civila 

delsystem har exempelvis förändrats från att de på egen hand försökt sälja delsystem till att samverka 

med övriga flygrelaterade affärsenheter inom ramen för EU-projektet Clean Sky. Den civila satsningen 

har dessutom tonats ned inom affärsenheten till förmån för satsningar på Gripen och UAV, det vill säga 

områden som betraktas som viktiga i den nya koncernstrategiska inriktningen. Integreringen av 

styrverktygen har dessutom inneburit att styrningen inte längre är primärt kortsiktig, utan att den också 

har ett omfattande långsiktigt inslag. 
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6 SAAB BOFORS DYNAMICS 

I detta kapitel behandlas affärsenheten Saab Bofors Dynamics (SBD). Det första avsnittet beskriver 

affärsenhetens verksamhetsmässiga och organisatoriska utveckling. Därefter följer avsnitt som i tur och 

ordning beskriver affärsenhetens affärsstrategier, produktionsstrategier, ekonomistyrning samt 

produktionsstyrning. I samtliga fall relaterar beskrivningarna till tidsperioden 1995–2007. 

6.1 SBD:S VERKSAMHET 

I detta inledande avsnitt presenteras SBD och dess verksamhet. I det första underavsnittet presenteras 

utvecklingen av den övergripande verksamhetsinriktningen samt de organisationsförändringar som skett 

under studieperioden. I det andra underavsnittet presenteras affärsenhetens produktportfölj. 

6.1.1 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING OCH ORGANISATION 

Saab Dynamics bildades år 1995 genom en sammanslagning av Saab Missiles och Saab Instruments. 

Organisatoriskt skapades tre resultatenheter, varav två härstammade från Missiles och en från Instru-

ments. Ungefär hälften av omsättningen relaterade till vapensystem för sjö-, luft- och markmål och 

resterande del till sensorer, navigeringssystem och telekrig. Av de tre sistnämnda försvann all telekrigs-

verksamhet och större delen av sensorverksamheten under 1990-talet. En del verksamhet avseende 

navigeringssystem fanns kvar vid utgången av år 2007. 

I samband med Celsiusförvärvet år 2000 skapades SBD. En tredjedel av omsättningen härstammade då 

från Saab Dynamics och två tredjedelar från Bofors. Verksamheterna från Bofors lades till som 

ytterligare resultatenheter och sammantaget bestod SBD till en början av fem sådana enheter87. Verksam-

heten breddades därmed betydligt, främst genom att understödsvapen och ytterligare missilsystem blev 

en del av produktportföljen. 

Resultatenheterna ansvarade för sina egna produkter och hade egna marknads-, försäljnings- och 

programorganisationer. Vidare fanns det gemensamma enheter för inköp, utveckling och produktion 

som skar tvärs igenom resultatenheterna. Detta skapade en typ av matrisorganisation men i praktiken 

var inköp, utveckling respektive produktion uppdelad och tillhörde olika resultatenheter. Samma 

struktur användes även på 1990-talet. 

                                                      

87 Förutom resultatenheter från Saab Dynamics och Bofors inkluderades enheten Saab Underwater Systems som en 
femte resultatenhet. Anledningen var att det ansågs finnas synergipotential mellan Underwater Systems och övriga 
resultatenheter. Den visade sig dock vara begränsad och Underwater Systems blev därför en egen affärsenhet år 
2004. 
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SBD:s byte av affärsenhetschef vid årsskiftet 2003/2004 innebar att ett förändringsarbete avseende 

organisationsstrukturen inleddes. Främst innebar det en upplösning av resultatenheterna år 2004 och att 

en gemensam marknads- och försäljningsorganisation samt en programenhet skapades i deras ställe. 

Motivet till förändringen var att underlätta det kommande arbetet med att skapa ett enhetligt arbetssätt 

inom hela affärsenheten. Det senare ansågs viktigt för att stärka kompetensen inom affärsenheten men 

också för att exempelvis kunna flytta personer mer obehindrat mellan olika delar av verksamheten. 

Sammantaget handlade det om att förenkla och förbättra styrningen inom hela affärsenheten för att 

kunna vara konkurrenskraftig på exportmarknaden88. Den nya organisationsstrukturen innebar 

exempelvis att en chef utsågs för mekanikverksamheten på alla orter i stället för att bara ha lokala 

mekanikchefer på respektive ort. De orter som verksamheten bedrivs på är framför allt Karlskoga och 

Linköping men också Eskilstuna och Göteborg. 

I slutet av år 2006 genomfördes den sista större organisatoriska förändringen under studieperioden. Den 

dåvarande programavdelningen delades då i tre delar: dess två underliggande programenheter blev egna 

programenheter och en separat kvalitetsenhet skapades. En viktig anledning till förändringen var att 

göra verksamheten hanterbar för ansvariga personer89.  

Affärsenhetschef
Antal anställda: ca 1200

Program Missiler
Antal anställda: ca 20

Program Understöd
Antal anställda: ca 10

Utveckling 
Antal anställda: ca 600

 Marknadsföring & 
Försäljning

 Antal anställda: ca 55

Inköp
Antal anställda: ca 50

Ekonomi 

Affärsutveckling & 
Strategi

HR & 
Administration 

Information

Kvalitet
Antal anställda: ca 25

Produktion
Antal anställda: ca 350

 

Figur 6.1: SBD:s organisationsstruktur vid utgången av år 2007. 

De förändringar som skett har lett fram till en organisationsstruktur som vid utgången av år 2007 kan 

illustreras enligt Figur 6.1. Affärsutveckling & Strategi ansvarar för arbetet med den strategiska verksam-

hetsplanen, industriella samarbeten, myndighetskontakter samt verksamhetsutveckling. Marknadsföring 

& Försäljning har till huvuduppgift att vinna kontrakt som de två programenheterna har ansvar för att 

realisera. Inom programmen genomförs sedan projekt uppdelade på delprojekt inom de operativa enhet-

erna Utveckling, Inköp och Produktion. 

 

                                                      

88 Hur styrningen förändrats och vad det har fått för konsekvenser presenteras i avsnitt 6.5 (SBD:s ekonomistyrning) 
och 6.6 (SBD:s produktionsstyrning). 
89 Förändringen av programenheten och dess konsekvenser presenteras mer utförligt i avsnitt 6.5.6 (Program- och 
projektstyrningen). 



 

 - 163 -  

Avslutningsvis behöver benämningarna av de olika organisatoriska nivåerna på funktionsnivå present-

eras för att underlätta den fortsatta läsningen. Med enhet avses den högsta organisatoriska nivån på 

funktionsnivå, exempelvis Utveckling och Produktion. Utveckling består i sin tur av ett antal utveck-

lingsenheter som var och en innefattar avdelningar. Varje avdelning består av ett antal sektioner som är 

den lägsta chefsnivån inom affärsenheten. Inom Produktion är det enbart den underliggande produk-

tionsenhetsnivån som kommer att behandlas. 

6.1.2 SBD:S PRODUKTER 

De vapensystem som affärsenheten framför allt arbetade med under andra halvan av 1990-talet var RBS 

15 (Robotsystem 15), jaktrobotarna IRIS-T och Meteor samt pansarvärnssystemet STRIX. En klar 

majoritet av intäkterna kom från FMV. I och med skapandet av SBD breddades alltså produktportföljen 

avsevärt och på en övergripande nivå kan den sedan dess delas in i två segment: missilsystem för luft-, 

sjö- eller markmål (benämns internt övre segmentet) och infanteri- och understödsvapen (benämns 

internt undre segmentet). SBD:s produkter i respektive segment presenteras i Tabell 6.1. 

Missilsystem (övre segmentet) 
Infanteri- och understödsvapen  

(undre segmentet) 

Luftmålsrobotar Sjö- och markmålsrobotar 
Understöds- och 
pansarvärnsvapen 

Pansarvärnsrobotar 

 

IRIS-T 
Meteor 

RBS 23 Bamse 
RBS 70 

 

RBS 15 
Taurus 

 

AT4 
AT4CS 

Carl-Gustaf 
NLAW 

 

BILL 2 
STRIX 

Tabell 6.1: Sammanställning av SBD:s produkter utifrån segment och produktkategori90.  

Av SBD:s totala omsättning direkt efter bildandet år 2000 var ungefär 50 procent exportrelaterad, 

motsvarande siffra vid utgången av år 2007 var knappt 80 procent. Intäkterna erhålls antingen genom 

att agera underleverantör av delar i ett system eller genom att sälja hela system direkt till kund. Frånsett 

de produkter som säljs externt har SBD också interna åtaganden gentemot andra affärsenheter, SBD:s 

delaktighet i utvecklingen av Gripens navigeringssystem är ett exempel. 

6.2 SBD:S OMGIVNING 

I detta avsnitt presenteras den marknad som SBD är, och har varit, aktiv på under lång tid, det vill säga 

marknaden för avancerade vapensystem och framför allt då mindre system. I det första underavsnittet 

nedan beskrivs marknadens karaktäristiska drag medan det andra fokuserar på upphandlingsprocessen 

för systemen. Avsnittet avslutas med att omgivningens karaktär diskuteras och klassificeras med utgångs-

punkt i avhandlingens analysmodell. 

6.2.1 MARKNADEN FÖR AVANCERADE VAPENSYSTEM 

SBD agerar alltså inom två segment på den totala vapensystemmarknaden: missilsystem samt infanteri- 

och understödsvapen. I det förstnämnda segmentet är affärerna så pass omfattande att de har ett stort 

politiskt inslag. I infanteri- och understödssegmentet är affärerna i stället mindre och relaterar mer till 

                                                      

90 I Bilaga 7 finns bilder på produkterna. 
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tjänstemannabeslut. Men i takt med många länders minskade försvarsutgifter har det politiska inslaget 

ökat i dessa affärer. 

Marknaden som helhet är på sätt och vis förutsägbar. Omfattningen på ett lands försvarsbudget är känd 

liksom vilka typer av vapensystem som exempelvis nuvarande eller framtida fartyg skall bestyckas med. 

Utifrån fartygets storlek går det att göra förhållandevis exakta beräkningar avseende hur många 

vapensystem som totalt kommer att finnas på respektive fartyg. På så sätt går det att skaffa sig en upp-

fattning om den totala efterfrågan på den globala marknaden. 

På den svenska marknaden var det tidigare dessutom möjligt för affärsenheten att på detaljerad nivå 

skaffa sig en uppfattning om vilka order de faktiskt skulle få. Så har inte varit fallet på exportmark-

naden. För vissa produkter har de dock lyckats skapa en betydande kundbas inom vilken affärsenheten 

ofta vinner efterföljande order avseende uppgraderingar eller nyutveckling. Genom att den totala 

produktionsvolymen kopplad till kundbasen variera rejält från ett år till ett annat finns det trots det en 

så pass stor osäkerhet att det är svårt att göra en detaljerad produktionsplanering för det enskilda året. 

6.2.2 UPPHANDLINGSPROCESSEN 

Principen i upphandlingsprocessen för SBD är densamma som för Aerosystems avseende Gripen, det 

vill säga det finns tre huvudsakliga punkter i processen: kunden skickar ut en begäran om mer informa-

tion, efter analys skickas en offertförfrågan till intressanta leverantörer och i ett tredje steg väljs en 

leverantör med vilken ett kontrakt förhandlas fram och undertecknas. Tillvägagångssättet för att välja 

leverantör skiljer sig dock åt i det övre och undre segmentet. I det övre segmentet är processen omfatt-

ande och kan mycket väl ta tio år, medan den i det undre är mindre komplex och tar snarare upp till 

två år. 

I upphandlingarna varierar det hur långt innan ett undertecknat kontrakt som de anser sig ha en god 

uppfattning om utgången av upphandlingen. Vid upphandlingar kopplade till deras befintliga kundbas 

kan det handla om ett år i förväg medan det i andra fall dröjer till nära inpå undertecknandet. En 

bidragande faktor är vilken relation SBD och Sverige har med kunden. Ju mindre parterna haft med 

varandra att göra, desto svårare är det för SBD att skaffa sig en uppfattning om utgången. Med ett ökat 

engagemang på exportmarknaden ökar därmed osäkerheten genom att de kommer i kontakt med fler 

länder som de inte haft så mycket med att göra tidigare. 

En annan betydande osäkerhetsfaktor, oavsett typ av affär, är när i tiden kunden kommer att fatta det 

slutgiltiga beslutet avseende val av leverantör. I tider av minskade försvarsbudgetar blir det allt vanligare 

att denna typ av beslut skjuts på framtiden och det är inte ovanligt att det sammantaget handlar om år 

för en specifik affär. Att affärerna dessutom kan överstiga SBD:s årsomsättning bidrar ytterligare till 

osäkerheten.  

Sammantaget menar ett flertal respondenter att osäkerheten är stor avseende vilka order affärsenheten 

kommer att få samt när de i så fall får dessa. Detta visar sig också i utfallet av vilka order de faktiskt fått 

då dessa vanligen består av en mix av förväntade och mindre väntade affärer. Även om osäkerheten 

försvårar den långsiktiga planeringen gör marknadens långa cykler att det finns utrymme att planera om 

arbetet när en order väl erhålls. En respondent menar dessutom att en viktig parameter för att minska 

de potentiella konsekvenserna av osäkerheten är att ha en bred produktportfölj och därmed öka 

sannolikheten för en jämnare orderingång över tid. ”Det går nog inte att vara ett enproduktsbolag när 
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de [upphandlingarna] förskjuts så här för då blir det för mycket affärer stötvis” (Respondent 

affärsenhetsledningen). Respondenten menar vidare att SBD, med sin nu breda produktportfölj, är väl 

positionerade i detta avseende. 

6.2.3 KLASSIFICERING – SBD:S OMGIVNING 

Den globala marknaden för avancerade vapensystem är ur ett perspektiv förutsägbar och har så varit 

under lång tid. Genom att granska länders försvarsbudgetar och relaterade dokument om kommande 

investeringar går det att uttala sig om vilken typ av system som är aktuella under de kommande åren. 

Det är möjligt att skaffa sig en detaljerad bild över den totala efterfrågan. Under andra halvan av 1990-

talet hämtade affärsenheten dessutom en klar majoritet av sina intäkter från FMV. Genom den nära 

relationen mellan de två parterna var det möjligt för affärsenheten att i detalj skapa sig en bild av vilka 

order de faktiskt skulle få. Omgivningen var därmed till stor del stabil till sin karaktär. 

Genom den ökade exportandelen har det blivit svårare för SBD att prognostisera försäljningen. 

Relationen med potentiella exportkunder är mer distanserad och i många fall inte av samma 

partnerskapskaraktär som relationen med FMV. Det gör i sin tur att det blir svårare att skaffa sig en 

uppfattning om hur de potentiella kunderna resonerar. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är det omfattande 

politiska inslaget i det övre segmentet liksom det växande politiska inslaget i det undre segmentet. 

Genom att affärerna avgörs på politisk nivå växer osäkerheten om utgången. Politiska uppgörelser under 

upphandlingsprocessen kan innebära omfattande förändringar från ena stunden till den andra. 

Att försvarsbudgetarna hos de allra flesta länder i världen har minskat med tiden har gjort att investe-

ringar skjuts på obestämd framtid och upphandlingsprocessen drar ut på tiden. Osäkerheten avseende 

när exakt en kund skall bestämma sig för en leverantör är dessutom stor. Att dessa affärer ibland är 

större än SBD:s årsomsättning försvårar planeringen ytterligare.  

Något som i stället minskar osäkerheten är att en stor del av försäljningen sker till den befintliga 

kundbasen. I en upphandling som relaterar till den är sannolikheten stor att SBD får ordern. Ur ett pro-

duktionsperspektiv är det dock inte säkert att denna typ av affärer minskar osäkerheten. Exempelvis kan 

produktionsvolymen för en specifik granat variera mellan noll och 10 000-tals för två olika år. Det 

tillsammans med att en order kan komma med kort varsel gör snarare att osäkerheten om nödvändig 

produktionsvolym för ett enskilt år är stor. 

Sammantaget har SBD:s omgivning förändrats under studieperioden; under andra halvan av 1990-talet 

var den stabil till sin karaktär för att därefter bli mer turbulent allt eftersom. Osäkerheten om kom-

mande order har ökat betydligt, framför allt genom den ökade fokuseringen på exportaffärer. 

6.3 SBD:S AFFÄRSSTRATEGIER 

I detta avsnitt presenteras SBD:s affärsstrategier under studieperioden. Precis som motsvarande avsnitt 

för Aerosystems innefattar det sex underavsnitt som i tur och ordning beskriver den övergripande 

affärsstrategiska inriktningen, affärsenhetens kärnkompetens, vad affärsenheten konkurrerar med på 

marknaden, enhetens affärslogik, vilka aspekter i erbjudandet som är avgörande för att få en order samt 

hur den affärsstrategiska inriktningen kan klassificeras. 
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6.3.1 DEN AFFÄRSSTRATEGISKA INRIKTNINGEN 

Sedan lång tid tillbaka har affärsenhetens verksamhet varit inriktad på att nå två övergripande mål för 

rörelsemarginal och tillväxt. På senare tid har också avkastning på sysselsatt kapital blivit ett viktigt mål. 

Under 1990-talet visade affärsenheten dock inte upp några större vinster och verksamheten var i många 

avseenden inriktad på att överleva. För att reda ut situationen inriktades verksamheten framför allt mot 

system för sjömål samt flygburna luftmålsmissiler, främst på grund av att Bofors, den dåvarande huvud-

konkurrenten, hade en svagare position inom dessa två områden. Inriktningen var att stärka den egna 

positionen genom internationella samarbeten. Det var därför som de i slutet av 1990-talet blev delaktiga 

i projekten avseende IRIS-T och Meteor. 

Genom skapandet av SBD år 2000 förändrades affärsenhetens förutsättningar. Från att ha varit en 

affärsenhet med endast en stor produkt, RBS 15, fick de en verksamhet grundad på två tydliga segment, 

missilsystem samt understöds- och infanterivapen, innefattande ett flertal produkter. Under senare delen 

av studieperioden har den affärsstrategiska inriktningen förändrats ytterligare. En förändring är att 

fokus flyttats från den svenska marknaden till exportmarknaden, något som grundar sig på de minskade 

svenska försvarsutgifterna. Som tidigare nämnts har också exportandelen av omsättningen ökat från 

ungefär 50 procent i början av 2000-talet till knappt 80 procent för år 2007. Här finns också en tydlig 

koppling till den övergripande koncernstrategiska inriktningen under 2000-talet, det vill säga att jobba 

för en allt högre exportandel. 

En kritisk framgångsfaktor för SBD:s exportsatsning är att leverera systemen i tid till kund. Precis som 

Aerosystems har SBD en historik av ett mycket nära samarbete med FMV som inneburit ett fokus på att 

skapa tekniskt avancerade system snarare än att leverera dessa i tid. Något utrymme för sena leveranser 

finns dock inte i relationen med exportkunderna. Trots det har SBD haft en del problem med just 

leveransprecisionen under sista åren av studieperioden. För att försöka åtgärda problemen har bland 

annat initiativet ”kvalitet i rätt tid” lanserats91. 

Minskade order från FMV har dessutom inneburit att affärsenheten behövt finansiera en större andel av 

produktutvecklingen på egen hand. Det har i sin tur lett till att de under de sista åren av studieperioden 

fokuserat på att sänka kostnaderna i verksamhet för att kunna återinvestera de ökade marginalerna i nya 

produktsatsningar. Även exportsatsningarna har inneburit ökade kostnader, bland annat för marknads-

föring, som de behövt kompensera för. 

Sedan några år tillbaka har den svenska kundens beställningar av studier och utvecklingsuppdrag minskat 

avsevärt. Det finns flera skäl till detta, men det viktigaste är den omfattande förändringen av Försvars-

makten som pågår. Vi har dock lyckats skapa ekonomiskt utrymme för att göra egna satsningar för 

framtiden. Men vi måste bli ännu bättre på detta. Därför syftar våra satsningar på effektivisering och ratio-

nalisering till att frigöra ytterligare resurser för produktutveckling. Den är nödvändig eftersom den kan 

säkra vår framtid […]. På senare år har våra egensatsningar inom produktutveckling ökat markant (Internt 

nyhetsbrev, SBD, 2007). 

En annan central inriktning för att kompensera för de minskade utvecklingsresurserna har varit att öka 

samarbetet internationellt, dels avseende helt nya system, dels avseende uppgraderingar av befintliga 

system som tidigare utvecklats och producerats i sin helhet inom affärsenheten. Genom internationella 

samarbeten skapar de förutsättningar för tillgång till ytterligare utvecklingsresurser. SBD har dessutom 

                                                      

91 Innebörden av ”kvalitet i rätt tid” samt dess konsekvenser presenteras i avsnitt 6.5 (SBD:s ekonomistyrning). 
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utökat samverkan med andra affärsenheter inom Saab. Sedan ett antal år har affärsenheten samverkat en 

hel del med Saab Microwave Systems. Exempelvis har de två utvecklat ett missilsystem tillsammans och 

de jobbar med en gemensam offert på ett stort system till en exportkund. SBD jobbar dessutom 

tillsammans med andra affärsenheter för ytterligare exportaffärer. En respondent i affärsenhetsledningen 

påpekar att den ökade samverkan med andra affärsenheter bland annat är en konsekvens av den 

förändrade styrningen på koncernnivå, det vill säga den som syftat till realisering av synergipotential 

genom affärsenhetsöverskridande affärer. 

6.3.2 SBD:S KÄRNKOMPETENS – SYSTEMINTEGRATION 

SBD:s kärnkompetens består sedan lång tid tillbaka framför allt av förmågan att skapa funktioner, ofta i 

form av mjukvara, som länkar samman olika delsystem till en unik helhet, det vill säga att bygga system 

av system. En respondent menar dock att kärnkompetensen inte handlar om systemkunskap i största 

allmänhet utan snarare om spetskunskap inom vissa specifika områden. De områden som nämns av ett 

flertal respondenter är målsökare, styrning, navigering samt verkansdel. I samtliga fall handlar det om 

att skapa avancerad mjukvara som med hjälp av olika informationskanaler samlar in och bearbetar 

information som sedan ligger till grund för exempelvis en missils färdväg genom luften. 

Arbetet med att bibehålla och utveckla kärnkompetensen sker på lite olika sätt. En viktig del är de inter-

nationella samarbetena där de får vara med och utveckla nya avancerade system. För SBD:s del rör arbet-

et i dessa projekt framför allt ovan nämna kompetensområden. För IRIS-T har SBD exempelvis ansvaret 

för utveckling och produktion av centrala delar av målsökaren.  

Ett problem för SBD under de sista åren av studieperioden är att verksamheten till stor del handlat om 

produktion och inte så mycket om nyutveckling. Det har i sin tur gjort det svårare att bibehålla och 

utveckla kärnkompetensen. Att prioritera vilka områden de skall satsa på var därför en viktig fråga 

under strategiarbetet år 2008. Dessutom ser de över hur de kan samverka kompetensmässigt med andra 

affärsenheter inom Saab, exempelvis möjligheten att ha anställda som jobbar deltid inom andra 

affärsenheter där de får möjlighet att utveckla sin kompetens. De jobbar även med relaterade kompetens-

inventeringar inom affärsenheten för att identifiera vilka kompetensområden de behöver stärka. 

6.3.3 SBD:S HUVUDSAKLIGA KONKURRENSMEDEL 

SBD är världsledande inom pansarvärnsområdet och har där en årlig omsättning som är tre gånger 

större än närmaste konkurrents. Genom produkterna Carl-Gustaf, AT4 och AT4CS har de lyckats bygga 

upp en kundbas innefattande ett fyrtiotal länder. Grunden för denna är bland annat att Carl-Gustaf 

redan i de tidiga versionerna var ett rekylfritt vapen, något som då var en unik egenskap. Med AT4 och 

AT4CS har de byggt vidare på detta. 

AT4CS är världens enda pansarvärnsvapen som är fullt användbart även i trånga utrymmen. För AT4CS 

fick Saab en utmärkelse av den amerikanska armén för en av de tio största innovationerna under 2003 

(Saabs årsredovisning, 2004 del 1: 10). 

När det gäller missilsystemen menar en representant i SBD:s ledningsgrupp följande:  

Det är kvalitet och prestanda på produkterna som vi vinner en order på, det är inte på pris vi vinner. Vi 

brukar säga att vi gör Rolls Royce inom försvarsmateriel och det är lite grann åt det hållet. Jag tror vi är 

kända för att ge bra kvalitet och bra prestanda men att vi inte är världens billigaste. Men om man tar hela 

livslängden på våra produkter har vi en missil som är billig att hålla liv i under 20 år. Den kräver väldigt lite 
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uppgradering och underhåll. Andra kanske säljer missilen billigt men att man i stället måste bygga om den 

vart femte år och då får du en livscykelkostnad som är mycket högre. Det jag tror vi ligger bra till på är 

kvalitet, prestanda och livscykelkostnad. 

Ett av missilsystemen som affärsenheten haft stora framgångar med är RBS 70. Även för detta system 

har de lyckats bygga upp en stor kundbas, bland annat på grund av dess unika styrsystem som innebär 

att missilen inte kan störas ut av motmedel. Missilen styrs med en laserstråle som skytten håller mot 

målet. För att avstyra missilen måste laserstrålen, och därmed skytten, neutraliseras, något som kan vara 

svårt att hinna med innan missilen träffat sitt mål. När det i stället gäller RBS 15 menar en respondent 

följande: 

RBS 15 är state of the art eftersom målsökaren är så avancerad att den i princip inte går att störa ut om 

man inte har gjort målsökaren själv och vet hur den fungerar (Respondent, affärsenhetsledningen). 

De skillnader mellan affärsenhetens och konkurrenternas produkter som respondenterna lyfter fram 

relaterar till kvalitet och prestanda i framför allt målsökaren och stridsdelen. En respondent samman-

fattar enligt följande: ”Vi har aldrig konkurrerat med pris utan det har handlat om en differentiering i 

form av produktfunktioner” (Respondent, affärsenhetsledningen), något som ett flertal andra respon-

denter håller med om. Även om det är produktfunktionerna som är det främsta konkurrensmedlet lyfter 

några respondenter fram att det också är viktigt att ha kontroll på kostnaderna. Dock händer det att de 

tar extra kostnader för att säkerställa att allt material finns på rätt plats vid rätt tillfälle inom produk-

tionen. Detta för att öka möjligheterna för en leverans enligt den tidsmässiga överenskommelsen.  

6.3.4 SBD:S AFFÄRSLOGIK – ETT KOMPLEXT FENOMEN 

Som redan antytts i kapitlet skiljer sig affärslogiken i det övre och undre segmentet. I det övre segmentet 

har en affär ett stort politiskt inslag. Kunden finansierar i princip all utveckling, ledtiden både vad 

gäller upphandling och utveckling är lång, kostnaderna för marknadsföring och offertarbete är höga 

och affären är förknippade med någon form av motköp eller offset. I det undre segmentet grundar sig 

affärerna i stället på mer normala marknadsmekanismer även om allt fler affärer fått ett politiskt inslag. 

Krav på motköp och offset har därmed blivit en realitet även i detta segment. Vad gäller produkt-

utvecklingen i segmentet måste leverantören själv finansiera åtminstone en prototyp för att sedan 

eventuellt få finansiering för fortsatt utveckling. Det är dock inte ovanligt att SBD behövt finansiera 

hela utvecklingen på egen hand. 

Fram till mitten på 1990-talet innebar i princip alla affärsenhetens affärer på den internationella 

marknaden att svenska produkter såldes efter eventuella exportanpassningar. Från och med affärerna 

avseende IRIS-T och Meteor i slutet på 1990-talet respektive i början på 2000-talet har det i stället 

handlat om samarbetsprojekt när helt nya produkter skall utvecklas. Dessa projekt innebär att de 

deltagande länderna får en del av affären, både arbetsmässigt och ekonomiskt, som motsvarar landets 

ekonomiska insats. I många fall blir det upplägget problematiskt för SBD. Sverige har inte möjlighet att 

satsa lika stora summor som de största europeiska länderna och affärsenhetens andel i projekten blir 

därmed liten. Utvecklingen mot en större protektionism avseende den inhemska försvarsindustrin i de 

större europeiska länderna har dessutom inneburit att det blivit svårare för utländska aktörer som SBD 

att sälja större system till dessa länder. För affärsenhetens del har det därför blivit viktigt att vara fysiskt 

närvarande där det finns utvecklingsresurser, antingen med egen verksamhet eller genom en partner. 
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6.3.5 VAD AVGÖR VEM SOM FÅR EN ORDER? 

Vad som avgör vem som får en order beror dels på huruvida det är ett omfattande och därmed politiskt 

känsligt projekt eller om ärendet hanteras på tjänstemannanivå. I det förstnämnda fallet är förut-

sättningarna desamma som för Aerosystems i deras affärer; produkten är viktig men relationen mellan 

leverantörs- och kundlandet likväl som motköp och offset är oftast viktigare. Sammantaget är det 

helheten i det koncept som erbjuds kunden som är avgörande. 

Priset är inte oväsentligt men faktorn att ha en bra politisk relation med sin kund är överskuggande 

viktigast. Sen ska naturligtvis produkten vara bra, man kan inte komma med en undermålig produkt men 

det kan räcka med tillräckligt god prestanda (Respondent, affärsenhetsledningen). 

Ovanstående gör i sin tur att det är andra saker än normala marknadsmekanismer som avgör vem som 

får en order. I det undre segmentet har i stället själva produkten stor betydelse. Exempelvis är SBD:s 

världsledande position inom understödsvapen grundad på unika produktegenskaper. Många avgörande 

beslut på kundsidan fattas dessutom på tjänstemannanivå. Med tiden har dessa dock blivit allt färre. 

6.3.6 KLASSIFICERING – SBD:S AFFÄRSSTRATEGIER 

Mycket talar för att SBD:s affärsstrategier kan klassificeras som differentiering under hela studie-

perioden. Framför allt finns ett tydligt fokus på unika egenskaper i centrala delar av produkterna, främst 

målsökaren, styrningen, navigeringen samt verkansdelen. Inom området understödsvapen har affärs-

enheten till och med lyckats bli världsledande. Kundbasen för Carl-Gustaf är grundad på att vapnet var 

det första rekylfria i sitt slag. Denna egenskap har utvecklats ytterligare för AT4CS och systemet säljs 

framför allt för att det är det första i världen som kan avfyras i trånga utrymmen. Även i försäljningen 

av RBS 70 och RBS 15 är de unika egenskaperna centrala, exempelvis att det är svårt att störa ut 

missilerna. I affärer innefattande de sistnämnda systemen är det dock hela konceptet som är avgörande 

och det är därmed viktigt att ta fram en differentierad helhetslösning som matchar kundens önskemål. 

Viktigast är dock den politiska relationen. 

Respondenternas specifika utsagor talar också sitt tydliga språk. En respondent menar exempelvis att de 

själva ser det som att de producerar Rolls Royce inom försvarsmateriel. En annan menar uttryckligen att 

de aldrig konkurrerat med pris utan genom differentiering av produktfunktioner. Även mätinstru-

mentet för affärsstrategierna (se Bilaga 3b) visar en tydlig övervikt åt differentiering. 

Att vända på resonemanget och kort belysa varför SBD inte bedriver en kostnadsöverlägsenhetsstrategi 

bidrar också i klassificeringen. För det första handlar den kostnadsfokusering som finns inom affärs-

enheten om att skapa resurser för bland annat ökad egenfinansierad utveckling, inte för att sänka priset 

till kund. För det andra har vikten av att leverera produkterna i tid inneburit att de ibland tar extra 

kostnader för att säkerställa att allt material finns på rätt plats vid rätt tillfälle inom produktionen. För 

det tredje finns det fortfarande tydliga spår kvar av deras historik av att utveckla och producera 

högteknologiska produkter. Teknik och prestanda har varit det centrala, inte kostnaderna. 

6.4 SBD:S PRODUKTIONSSTRATEGIER 

SBD:s produktion är uppdelad i fyra produktionsenheter. Tre av dessa innefattar den fysiska 

monteringen av produkterna och är lokaliserade i Karlskoga, Linköping och Eskilstuna. Den fjärde 

produktionsenheten ansvarar för mjukvaran i produkterna. Mjukvaruproduktionen sker i utvecklings-
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enheten Elektronik & Programvaruutveckling vars verksamhet framför allt bedrivs i Karlskoga och Lin-

köping.  

Avseende den fysiska monteringen i Eskilstuna innefattar den bland annat arbetet med granatgeväret 

Carl-Gustaf. I Linköping arbetar de huvudsakligen med missilsystemen RBS 15, IRIS-T och Meteor. I 

Karlskoga, som är den klart största enheten, är verksamheten uppdelad i tre enheter, en för slut-

montering av missilsystemen RBS 70 och Bamse, en som hanterar explosiva komponenter samt en tredje 

som framför allt jobbar med slutmontering av granater till Carl-Gustaf och AT4.  

Den tydliga uppdelningen av produkterna mellan de olika enheterna härstammar från skapandet av 

SBD år 2000. Respektive bolag som då bildade affärsenheten hade sin produktion lokaliserad på olika 

platser och denna uppdelning har till stor del behållits. Under de första åren på 2000-talet var 

samordningen mellan produktionsenheterna begränsad. Var och en jobbade med sina egna produkter 

och fick exempelvis lösa sina volymförändringar på egen hand. Vid utgången av år 2007 hade respektive 

produktionsenhet fortfarande ett betydande inslag av självständighet även om det fanns en viss 

samordning. Exempelvis har arbeten flyttats mellan orter för att jämna ut volymskillnader. En 

respondent sammanfattar vikten av den befintliga och kommande samordningen mellan 

produktionsenheterna på följande sätt:  

Det leder till en möjlighet att agera för att bevara kompetens trots lägre volymer och färre 

utvecklingsprojekt. Hade vi haft det som det var då [i början på 2000-talet] hade kompetensen i Eskilstuna 

varit beroende av att vi fick in understödsorder, kompetensen i Linköping hade varit beroende av att få in 

Robot 15-utveckling och kompetensen i Karlskoga hade varit beroende av att vi sålde Bamse och Robot 

70. Som vi jobbar nu får vi en annan möjlighet för framtiden. Även om vi exempelvis kommer ha 

utvecklingssatsningar ena stunden som fokuserar på ”Karlskogaprodukter” kan det arbetet idag fördelas 

mellan Karlskoga och Linköping. […] Vi har en helt annan flexibilitet idag (Respondent, 

affärsenhetsledningen).  

Den koordinering som hittills skett är till stor del en konsekvens av de kontinuerliga 

ledningsgruppsmötena för Produktion. Dessa har skett sedan år 2004 och innebär bland annat att 

respektive produktionsenhetschef får en aktuell lägesbild för hela Produktion. De problem som finns 

diskuteras dessutom i gruppen och lämpliga lösningar identifieras, exempelvis att personal lånas ut från 

en enhet till en annan. 

Den fysiska monteringen i de tre produktionsenheterna är framför allt inriktad på slutmontering och 

test då ”det är där som man sätter parametrarna för produkternas prestanda” (Respondent, affärs-

enhetsledningen). Uppskattningsvis står inköpta komponenter och delsystem, både Saabinterna och 

externa, för cirka 70–80 procent av den totala produktkostnaden. För produkterna i det undre segmentet 

kan inköp handla om mindre mekanikkomponenter medan det i det övre segmentet handlar om större 

delar, exempelvis hela eldledningsradarn som köps från Saab Microwave Systems.  

Innan de olika produktionsprocesserna presenteras finns det anledning att kort beskriva ett förändrings-

projekt som startades i slutet av studieperioden. Projektet kallas Supply Chain och har sin grund i 

problem som uppstod år 2005/2006 kopplade till ett av missilsystemen. Genom ekonomistyrningen 

kunde det bland annat konstateras att de hela tiden hade negativa kostnadsavvikelser i förhållande till 

kalkyl. Mätningar av kvalitet och leveransprecision för material in i och ut ur produktionen visade dess-

utom på stora problem. Utifrån en analys av problemen under hösten år 2006 identifierades ett antal 

lämpliga åtgärder som i sin tur började implementeras år 2007. 
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Åtgärderna innebär bland annat att utse en övergripande ansvarig för att produkterna levereras i tid, 

samt att flytta det operativa inköpet, kalkylerare samt projektledare närmare produktionen. En viktig del 

i förändringsarbetet är även att se över mätningarna av affärsenhetens interna leveransprecision. En 

respondent inom produktionen menar att satsningen har rätt fokus för att de skall få ordning på 

leveransprecisionen. Varje led i processen behöver bli mer uppstyrt för att de i slutänden skall kunna 

leverera i tid till kund. Respondenten sammanfattar på följande sätt: 

Jag är glad att man äntligen insett vikten av det här. Det är väl pengarna till syvende och sist som har styrt 

det då de ser att det har kostat för mycket (Respondent, funktionsnivå). 

I resterande del av avsnittet följer en beskrivning av produktionsprocesserna inom de olika produk-

tionsenheterna. I det första underavsnittet är slutmonteringen i Karlskoga i fokus. Dock kommer även 

slutmonteringen i Eskilstuna att behandlas då det finns många likheter i deras sätt att arbeta. I det andra 

underavsnittet behandlas slutmonteringen i Linköping och i det tredje och sista fokuseras mjukvaru-

produktionen.  

6.4.1 PRODUKTIONSPROCESSEN – SLUTMONTERING I KARLSKOGA 

Produktionen av granater för Carl-Gustaf respektive de två varianterna av AT4 har i stora drag varit 

densamma från år 2000 då verksamheten blev en del av SBD. Granaterna produceras ofta i långa serier 

om ett antal tusen. Slutmonteringen sker vid tre olika produktionslinor i form av löpande band, av 

SBD kallade palettbanor. Dessa föregås dessutom av ett antal delmontage. I hela produktionsprocessen 

sker arbetet till största delen manuellt. En respondent uppskattar andelen till cirka 70 procent, 

resterande del är hel- eller delautomatiserad. Att den senare inte är högre beror dels på att det många 

gånger inte anses vara lönsamt att automatisera, dels på att arbetet i vissa fall är så pass komplext att det 

kräver manuellt arbete. 

Respektive palettbana består av ett tiotal stationer. Arbetsmomenten är relativt enkla och handlar 

exempelvis om att sammanfoga två eller tre komponenter. För de manuella momenten används exem-

pelvis pneumatiska skruvdragare medan matningen till den hel- eller delautomatiserade monteringen 

antingen sker manuellt eller automatiskt direkt från palettbanan. Detta sätt att jobba gäller även del-

montagen.  

Under lång tid har de jobbat en hel del med att varje person i monteringen skall klara allt arbete på en 

viss produktionslina, bland annat för att undvika belastningsskador och öka motivationen hos de 

anställda. Att de flesta klarar av alla stationer innebär också att de får en flexiblare process då 

palettbanorna kan bemannas utifrån det faktiska behovet. Då de anställda också klarar av att hantera 

olika typer av granater kan affärsenheten hantera både volym- och mixförändringar på ett effektivt sätt. 

Sammantaget kan de producera tre till fyra olika produkter i stora volymer samtidigt. Eventuella 

produktionstoppar hanteras oftast med hjälp av korttidsanställningar då det går snabbt att lära upp ny 

personal.  

Produktionen av missilsystemen RBS 70 och Bamse kan delas upp i två delar, en som rör missilen i sig 

och en som rör den markutrustning som behövs för att avfyra missilen. Produktionen av båda dessa 

delar har inte förändrats i någon större utsträckning sedan år 2000. Enligt en respondent är anledningen 

till det att förädlingsvärdet i slutmonteringen är lågt och att det därmed inte finns incitament för att 

fundera på ledtidsreducerande åtgärder. Själva monteringen av respektive missil sker på i princip samma 

sätt varför nedanstående beskrivning av arbetet med Robot 70 också gäller Bamse, dock med undantag 
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för volymer och antal personer i processen. Även monteringen av understödsvapnen är likartad till sin 

karaktär. Volymmässigt är Robot 70 klart större än Bamse då den senare bara har producerats i ett par 

år och i mycket små volymer. 

Slutmonteringen av Robot 70 är överlag komplex till sin karaktär och därmed nästan uteslutande 

manuell. Dessutom är det ofta samma person som genomför ett visst monteringsmoment då det gene-

rellt tar lång tid att lära sig. I vissa fall finns det bara en eller ett par personer som klarar av ett specifikt 

moment medan det i andra fall finns generalister som kan hantera ett flertal moment. Sammantaget gör 

detta att det inte finns samma flexibilitet i processen som för monteringen av granater.  

Själva slutmonteringen består av sex till åtta stationer samt några relaterade undergrupper som gör vissa 

förmontage. Bearbetningstiden per station varierar, i vissa fall handlar det om en kvarts arbete och i 

andra fall om arbete i ett par timmar. Bemanningen av stationerna beror på produktionstakt men i 

normalfallet är det i genomsnitt en person per station. På grund av monteringens karaktär betraktas 

montörernas kompetens som en kritisk framgångsfaktor. Därför har den överskottstid som uppstått till 

följd av den lägre produktionstakten under studieperiodens sista år utnyttjats till att utbilda mon-

törerna. Flexibiliteten i monteringsprocessen har därmed ökat genom att fler personer numera kan 

genomföra flera moment. Vid volymtoppar har de dock inte tillräckligt med personalen inom produk-

tionsenheten utan de behöver låna arbetskraft från andra produktionsenheter. En begränsande faktor i 

det är att monteringen förutsätter en viss grundläggande elektronikkompetens som långt ifrån alla har. 

Frivilliga inom hela Produktion har därför fått genomgå en elektronikutbildning som ger deltagarna 

nödvändiga grundläggande kunskaper för att jobba i missilmonteringen. Genom utbildningen har 

flexibiliteten i missilmonteringen ökat ytterligare. 

Avseende markutrustningen till Robot 70 består den framför allt av ett stativ och ett sikte. Monteringen 

är manuell och sker i sin helhet av någon av de två till tre personer som jobbar med utrustningen. 

Dessutom finns det en undergruppering om lika många personer som gör en del förberedande arbete. 

Sammantaget monteras ett fåtal uppsättningar i månaden. Frånsett själva monteringen innefattar mon-

teringsprocessen av både missilen och markutrustningen vissa testmoment. På grund av omfattande 

ställtider i testmaskinerna betraktas dessa delar som tydliga flaskhalsar i processen. 

Monteringen av utrustningen för Bamse handlar i stället om fåstycksmontering på årsbasis. Även här 

köper de in större färdiga delar som sedan monteras samman, framför allt manuellt. Arbetet börjar med 

ett tomt chassi som sedan fylls på efter hand. Här är det enstaka personer som sköter all montering från 

början till slut.  

6.4.2 PRODUKTIONSPROCESSEN – SLUTMONTERING I LINKÖPING 

Slutmonteringen i Linköping fanns inom affärsenheten redan under andra halvan av 1990-talet. Då 

arbetade ett hundratal personer inom enheten. Motsvarande siffra vid utgången av år 2007 var ett fem-

tiotal, varav knappt 20 var verkstadsanställda. Den huvudsakliga produkten i Linköping är RBS 15 som 

också den kan delas upp i två delar: missilen i sig (Robot 15) och kringutrustningen som den avfyras i. I 

det sistnämnda fallet handlar det om tuber som köps in i sin helhet från en leverantör.  

Avseende missilen har de inte haft någon nyproduktion sedan slutet av 90-talet. Arbetet har i stället 

handlat om uppgraderingar av befintliga missiler. Ledtiden för uppgraderingen av en missil är cirka tre 

månader varav själva arbetstiden omfattar 75–100 timmar. Den långa ledtiden beror på att motorn 
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skickas iväg för uppgradering utomlands. Förutom uppgraderingar av vissa specifika delar rör arbetet 

livstidsåtaganden för missilen, bland annat att se över gummitätningar, visst byte av kablage samt 

översyn av bränsleslangar och bränslesystemet som helhet. Arbetet med att uppgradera respektive missil 

utförs av en person från början till slut. Arbetet är komplext och nästan uteslutande manuellt.  

Förutom RBS 15 ansvarar Linköpingsenheten för de huvudsakliga delarna av SBD:s engagemang i IRIS-

T och Meteor. Dessutom produceras en kraftenhet för Gripen samt vissa kretskort för intern använd-

ning inom SBD. Monteringsprocesserna för samtliga dessa delar grundar sig på samma principer som 

Robot 15, det vill säga de är standardiserade, monteringen är manuell och arbetet med en specifik 

produkt utförs av en och samma person. Det finns bara ett automatiserat moment inom hela produk-

tionsenheten och det relaterar till kretskortstillverkningen. Överlag är respektive person inom enheten 

självgående och har stor erfarenhet av arbetet. Precis som i Karlskoga är testningen i många fall en flask-

hals. Exempelvis är den begränsad till ett fåtal IRIS-T-relaterade enheter per dygn. De försöker därför 

bygga upp en buffert av dessa delar för att det alltid skall finnas något att testa även om det för stunden 

inte produceras några nya.  

För att klara nödvändiga volymökningar i monteringen görs antingen en omfördelning av resurserna 

eller så tillämpas övertid. De verkstadsanställda är utbildade för att klara monteringen av flera produkter 

och kan därför med kort varsel börja jobba med en annan produkt om produktionstakten för den 

tillfälligt behöver ökas. Ett annat sätt att hantera volymförändringar relaterar till de förutbestämda mån-

atliga leveranser de har för ett av delsystemen. Enligt avtal skall ett litet antal per månad levereras under 

en viss period och därefter skall volymer levereras som SBD själva inte har kapacitet för. Variationen i 

produktionsvolym har dock jämnats ut genom att hålla en konstant produktionstakt över tiden. 

Därmed har en buffert byggts upp under den första perioden som använts under den andra. Om 

volymerna i stället är låga inom produktionsenheten försöker de hantera överkapaciteten genom att 

hitta tillfälligt arbete för de anställda inom de andra produktionsenheterna. 

Avseende de kritiska framgångsfaktorerna för produktionen i Linköping är två av dem att få 

produktionsunderlagen i tid samt att de verkstadsanställda har rätt kompetens. Den förstnämnda 

aspekten har varit ett stort problem för dem och det är också därför som leveranser till kunderna ofta är 

försenade. En åtgärd för att samla in information om avvikelserna och försöka komma till rätta med 

situationen är införandet av utsändningsmeddelanden, det vill säga en startorder som Programenheten 

skickar till produktionen vilken innebär att alla produktionsunderlag finns färdiga och att produktion-

en därmed kan starta. Inom ramen för ekonomistyrningen mäts leveransprecisionen för utsändnings-

meddelandena. 

De verkstadsanställdas kompetens är generellt hög. Dock finns det några områden inom vilka det bara 

finns en eller två som kan genomföra arbetet, exempelvis uppgraderingar av Robot 15. En sådan situa-

tion vill de gärna undvika för att inte få problem om dessa personer skulle försvinna. Inom ramen för 

det årliga budgetarbetet är därför kompetenskartläggningen och relaterad allokering för utbildnings-

insatser viktig. Vid de årliga individuella samtalen med de verkstadsanställda försöker de hitta lämpliga 

utbildningar för olika personer som gör att kompetensen totalt sett inom produktionsenheten blir så 

fördelaktig som möjligt. Exempelvis har ett visst lärlingsarbete skett kopplat till Robot 15. 
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6.4.3 PRODUKTIONSPROCESSEN – MJUKVARUPRODUKTION 

Innan den ortsuppdelade strukturen togs bort år 2004 bedrevs mjukvaruproduktionen inte på samma 

sätt i Karlskoga och Linköping. Det fanns heller ingen samordning mellan verksamheterna. Efter 

samlandet av all mjukvaruproduktion i en enhet inleddes bland annat ett arbete med att skapa en 

gemensam produktionsprocess. Syftet var att öka förutsättningarna för realisering av den befintliga 

synergipotentialen mellan orterna. Trots implementeringen av processen och tydliga direktiv från 

överliggande nivåer om att verksamheterna skulle koordineras var samordningen fortfarande begränsad 

vid utgången av år 2007. Förvisso hade arbetet med en del arbetspaket ”tillhörande” en ort genomförts 

på den andra orten, och vissa tillfälliga lån av medarbetare mellan orterna hade förekommit. Dock var 

det fortfarande tydligt att verksamheterna härstammar från olika företag och relaterar till olika produk-

ter, något som i sin tur anses vara den främsta förklaringen till att samverkan var begränsad. 

Förutom att muntligen kommunicera vikten av samverkan har styrningen till viss del förändrats för att 

påverka medarbetarnas beteende. Sedan omorganisationen har de en metodikgrupp samt ett teknikråd 

för elektronik respektive programvara som innefattar representanter från båda orterna. I metodikutveck-

lingsbudgeten har resurserna under de sista åren av studieperioden dessutom fokuserats till aktiviteter 

som syftar till att personer från de olika orterna skall lära känna varandra samtidigt som själva 

metodiken diskuteras. Ett exempel är de två erfarenhetsutbytesdagar om modellbaserad produktion som 

genomfördes år 2007.  

Den gemensamma produktionsprocessen kan beskrivas i form av några övergripande faser. I den första, 

kravfasen, ser de över de krav som finns i kontraktet och bryter ned dessa till en mjukvaruspecifikation. 

I designfasen utformas bland annat arkitekturen samt specifikationer för en mer detaljerad utformning 

av mjukvaran. Den tredje fasen handlar om att skapa och testa koden för de olika delarna av systemet 

samt att integrera delarna till en helhet. Vad gäller testningen finns det en ambition att den skall ske 

kontinuerligt under hela processen, men vid utgången av år 2007 hade de inte kommit riktigt så långt. 

Avslutningsvis verifieras hela systemet i förhållande till de initiala kraven. Även om denna process är 

den generella utgångspunkten sker anpassningar inom respektive projekt för att täcka de specifika 

behoven. Det gör således att det finns skillnader i genomförandet av olika projekt. 

Även om ovanstående beskrivning ger skenet av en sekventiell process är produktionsprocessen snarare 

av tydlig iterativ karaktär. Inledningsvis finns tydliga iterationer mellan arbetet i krav- respektive 

designfasen. Vidare byggs systemet upp efter hand i form av ett antal releaser. En anledning till det 

iterativa arbetssättet är att det inte är möjligt att i det inledande skedet fastställa en detaljerad krav-

specifikation. Den skapas i stället allt eftersom under projektets gång. 

Produktionsprocessen på individnivå grundas på de arbetspaket som skapas genom nedbrytningen av 

den övergripande projektplaneringen till en WBS. Sedan år 2007 används ett gemensamt IT-verktyg 

kallat KUPP (Kalkylering, Uppföljning, Planering, Prognostisering) som stöd i det arbetet92. Varje arbets-

paket innefattar en arbetsbeskrivning med ett antal tidsatta aktiviteter. Storleken på ett arbetspaket kun-

de i början av 2000-talet omfatta åtminstone ett år. Med tiden har de dock jobbat med att minska dessa 

och vid utgången av år 2007 var den normala omfattningen 100–400 timmar. De större paketen i detta 

intervall delas ofta av flera personer. En viktig anledning till den minskade storleken på arbetspaketen är 

                                                      

92 Användningen av KUPP och dess konsekvenser beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.5.6 (Program- och 
projektstyrningen). 
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de ökade uppföljningsmöjligheterna som förändringen innebär. Dessutom är mindre arbetspaket enk-

lare att lägga ut på annan ort då de är lättare att specificera. 

En annan förändring i produktionsprocessen under 2000-talet är det allt större inslaget av modell-

baserad produktion. Det har funnits tankar om implementering av sådan sedan åtminstone slutet av 

1990-talet, men det var först i mitten av år 2007 som det för första gången fattades ett stort strategiskt 

inriktningsbeslut att modellbaserad produktion skall vara en del av mjukvaruproduktionen. En viktig 

faktor bakom beslutet var att affärsenhetens övergripande budgetmål blivit betydigt tuffare med tiden. 

Då den ekonomiska vinningen med modellbaserad produktion kan vara omfattande har arbetssättet fått 

ökat utrymme för att effektivisera processen och därmed minska resursåtgången. Exempelvis konsta-

terade en utländsk partner i ett pågående projekt att SBD:s arbete med modellbaserad produktion var 

betydligt effektivare än partnerns egna mer traditionella vattenfallsbaserade arbetssätt. De tuffare budget-

kraven för år 2008 innebar dock att de tilldelade metodikresurserna inte var tillräckliga för att imple-

menteringen av arbetssättet skulle fortsätta enligt plan. 

Avseende kompetensen för de involverade i produktionsprocessen sträcker den sig från smal till bred. 

Det finns dock en uttalad inriktning för vilken typ som skall eftersträvas. 

Det vi har sagt är att man skall kunna göra en detaljerad design, man skall kunna implementera, man skall 

kunna enhetstesta, man skall kunna stötta systemverifiering och man skall kunna vara med i kravhantering. 

Det är en grundkompetens vi kräver för att inte bli för snäva (Respondent, funktionsnivå). 

Vid utgången av år 2007 uppfyllde merparten av de anställda dessa kriterier. I början på 2000-talet fanns 

det dock de som exempelvis enbart jobbade med test eller bara skapade kod. Förändringen inleddes 

framför allt i samband med omorganiseringen år 2004 genom den resursanpassning som då genom-

fördes inom affärsenheten. Förändringen har sedan fortsatt genom en kontinuerlig diskussion om 

respektive medarbetares kompetensutveckling. I en relativt liten verksamhet som SBD:s anses det viktigt 

att ha personer som kan utföra det arbete som verksamheten blir ålagd för att därmed ha en så hög 

flexibilitet som möjligt. 

Det är svårt att ha en massa nischade människor. Kommer inte de uppdrag som de kan arbeta med just nu 

har de inget att göra och sådant finns det inget utrymme för längre (Respondent, funktionsnivå). 

När det avslutningsvis gäller kundens engagemang i processen har det många gånger varit stort även om 

det varierar från kund till kund. I vissa fall lämnar kunden exempelvis över en stor del av ansvaret till 

SBD och inväntar leveransen. Ett exempel på en hög grad av kundinvolverande rör projekt där MMI-

utvecklingen (Människa-Maskin-Interaktion) varit central. Projektledningen har då haft kontinuerliga 

möten med slutanvändarna, exempelvis piloter, för att presentera exempel på lösningar och få deras 

feedback. Vad gäller FMV har de i allra högsta grad varit involverade i processen, bland annat genom att 

ta del av resultaten, följa upp arbetet, ge feedback och godkänna del- och slutresultat.  

6.4.4 KLASSIFICERING – SBD:S PRODUKTIONSSTRATEGIER 

SBD:s produktionsstrategier för traditionell produktion respektive mjukvaruproduktion diskuteras och 

klassificeras i var sitt underavsnitt nedan. 
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Traditionell produktion 

För slutmonteringen i Karlskoga finns olika produktionsstrategier. Monteringen av granater kan betrak-

tas som en lina. Produkterna är standardiserade och monteras i långa serier vid löpande band omfattan-

de ett tiotal stationer. Den tekniska flexibiliteten är därmed låg då monteringen är anpassad för en viss 

typ av produkt och större förändringar i produktmix är därför inte möjlig. Även den tekniska komplexi-

teten är i många fall låg då en klar majoritet av arbetet är av enklare manuell karaktär. Endast en 

tredjedel av all monteringen är hel- eller delautomatiserad. Trots att den tekniska flexibiliteten är låg gör 

den manuella monteringen att det finns en betydande flexibilitet i processen. Dels kan de involverade 

personerna utföra de flesta monteringsmomenten i processen och därmed kan de flyttas runt mellan 

stationerna utifrån det aktuella behovet. Dels kan enheten med kort varsel plocka in extrapersonal som 

snabbt kan sättas i arbete och därmed täcka uppkomna behov. 

Slutmonteringen av missiler och markutrustning i Karlskoga är i stället att betrakta som en flödesgrupp. 

Detsamma gäller monteringen av understödsvapnen då den har betydande likheter med de nämnda pro-

cesserna. Avseende markutrustningen för missilsystemen handlar det om fåstyckstillverkning där färdiga 

komponenter köps in och all montering görs manuellt av en person. Den manuella monteringen av 

färdiga komponenter gäller också missilmonteringen även om den processen är betydligt mer omfatt-

ande. Den är uppdelad i ett antal stationer med ett varierande arbete i varje, från en kvart till ett par 

timmar. Den tekniska komplexiteten är låg då arbetet i respektive station är av sådan karaktär att det 

krävs manuell bearbetning, något som i sin tur gör att montörerna generellt endast klarar av arbetet vid 

en eller ett par stationer. Den tekniska flexibiliteten både vad gäller volym och produktmix är ganska 

hög. Avseende volymförändringar handlar det om att förändra bemanningen genom att exempelvis 

tillämpa tvåskift eller dubbelbemanna stationerna. Både testutrustningen och de problem de haft att 

låna personer med rätt kompetens sätter en tydlig gräns för maximal produktionsvolym. Vad gäller möj-

ligheterna för en förändrad produktmix finns det inte en omfattande fysisk struktur för monteringen 

som sätter begränsningar för vad som kan produceras. Däremot är den komplexa testutrustningen av en 

sådan specifik karaktär att endast vissa specifika produkter kan testas.  

Inom Linköpingsenheten sker monteringen av ett flertal olika produkter. I och med att de verkstads-

anställda generellt är utbildade för att klara av monteringen av de flesta produkterna kan hela produk-

tionsenheten på sätt och viss betraktas som en flödesgrupp. Den tekniska komplexiteten är låg genom 

att näst intill all montering av en enskild produkt sker manuellt och av en person från början till slut. 

Detta tillsammans med att ett flertal olika produkter monteras inom enheten gör att den tekniska 

flexibiliteten är ganska hög. Dessutom kan volymtoppar för enskilda produkter hanteras genom att 

befintliga resurser omfördelas och övertid tillämpas. Dock är testutrustningen även här en begränsande 

faktor för vad och hur mycket som kan produceras. 

Mjukvaruproduktion 

Tillämpningen av resultatenheter från år 1995 till och med år 2003 innebar att det inte fanns en 

gemensam strategi för mjukvaruproduktionen. Snarare fanns det betydande skillnader i processerna. 

Någon mer specifik klassificering än att mjukvaruproduktionsstrategierna var varierande är således inte 

möjlig. Från och med år 2004 har dock ett arbete skett för att implementera en gemensam produktions-

strategi i Linköping och Karlskoga, en strategi som i många avseenden liknar I/P-modellen. Systemen är 

unika och en detaljerad kravspecifikation är inte möjlig att fastställa i början av processen. Detaljerna 

utarbetas i stället efter hand. Processen är iterativt uppbyggd och systemet byggs upp efter hand genom 

kontinuerliga releaser. Storleken på arbetspaketen har dessutom blivit betydligt mindre för att bland 
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annat möjliggöra snabbare feedback om hur de ligger till, något som är en viktig förutsättning för att 

I/P-modellen skall kunna tillämpas. För att öka flexibiliteten i processen ytterligare har modellbaserad 

produktion börjat implementeras. Bland annat fattades ett stort inriktningsbeslut år 2007 att metoden 

skall vara en del i produktionsprocessen framöver. För år 2008 fanns det dock inte resurser för att 

fortsätta implementeringen som planerat. 

Kundens involverande i processen samt medarbetarnas kompetens talar också för att produktions-

processen kan karaktäriseras som I/P-modellen. I det förstnämnda fallet är kunden ofta involverad i 

processen, bland annat på grund av den tydliga kundanpassningen av systemen. Avseende med-

arbetarnas kompetens har inriktningen förändrats under 2000-talet. Före år 2004 var medarbetarna ofta 

inriktade på att arbeta med specifika delar av processen. Affärsenhetens satsning på exportmarknaden 

har dock inneburit att osäkerheten i vad som skall produceras ökat och därmed har ett behov av en 

ökad flexibilitet uppstått. Sedan år 2004 arbetar de därför för att de enskilda medarbetarna skall kunna 

hantera ett flertal delar av processen, något som också gett resultat i form av en bredare kompetens.  

6.5 SBD:S EKONOMISTYRNING 

I detta avsnitt presenteras ekonomistyrningens utformning och användning på affärs- och funktionsnivå 

inom SBD. Avsnittet inleds med en beskrivning av den övergripande ekonomistyrningsmodellen och 

följs av underavsnitt om den strategiska planeringen, budgeten, Mål & Mät samt program- och projekt-

styrningen. Avsnittet avslutas med att ekonomistyrningen klassificeras.  

6.5.1 SBD:S ÖVERGRIPANDE EKONOMISTYRNINGSMODELL 

Under andra halvan av 1990-talet fanns det två huvudsakliga styrverktyg inom affärsenheten: budgeten 

och strategiplaner. De sistnämnda var dock inte så omfattande som den strategiska verksamhetsplan 

som användes under de sista åren av studieperioden. Strategiplanerna relaterade dessutom enbart till 

produktinriktningen, inte alls till verksamhetsutveckling. I och med att de tre resultatenheterna i många 

avseenden var autonoma var en stor del av den strategiska planeringen decentraliserad till dessa. Dock 

fördes en kontinuerlig dialog mellan affärsenhetsledningen och respektive resultatenhet avseende över-

gripande ramar för just deras verksamhet. Koordineringen mellan de olika enheterna var sparsam. 

Arbetet med att planera och följa upp verksamheten skilde sig också mellan resultatenheterna. I slutet på 

1990-talet implementerades dock enhetliga affärs-, offert- och kalkyleringsprocesser inom hela 

affärsenheten.  

Avseende budgetarbetet skedde även detta i huvudsak inom respektive resultatenhet. Budgeten för 

affärsenheten som helhet var i många avseenden summan av delarna. Uppföljningen av resultat-

enheterna var direkt kopplad till respektive budget och fokuserade främst på orderingång, fakturering 

och rörelsemarginal. Även uppföljningen i början av 2000-talet hade fokus på dessa tre nyckeltal.  

Direkt efter skapandet av SBD var de interna planerings- och uppföljningsrutinerna inom affärsenheten 

ännu mer diversifierade än under 1990-talet. Dessutom var koordineringen mellan resultatenheterna 

fortsatt låg. Under de första åren på 2000-talet skedde därför ett arbete med att skapa enhetliga rutiner 

och processer för planering och uppföljning inom affärsenheten. Dessa hade implementerats år 2004 

och har därefter förfinats, något som bland annat inneburit att de olika styrverktygen blivit allt mer 

integrerade. Under de sista åren av studieperioden har de också jobbat med att återskapa enhetliga 

arbetsprocesser.  
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Flera faktorer låg bakom arbetet med att skapa ett enhetligt styrsystem för affärsenheten. En sådan är 

möjligheterna att realisera synergipotential, exempelvis i form av att temporärt flytta personal för att 

hantera förändringar i produktionsvolym. En annan faktor är möjligheterna till en tydlig och 

gemensam avvägning mellan olika satsningar. Tidigare hade de resultatenheter som tävlade mot varan-

dra och därmed försökte optimera sin egen rörelsemarginal. Avskaffandet av resultatenheterna innebar 

att rörelsemarginalen i stället beräknades på programnivå. Därmed har viktiga beslut kunnat fattas på en 

högre organisatorisk nivå än tidigare och med affärsenheten som helhet i åtanke, inte en specifik del 

som i fallet med resultatenheterna. 

Enligt respondenterna är förändringarna i omvärlden den primära faktorn bakom skapandet av ett 

sammanhängande styrsystem. I takt med det svenska försvarets omställning har den tidigare relativt 

givna finansieringen minskat. Detta har i sin tur ställt högre krav på den interna styrningen för att de 

skall fortsätta vara framgångsrika. Respondenterna lyfter fram en transparens inom hela affärsenheten 

som viktig för att de bland annat skall kunna prioritera var de skall satsa sina resurser, kunna kom-

municera vikten av kostnadsreduceringar för att täcka ökade kostnader för marknadsföring och egen-

finansierad utveckling samt få information om leveransprecisionen och var förbättringar behöver ske. 

En integrering av styrverktygen inom affärsenheten betraktas som en viktig förutsättning för en fortsatt 

konkurrenskraftig verksamhet. 

Affärsenhetens styrsystem har under de sista åren av studieperioden framför allt innefattat tre 

styrverktyg: den strategiska verksamhetsplanen, budgeten och Mål & Mät. Den årliga planeringscykeln 

för dessa kan beskrivas enligt följande. Arbetet med den strategiska verksamhetsplanen inleds i början av 

året och pågår fram till maj. Omkring månadsskiftet augusti/september inleds budgetarbetet som pågår 

till månadsskiftet oktober/november. Utgångspunkten för budgetarbetet är dels första året i den finansi-

ella affärsplanen, dels föregående års budget. Efter budgetarbetet sker planeringsarbetet inom Mål & 

Mät. Utgångspunkten för det är de långsiktiga målen i den strategiska verksamhetsplanen. Dessa blir 

strategiska mål inom Mål & Mät och bryts sedan ned till taktisk och operativ nivå. Arbetet på affärs-

enhetsnivå är klart i december medan det på lägre nivåer ofta är färdigt först i januari.  

I de fyra kommande avsnitten kommer styrverktygens utformning och användning att presenteras mer 

utförligt. De tre första beskriver de tre styrverktygen och i det fjärde kommer styrningen av och inom 

programmen och projekten att presenteras. Precis som inom Aerosystems är det de sistnämnda som är 

de centrala inom affärsenheten och därmed är det även här relevant att presentera denna styrning i ett 

separat avsnitt. 

6.5.2 DEN STRATEGISKA PLANERINGEN 

En stor del av den strategiska planeringen under 1990-talet var alltså decentraliserad till 

resultatenheterna. En del affärsenhetsövergripande diskussioner fördes dock avseende strategisk 

inriktning, exempelvis om behovet av att bredda produktportföljen med luftmålsrobotar. Då affärs-

enheten hade monetära problem under 1990-talet var tidshorisonten för den strategiska planeringen 

bara några år. Dessutom fokuseras den svenska marknaden. Det handlade om vilka produkter de skulle 

försöka sälja i närtid för att överleva och hur detta skulle ske. En respondent i affärsenhetsledningen 

sammanfattar med att säga att planeringsarbetet ”var mer rudimentärt då”.  

Även i början av 2000-talet var den strategiska planeringen tydligt decentraliserad. Dock förde respektive 

resultatenhetschef en dialog med affärsutvecklings- och strategiavdelningen avseende inriktningen. Detta 
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sammanställdes sedan och diskuterades vid några affärsenhetsövergripande strategiseminarier och 

ledningsgruppsmöten. En respondent menar dock att det var ”oerhört politiskt att skriva ihop en stra-

tegisk verksamhetsplan” (Respondent, affärsenhetsledningen) i och med att resultatenheterna hade olika 

bakgrund och ville driva sin verksamhet utifrån sina egna förutsättningar, inte utifrån en större helhet. 

Några omfattande diskussioner om avvägningar mellan olika satsningar förekom inte heller, resultat-

enheterna gjorde de satsningar de själva ansåg relevanta. Dock fanns en gruppering som diskuterade 

vissa avvägningar gentemot FMV.  

Efter avskaffandet av resultatenheterna förändrades den strategiska planeringen. En respondent menar 

att det var först då som det var möjligt att föra mer omfattande diskussioner om den framtida inrikt-

ningen. Den strategiprocess som har använts sedan dess syftar till att ta fram en strategisk verksamhets-

plan för de kommande fem åren. Verksamhetsplanen består av två övergripande delar: en strategisk 

affärsplan och en finansiell affärsplan. Med utgångspunkt i föregående års verksamhetsplan samt de 

direktiv och riktlinjer som kommuniceras från koncernledningen driver affärsutvecklings- och strategi-

enheten strategiarbetet inom affärsenheten. 

Den strategiska affärsplanen består framför allt av en generationsplan, en produkt-programplan, en 

teknikplan samt en plan för interna förbättringar93. Arbetet med dessa sker i olika forum inom affär-

senheten. Parallellt med det arbetet börjar bland annat delar av affärsenhetsledningen sitt arbete med att 

ta fram de spelkort som skall lämnas till koncernledningen. När de kommit en bit på väg i arbetet med 

de olika delarna genomförs ett strategiseminarium för affärsenhetsledningen. Efter revideringar i 

materialet genomförs ett avstämningsmöte med representanter från Ekonomi samt Affärsutveckling & 

Strategi där det framtagna materialet diskuteras för att säkerställa att det finns samstämmighet i 

innehållet. Ungefär samtidigt görs en första orderingångsplan i monetära termer för den kommande 

femårsperioden. Därefter följer ett parallellt arbete med den strategiska och den finansiella affärsplanen 

där Affärsutveckling & Strategi ansvarar för det förstnämnda och ekonomienheten för det sistnämnda. 

Den finansiella affärsplanen består av en resultat- och balansräkning för den kommande femårsperioden 

med utgångspunkt i den framtagna orderingångsprognosen och föregående års finansiella affärsplan.  

Utifrån ett första utkast av de två affärsplanerna genomförs ett avstämningsmöte med representanter 

från marknads-, ekonomi- samt affärsutvecklings- och strategienheterna. Utifrån diskussionerna sker 

vanligen revideringar av både den strategiska och finansiella affärsplanen. Arbetet med verksamhetsplan-

en avslutas med att de viktigaste strategiska målen formuleras. Efter slutlig avstämning i koncernled-

ningen godkänns verksamhetsplanen i SBD:s styrelse i slutet av maj. 

Som nämnts ovan är tidshorisonten i den strategiska verksamhetsplanen fem år. Det tillsammans med 

att en del av de underliggande planerna har en betydligt längre tidshorisont än så gör att många respon-

denter betraktar styrningen på affärsenhetsnivå som långsiktig. Exempelvis har den långsiktiga plane-

ringen inneburit att affärsenhetsledningen redan omkring millennieskiftet kunde konstatera att kund-

finansieringen skulle minska betydligt framöver. Redan då skedde ett förberedande arbete för att öka 

                                                      

93 Generationsplanen behandlar de framtida produktgenerationerna i ett tio- till tjugoårsperspektiv. Produkt-
programplanen innefattar planer för produktområdenas utveckling i ett femårsperspektiv, det vill säga hur mycket de 
tror att de kommer att sälja och vilka satsningar som behöver göras. Teknikplanen fokuserar på den tekniska 
utvecklingen och vad de skall sträva efter för att innehållet i generationsplanen skall kunna uppfyllas. Planen för 
interna förbättringar innefattar en sammanställning av den verksamhetsutveckling de anser nödvändig för att kunna 
realisera innehållet i de tre nyss nämnda planerna. 
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den egenfinansierade utvecklingen. Den typ av verksamhet som SBD bedriver kräver också betydande 

förändringar idag om en större förändring skall ha implementerats om fem år. En respondent menade 

följande i början av år 2008: 

Det är inte så mycket vi kan göra åt 2008 utan vi kan kanske börja påverka 2009/2010, framför allt 2010. 

Även för 2009 finns det relativa begränsningar för vad man kan åstadkomma (Respondent, 

affärsenhetsledningen).  

En annan respondent upplever dessutom att affärsenheten kontinuerligt går väl i takt med den långsikt-

iga inriktningen, exempelvis vad gäller produktsatsningar. Det händer dock att de behöver göra tillfäll-

iga, och utifrån SBD:s perspektiv mer kortsiktiga, avstickare. Ett sådant exempel är SBD:s arbete med att 

omvandla tekniken för en målsökare till en civil applikation. Detta är inte i linje med SBD:s långsiktiga 

inriktning men det är relevant för Saab som helhet och satsningen på samhällssäkerhet. Att de överlag 

börjat fundera på affärsmöjligheter som inte bara rör dem själva utan också andra affärsenheter är bland 

annat en konsekvens av att SBD:s strategiprocess blivit en del av koncernens totala strategiarbete. 

Dessutom lyfts Saabs förvärv av Microwave Systems fram som viktigt för SBD då de två affärsenheterna 

har verksamheter som ligger nära varandra, exempelvis säljer de gemensamma system. Innan förvärvet 

hade SBD endast gjort ett fåtal affärer tillsammans med andra affärsenheter. Med Microwave Systems 

har de fått en naturlig partner inom koncernen. Trots detta menar ett flertal respondenter att samman-

kopplingen av strategiprocesserna inte haft någon större betydelse i SBD:s egna strategiarbete. En 

respondent menar dock att det bidragit till att koncernledningen fått en bättre förståelse för affärs-

enhetens verksamhet. 

6.5.3 VERKSAMHETSPLANERNA 

På funktionsnivå finns det en övergripande verksamhetsplan för respektive enhet för de kommande tre 

åren. Verksamhetsplanen beskriver vad enheten skall åstadkomma och på vilket sätt. Planen motsvarar 

således en strategisk affärsplan på lägre organisatorisk nivå. Tanken är att det även på utvecklingsenhets- 

och avdelningsnivå skall finnas en verksamhetsplan som är kopplad till enhetens verksamhetsplan. På så 

sätt kan en koppling från den strategiska verksamhetsplanen till verksamhetsplaner långt ned i affärs-

enheten skapas. Inom en av SBD:s avdelningar är exempelvis en del av verksamhetsplanen hämtad 

direkt från den övergripande verksamhetsplanen, en del är en anpassning av andra delar av den överligg-

ande planen och en del är specifikt framtaget för områdets verksamhet. Tanken är också att verksam-

hetsplanerna skall utformas på ett sätt som gör de planerade aktiviteterna mätbara. Inom Mål & Mät 

kan då mål formuleras som skall bidra till att sätta fokus på de identifierade aktiviteterna. I realiteten 

varierar dock kopplingen mellan respektive verksamhetsplan och Mål & Mät, allt från att det finns en 

tydlig koppling till att den är begränsad.  

Arbetet med verksamhetsplanerna på och mellan olika nivåer skiljer sig också åt. I vissa fall görs ett 

omfattande arbete med att identifiera lämpliga förändringsåtgärder. I andra fall är arbetet sparsamt. I 

ytterligare några fall finns knappt någon verksamhetsplan alls. Arbetet med att realisera de identifierade 

aktiviteterna skiljer sig också åt. En respondent på funktionsnivå menar exempelvis att förändrings-

arbetet inte riktigt får fotfäste i och med att alla inom enheten har fullt upp med att lösa sitt arbete 

inom kundprojekten. Det finns därmed ingen tid över för förbättringsarbete och arbetet med verksam-

hetsplanen blir i dessa fall inte mycket mer än just en plan. 
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6.5.4 BUDGETEN 

Från år 1995 fram till och med år 2003 var budgeten på affärsenhetsnivå i huvudsak summan av 

respektive resultatenhets budget. Efter att resultatenheterna avskaffats började konsolideringen av affärs-

enhetens budget att förändras. Det var då som affärsenhetsledningen bland annat började göra avväg-

ningar mellan olika typer av investeringar och satsningar inom olika delar av affärsenheten. Den över-

gripande budgeten var därmed inte längre summan av fristående enheter utan affärsenhetsledningen på-

verkade budgetens utformning betydligt mer än tidigare. Även om budgetarbetet har förfinats allt 

eftersom från år 2004 och framåt har grunden till stor del varit densamma. Det är också det arbetet som 

presenteras nedan. 

Planeringsprocessen för budgeten 

Utgångspunkten för budgetarbetet är budgetdirektiven från koncernnivå, första året i den finansiella 

affärsplanen samt utfallet för den innevarande budgeten. Från den finansiella affärsplanen hämtas 

nivåerna för orderingång, fakturering, rörelsemarginal och liknande. Efter eventuella revideringar av 

orderingångsplanen skickas intäktssidan av budgeten, inklusive övergripande marginalmått, ut som 

underlag för kostnadsbudgeteringen. 

Arbetet med kostnadsdelen av budgeten sker till stor del på funktionsnivå där omkostnadsbudgetar 

skapas på flera nivåer. Arbetet med att ta fram omkostnadsbudgeten skiljer sig åt mellan olika delar av 

verksamheten. Exempelvis finns det en tradition av ett mer decentraliserat och involverande arbete i 

Linköping medan det i Karlskoga är ett mer centraliserat arbete. I Linköping är de dessutom mer 

detaljerade i sitt arbete med underlaget för budgeten. Framför allt är de noggrannare i nedbrytandet av 

orderingångsplanen och ser gärna att antalet arbetstimmar som ligger till grund för budgeten blir så 

exakt som möjligt. Huruvida detta leder till att budgetutfallet är mer i enlighet med budgeten råder det 

dock delade meningar om inom affärsenheten. 

I och med att orderingångsplanen innefattar både intäkter och rörelsemarginal är det specificerat vilket 

omfång kostnadsdelen av budgeten för en viss organisatorisk nivå får ha. Dessutom finns det givna 

ramar för vilket intervall timkostnadsökningen måste hållas inom94. En stor del av kostnaderna för det 

enskilda året är dessutom fasta. Det som framför allt är påverkbart är kostnader för verksamhetsut-

veckling och personal.  

Ett centralt inslag i budgetarbetet är kostnadsuppskattningarna på lägsta chefsnivå. Kostnaderna där 

handlar främst om ny utrustning, personalutbildning samt personalkostnader. I det sistnämnda fallet 

används den nedbrutna orderingångsplanen som underlag för vilket arbete som skall genomföras. Sådan 

information hämtas direkt från KUPP. Inom produktionen kan även MPS-systemet användas, ”den 

informationen är egentligen densamma men den är mer detaljerad” (Respondent, funktionsnivå). För 

det kommande verksamhetsåret består orderingångsplanen av en stor andel inneliggande order varför 

möjligheterna att få en bra bild av nödvändig beläggning är god. 

Även innan KUPP användes var en nedbruten orderingångsplan utgångspunkten för budgetarbetet, men 

det krävdes mer handpåläggning för att få fram relevant information. En respondent menar också att 

kvaliteten i den nedbrutna orderingångsplanen har förbättrats under de sista åren av studieperioden. 

                                                      

94 I och med att projektet i princip köper tjänster av linjen är timkostnaden i linjeverksamheten en viktig styrmeka-
nism. 
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Tidigare var det vanligt att schablonsiffror för arbetspaket samt arbete som de inte hade finansiering för 

lades in i systemet, något som ledde till inkorrekt information om bemanningsbehovet. De sista åren 

har det dock tydligt poängterats från affärsenhetsledningen att det är viktigt att det finns någon form av 

finansiering för allt arbete som läggs in i KUPP. Mätningarna av beläggningsgraden95 inom respektive 

enhet gör dessutom att det inte går att vara för optimistisk i sina uppskattningar om vilket arbete som 

krävs för respektive projekt.  

Orderingångsplanen används inte bara som utgångspunkt för budgetarbetet utan bland annat också 

som utgångspunkt för en långsiktig beläggningsplanering. Beläggningsplaneringen innebär att order-

ingångsplanen bryts ned inom respektive enhet och visar därmed långsiktiga trender för vilken 

bemanning de kommer att behöva inom olika områden. Den beläggningsplanering som görs inom Ut-

veckling hade fram till år 2004 en tidshorisont på omkring arton månader. Sedan dess har den varit tre 

år och rullande. Den huvudsakliga anledningen till den förlängda tidshorisonten var ett behov av ökad 

långsiktighet, framför allt för att undvika att behöva varsla personal. 

När det huvudsakliga arbetet med omkostnadsbudgetarna på funktionsnivå är färdigt aggregeras respek-

tive budget till en kostnadsbudget för hela affärsenheten. Sammanställningen diskuteras sedan i affärs-

enhetsledningen, ofta med krav på revideringar som följd. Efter ett antal iterationer mellan affärs- och 

funktionsnivå, tillsammans med en parallell dialog med personer på koncernnivå om budgetinnehållet, 

fastställs budgeten slutligen i SBD:s styrelse i november månad.  

Användningen av budgeten 

Uppföljningen av budgeten förändrades under hösten år 2007 till följd av de nya uppföljningsrutinerna 

på koncernnivå. En förändring är alltså att affärsenheterna måste göra kompletta månadsbokslut i stället 

för enbart kvartalsbokslut. Trots den förändrade rapporteringen sker SBD:s huvudsakliga budget-

uppföljning på affärsenhetsnivå i samband med kvartalsbokslutet. En detaljerad genomgång av utfallet 

görs då i ledningsgruppen. Grunden för den är en noggrann översyn på funktionsnivå av de upparbet-

ade kostnaderna samt de prognostiserade kostnaderna vid årets slut. I samband med kvartalsboksluten 

görs också en resultatprognos för resterande del av året. Både den detaljerade kvartalsgenomgången och 

resultatprognoserna grundar sig på att denna typ av information efterfrågas på koncernnivå.  

På affärsenhetsnivå sker även en viss uppföljning på månadsbasis. Intäktssidan stäms av i dialog mellan 

programcheferna och controllers medan enheternas kostnadsbudgetar kontrolleras översiktligt av eko-

nomichefen. På funktionsnivå sker en något mer omfattande budgetuppföljning på månadsbasis. An-

svarig person granskar utfallet med fokus på eventuella avvikelser och utfallet diskuteras även under de 

månatliga ledningsgruppsmötena på respektive nivå. Är det avvikelser av större omfattning sker en djup-

are diskussion om dessa samt vilka åtgärder som skall vidtas. Dock är dessa diskussioner i klar tidsmäss-

ig minoritet av ledningsgruppsmötena. Det som framför allt är i fokus är hur arbetet i de olika projekt-

en går, om de behöver göra omprioriteringar etcetera. På högsta nivå inom enheterna finns dock ett 

större fokus på den monetära uppföljningen. Exempelvis får påläggsresultatet förhållandevis stor upp-

märksamhet.  

Det finns flera anledningar till att utfallet för linjebudgetarna inte får mer uppmärksamhet. För det 

första menar flera respondenter att det utfallet är mindre intressant än budgetutfallet i projekten och 

                                                      

95 Med beläggningsgrad avses andelen tid som en anställd genomför ett debiterbart arbete i ett projekt. 
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programmen. En annan anledning är fokuseringen på att leverera i tid, kostnaderna är mindre viktiga. 

För det tredje fanns det vid utgången av år 2007 fortfarande spår kvar av den tidigare fokuseringen på 

tekniskt avancerade lösningar. Lanserandet av ”kvalitet i rätt tid” skall betraktas i ljuset av de två 

sistnämnda punkterna. Linjebudgetens begränsade betydelse tydliggörs dessutom av att några av respon-

denterna till och med har svårt att påminna sig hur planerings- och uppföljningsarbetet går till. Enligt 

dem själva beror det på att det inte är uppfyllandet av nivåerna i linjebudgeten som är problemet i deras 

verksamhet utan det är att genomföra arbetet i projekten på ett bra sätt. 

Oavsett om det handlar om monetära eller ickemonetära mål leder betydande negativa avvikelser i 

utfallet inte till några kännbara konsekvenser för ansvariga linjechefer. De ges snarare betydande 

möjligheter att försöka lösa situationen. Verksamheten anses vara komplex och flera respondenter menar 

att negativa avvikelser på sätt och vis är naturliga. I och med att det är i projekten och programmen som 

vinsten uppstår är det främst inom dessa som negativa budgetavvikelser kan få allvarligare konsekvenser. 

Det har exempelvis hänt att program- och projektledare blivit omplacerade på grund av att de inte 

lyckats leverera resultatmässigt. Detta är dock ovanligt trots att affärsenheten haft problem med projekt 

som förskjuts i tid och därmed skapat betydande negativa budgetavvikelser.  

Effektiviseringar inom affärsenheten har varit viktiga under de sista åren av studieperioden, bland annat 

för att täcka ökade marknadsföringskostnader och skapa mer resurser för egenfinansierad utveckling. I 

effektiviseringsarbetet har budgeten varit ett centralt verktyg för att driva fram förändringar. 

Affärsenhetsledningen har ställt krav på sänkta budgeterade kostnadsnivåer inom respektive enhet som 

enhetscheferna sedan ansvarat för att realisera. Även om besparingskrav varit en realitet under några år 

är det först i budgetarbetet för år 2008 som rejäla krav ställts. En respondent menar att ”det har varit en 

oerhört tung budgetprocess under år 2007” (Respondent, affärsenhetsledningen). En respondent på 

funktionsnivå menar sammanfattningsvis att ”allt som inte är viktigt för stunden för att hålla igång 

verksamheten försöker de dra ned på”. 

Det finns många exempel på förändringar där nämnda besparingskrav varit en drivande faktor. Ett 

sådant är att de inom Utveckling börjat se över de verktyg de jobbar i för att försöka hitta gemensamma 

lösningar, dels för att minska licens- och supportkostnader, dels för att underlätta en samordning av 

verksamheten på de olika orterna. Beslutet att all nyutveckling skall ske i ett specifikt CAD-verktyg (eng. 

Computer-Aided Design) är ett exempel. 

En annan typ av förändring är att det ursprungliga förslaget för nästa generation av Robot 70 har 

arbetats om till att kostnadsmässigt motsvara en tredjedel av det ursprungliga förslaget. Dessutom har 

provskjutningar av Bamse strukits och de som genomförts har skett efter betydande riskminimering; allt 

som inte varit en absolut nödvändighet för den aktuella provskjutningen har plockats bort. I avsnitt 6.4 

(SBD:s produktionsstrategier) har ytterligare förändringar tagits upp, exempelvis införandet av 

modellbaserad produktion. 

Som en del av COGS-projektet genomförs även andra åtgärder i syfte att effektivisera verksamheten. Ett 

område som affärsenheten kommer att jobba med är leverantörerna. I många fall har de varit desamma 

under årtionden varför alternativa aktörer har börjat bearbetas för att försöka hitta leverantörer som kan 

göra ett lika bra jobb till ett lägre pris. 

Även om det finns många långsiktiga initiativ för att nå högt ställda budgetmål menar flera respon-

denter att det under de sista åren av studieperioden också funnits ett tydligt och ökande inslag av kort-
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siktighet. Det monetära resultatet för varje enskilt kalenderår, men även för respektive kvartal, priori-

teras högt. Exempelvis har detta lett till att vissa investeringar skjutits på framtiden och att kortsiktiga 

besparingar görs i slutet av respektive år för att hjälpa till att nå budgeterade resultat.  

6.5.5 MÅL & MÄT 

Mål & Mät härstammar från den före detta Boforsverksamheten och blev därför en del av affärsenheten 

år 2000. Verktyget började dock inte användas generellt i affärsenheten förrän år 2004. Syftet med Mål & 

Mät är att skapa en verksamhetsnära styrning, främst genom ickemonetära nyckeltal, med koppling till 

de långsiktiga målen i den strategiska verksamhetsplanen. Även under 1990-talet användes ickemonetära 

mål i styrningen, bland annat inom produktionen. Det handlade då exempelvis om leveransprecision 

till kund, leveransprecisionen för plocklistorna till förrådet samt tidsåtgång per produktionsbatch. 

Produktionen använde dessa på eget initiativ, men några av måtten och deras utfall intresserade även 

affärsenhetsledningen. Arbetet med mål och mått blev dock betydligt mer strukturerat inom ramen för 

Mål & Mät.  

Inom Mål & Mät finns tre typer av mål: strategiska, taktiska och operativa. En hel del av målen är 

aktivitetsinriktade snarare än att det handlar om målnivåer för nyckeltal. Exempel på aktivitetsinriktade 

mål är att genomföra en specificerad förändring inom en viss tidsperiod eller att leverera en viss 

produkt enligt befintliga milstolpar. De strategiska målen är desamma som de långsiktiga målen i den 

strategiska verksamhetsplanen. Ansvaret för formulerandet av dessa ligger hos affärsenhetsledningen. 

Vidare finns det taktiska mål på två nivåer. De övergripande taktiska målen ansvarar affärsenhets-

ledningen för. Dessa innefattar en nedbrytning av de strategiska målen och relaterar till det kommande 

året. Respektive enhet formulerar i sin tur taktiska mål på sin nivå där utgångspunkten är de övergrip-

ande taktiska målen. De operativa målen är avslutningsvis en nedbrytning av respektive enhets taktiska 

mål. Inom exempelvis Utveckling ligger ansvaret för dessa mål på utvecklingsenheterna. De två sist-

nämnda typerna av mål skall kompletteras med aktivitetsplaner.  

Planeringsprocessen för Mål & Mät 

I den årliga planeringscykeln är formuleringen av de taktiska målen bland det sista som händer på 

affärsenhetsnivå: ”Som kronan på verket formulerar vi de taktiska målen. Då är de egentligen redan 

klara i och med att de kommer ut ur budgetarbetet” (Respondent, affärsenhetsledningen). För år 2008 

handlade det om sju övergripande taktiska mål och merparten av dessa var av monetär karaktär, exem-

pelvis orderingång, resultat och kassaflöde. Dessutom hade de som mål att leverera enligt plan inom 

några projekt samt ett övergripande mål för affärsenhetens totala leveransprecision.  

På affärsenhetsnivå används Mål & Mät alltså till stor del som en uppsummering av relevanta mål för 

det kommande året. En respondent menar dock att det vore lämpligt att ändra turordningen för 

verktygen i planeringscykeln så att arbetet med Mål & Mät kommer direkt efter den strategiska 

planeringen. Det skulle bland annat innebära att budgeten tas fram utifrån de mål som formulerats 

inom Mål & Mät och inte tvärt om. Respondenten menar att det skulle öka betydelsen av Mål & Mät.  

Arbetet med att ta fram mål och mått på funktionsnivå handlar i utgångsläget alltså om en nedbrytning 

av de taktiska målen på affärsenhetsnivå. Exakt hur detta arbete går till är upp till respektive enhet. 

Trots det finns det tydliga likheter i arbetet. Överlag sker arbetet för det kommande verksamhetsåret i 

slutet på varje år eller i början av det nästföljande. Under år 2007 hamnade exempelvis arbetet med Mål 
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& Mät inom produktionen i skymundan av Supply chain-projektet. Målarbetet för år 2008 inleddes 

därför först en bit in på det aktuella året. 

Planeringsarbetet inleds generellt inom ledningsgrupperna på respektive nivå. Diskussionerna rör 

utfallet för innevarande år samt vilka mål och mått som är lämpliga att använda för det kommande 

året. Då måtten till stor del är desamma från år till år handlar det inte om ett omfattande planerings-

arbete. Snarare innebär arbetet några enklare iterationer mellan nivåerna. Målarbetet sträcker sig ned till 

den lägsta eller näst lägsta chefsnivån. Måtten och målen på respektive nivå är i vissa fall en matematisk 

nedbrytning av mål på överliggande nivå och i andra fall specifika för en viss organisatorisk enhet. I de 

senare fallen finns det ändå en koppling till mål på överliggande nivå. 

En viktig förändring under de sista åren av studieperioden är att målen överlag är mer fokuserade mot 

ett fåtal centrala aspekter. Tidigare var de totalt sett spretigare till sin karaktär. Det mål som i princip 

alla respondenter nämner som ett av de viktigaste under senare delen av studieperioden är leverans-

precisionen, både den interna och den externa. Mål för leveransprecision återfinns också på alla chefs-

nivåer inom affärsenheten och har så gjort under de sista åren av studieperioden. Vikten av målet 

härstammar från att SBD haft en hel del problem med att just leverera i tid. Trots målets betydelse var 

de vid utgången av år 2007 fortfarande en bra bit ifrån sin högt uppsatta målsättning.  

För att sätta fokus på leveransprecisionen och komma till rätta med leveransproblemen började ”kvalitet 

i rätt tid” kommuniceras under år 2005. Supply chain-projektet som beskrivits tidigare (se avsnitt 6.4, 

SBD:s produktionsstrategier) är en konsekvens av fokuseringen på leveransprecision. Projektet innebär 

bland annat ett förändrat målarbete, dels genom identifiering av fler och mer specifika mått som kan 

användas i uppföljningen, dels genom att målen inom produktionen bryts ned på individnivå, något 

som inte skett tidigare.  

Det vi skall göra nu är att bryta ned målen så att de blir mer förståeliga avseende hur enskilda personer 

påverkar målen. Det har vi varit rätt dåliga på. Det har alltid hetat att vi skall göra det men vi har varit rätt 

dåliga på att få ut det så. Alla vet att leveransprecision är viktigt, det är inget märkvärdigt med det, men 

med de nya målen försöker vi få dem lite mer jordnära så att de i verkstan känner: ”aha det här kan jag 

påverka på något sätt” (Respondent, funktionsnivå). 

Enligt en respondent är det sannolikt att de kommer att få god effekt av förbättringsarbetet omkring år 

2009–2010 då de tömt hela projektportföljen och alla projekt redan från start har fokuserat på sin 

leveransprecision. En annan central anledning till att affärsenheten inte uppnått sitt mål är att de under 

årtionden haft ett fokus på de tekniska lösningarna och inte på ledtider. Att nu försöka förändra med-

arbetarnas sätt att resonera och agera är därför en utmaning. Ett initiativ för att försöka lösa detta är 

praktiskt medarbetarskap. Det inleddes år 2007 och innebär att medarbetarna inom respektive sektion 

träffas under en heldag för att diskutera vad sektionen kan göra för att bidra till en förbättrad leverans-

precision och effektivitet. Dagen skall mynna ut i en handlingsplan som skall följas upp kontinuerligt. 

Ett problem som dock lyfts fram är att sektionerna inte får några extra resurser för planeringsarbetet, 

genomförandet eller den kontinuerliga uppföljningen; allt arbete måste lösas inom ramen för en redan 

pressad ordinarie verksamhet. Det har i sin tur gjort att åtgärderna i handlingsplanerna inte alltid priori-

terats och agerandet utifrån planerna har därmed varierat. 
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Användningen av Mål & Mät 

På funktionsnivå sker uppföljningen inom Mål & Mät på månadsbasis, och dessutom något mer 

detaljerat på kvartalsbasis. Diskussionerna sker framför allt i ledningsgrupperna på de två högsta 

nivåerna inom enheterna. Till kvartalsmötena skall mätningar ha gjorts och rapporterats i verksam-

hetssystemet. Utfallet skall ha klassificerats på en tregradig skala samt kommenterats, och vid negativa 

avvikelser skall åtgärder också presenteras. Det är dock långt ifrån alltid som all denna information 

matas in i systemet. Detta trots tydliga och upprepade påtryckningar från administrativt ansvariga för 

Mål & Mät. Det som diskuteras vid mötena är framför allt de negativa avvikelserna. Identifierandet och 

genomförandet av åtgärder för att komma till rätta med problemen delegeras ofta till en eller flera 

personer. Uppföljningen på månadsbasis är mindre omfattande och rör dessutom färre mål, främst 

leveransprecisionen. 

Uppföljningen av de taktiska målen på affärsenhetsnivå samt för de underliggande enheterna är tänkt 

att ske en gång i månaden vid de ordinarie ledningsgruppsmötena. Affärsenhetsledningen träffas en 

gång per vecka, men det händer att vissa möten blir inställda. I de fall dessa skulle ha innefattat en 

uppföljning kopplad till Mål & Mät sker uppföljningen först en månad senare i samband med nästa 

inplanerade Mål & Mät-uppföljning. I själva uppföljningen är det framför allt de mest omfattande 

avvikelserna som är i fokus, framför allt då uppfattningen är att det inte finns tillräckligt med tid för att 

diskutera allt.  

En respondent sammanfattar användningen av Mål & Mät på affärsenhetsnivå genom att säga att 

styrverktyget inte prioriteras utan ”det där måste var och en försöka sköta själv” (Respondent, 

affärsenhetsledningen), det vill säga var och en på funktionsnivå. Flera andra respondenter, bland annat 

på funktionsnivå, håller med om att betydelsen av Mål & Mät är begränsad och att den potentiella 

nyttan inte utnyttjas. En anledning till det är att leverans till kund alltid går först och när det är 

problem i verksamheten är fokus snarast på att lösa den aktuella ordern än att fundera på hur de 

långsiktiga målen skall nås.  

Ovanstående gör att det inte finns några krav på realisering av de mål som tas fram och följs upp. 

Genomförandet av förbättringsåtgärder får i stället ofta stå tillbaka för den operativa verksamheten. 

Flera respondenter på funktionsnivå menar dessutom att det överlag finns en för stor tolerans för nega-

tiva avvikelser inom affärsenheten. Trots det finns det några mål som faktiskt har betydelse, framför allt 

leveransprecision och andra tidsrelaterade mått. Dessa har också lett till förändringar i verksamheten.  

Som ett led i arbetet med att förbättra den interna leveransprecisionen kommer mått, mål och utfall för 

denna att presenteras synligt i SBD:s verkstäder. Inom Utveckling inleddes dessutom detaljerade mät-

ningar av den interna leveransprecisionen år 2007. Dessa innebär att det inom varje sektion registreras 

huruvida varje individs leverans, intern eller extern, sker enligt överenskommelse. På månadsbasis sam-

manställs sedan utfallet för Utveckling som helhet. Dock finns det en stor osäkerhet om vad det faktiskt 

är som skall rapporteras och hur en leverans skall definieras. Det har i sin tur gjort att de allra flesta har 

fått bakläxa från Utvecklingschefen avseende den aktuella rapporteringen. 

Ett par respondenter anser att mätningarna av individers leveransprecision är ett projektproblem snarare 

än ett linjeproblem. De menar därför att rapporteringen i stället bör vara en del av den kontinuerliga 

uppföljningen i projekten. Många längst ned i organisationen uppfattar dessutom mätningarna som att 

överliggande nivåer inte har förtroende för dem. De känner sig kontrollerade i och med den detaljerade 
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uppföljningen. En respondent på funktionsnivå menar samtidigt att de kanske inte gjort sig förtjänta av 

något förtroende i och med att de inte levererat i tid. Oavsett verkar mätningarna ha fått effekt. 

Exempelvis har det hänt att medarbetare upplevt att de levererat i tid utifrån en reviderad projekt-

planering, men då den officiella planeringen inte uppdaterats visar mätningarna av leveransprecisionen 

ändå ett negativt utfall för momentet. Detta har skapat frustration hos medarbetarna. 

6.5.6 PROGRAM- OCH PROJEKTSTYRNINGEN 

Innan år 2004 användes olika principer för styrningen av program och projekt inom respektive 

resultatenhet. Även vid utgången av år 2007 fanns det skillnader i sättet att arbeta, dels på grund av 

verksamheternas bakgrund, dels på grund av programmens och projektens karaktär. Ett exempel på en 

skillnad i arbetssätt är vilken tidshorisont som används i den detaljerade projektplaneringen. Dock 

fanns det ett enhetligt arbetssätt som var tänkt att vara utgångspunkten i arbetet och de hade även 

kommit en bra bit på väg i realiseringen av det. 

Fram till år 2004 köpte resultatenheterna arbete från Utveckling och Produktion. Upplägget gjorde att 

det blev problematiskt för de två sistnämnda att prioritera uppdragen från de olika resultatenheterna. 

Genom avskaffandet av de senare och skapandet av en affärsenhetsövergripande programenhet löstes en 

del av dessa problem. Framför allt genom att det då utsågs en person, chefen för Program, som hade det 

yttersta ansvaret för prioriteringarna i arbetet. Med programenheten uppstod dock andra problem. Att 

samla alla program, cirka 25 stycken, i en och samma enhet gjorde att det blev en näst intill omöjlig 

uppgift för högsta chefen att vara tillräckligt insatt i vart och ett av dem. Rapporteringen i affärs-

enhetsledningen blev därför bristfällig och relativt ofta plockades specifika programledare in för att ge 

mer detaljerad information om statusen i programmen. Konsekvensen blev att Program delades upp i 

två programenheter i slutet av år 2006, en för understöd och en för missiler. Det har exempelvis 

inneburit att de inom understödsenheten numera har kontinuerliga veckomöten med samtliga program-

ledare som gör att ansvarig programchef har betydligt bättre möjligheter att sätta sig in i respektive pro-

gram. Tidigare träffades samtliga 25 programledare ungefär två gånger per år. 

År 2004 skapades inte bara en affärsenhetsövergripande programenhet utan också en enhetlig 

marknadsavdelning. Den skall säkerställa att affärsenheten vinner kontrakt som sedan tas över av berörd 

programenhet. Inom den senare omvandlas kontraktet till ett program och en programledare utses.  

Planeringsprocessen för program och projekt 

En programledares första uppgift är att etablera en programorganisation och skapa en beställningsplan 

fokuserad på tid, teknik och kostnad. Beställningsplanen är den huvudsakliga planeringen på program-

nivå för en specifik order. Vidare ligger det på den utsedda projektledarens ansvar att revidera planering-

en från offertarbetet och skapa en projektplan. För att verkställa ordern delas den ofta upp i delprojekt i 

form av ett inköps-, utvecklings- respektive produktionsprojekt. Utifrån den övergripande projektplanen 

skapas en WBS där varje arbetspaket kompletteras med en arbetsbeskrivning och ett antal tidsatta aktivi-

teter. Redan i offertfasen har en preliminär WBS skapats för projektet och denna är således utgångs-

punkten i planeringen. 

Implementeringen av KUPP år 2005 betraktas som en viktig förändring i projektstyrningen. Systemet 

skall fungera som stöd i planering och uppföljning och sedan årsskiftet 2006/2007 är det obligatoriskt 

för alla projekt att använda det. Affärsenhetsledningen har haft flera syften med implementeringen. Ett 

är att ensa planering och uppföljning inom och mellan projekten för att höja kvaliteten i 



 

 - 188 -  

styrinformationen. Tanken är att detta skall bidra till en förbättrad leveransprecision. Ett annat syfte är 

att genom ett gemensamt planerings- och uppföljningssystem underlätta samverkan mellan verksam-

heterna på respektive ort.  

Planeringsmässigt används KUPP för att skapa WBS:en och de underliggande aktiviteterna. Genom att 

både potentiella och erhållna order finns inlagda i systemet är det dessutom möjligt att ta fram 

detaljerad information om det förväntade resursbehovet. Den informationen är den centrala utgångs-

punkten för budgetarbetet på funktionsnivå. Att kontinuerliga förändringar i projektplaneringen förs in 

i KUPP är således viktigt. Några respondenter poängterar dock att detta inte görs tillräckligt väl. Trots 

det uppfattas användningen av KUPP som mycket positiv vad gäller planering och prognostisering; flera 

respondenter påpekar att systemet har bidragit till en högre informationskvalitet. 

I slutet av år 2007 skedde ytterligare en förändring i planeringsprocessen. Den övergripande program- 

och projektplaneringen kompletterades då med ett antal standardiserade beslutspunkter, detta som en 

konsekvens av det koncernövergripande initiativet BCAM. En beslutspunkt innebär att programmets 

styrgrupp samlas för att fatta beslut om huruvida arbetet skall fortsätta in i nästa fas eller om det finns 

arbete som måste färdigställas innan dess. Syftet är att säkerställa att delar av arbetet inte blir för 

försenat samt att medvetna beslut tagits om hur eventuella fördröjningar skall hanteras.  

Användningen av program- och projektstyrningen 

Inom ramen för BCAM har också den kontinuerliga uppföljningen av och inom programmen 

förändrats. Mellan åren 2004 och 2007 grundades uppföljningen på en månatlig statusrapport utifrån 

en standardiserad mall med fokus på sex parametrar: slutkostnad för programmet, Earned Value, 

fakturering, tidsplan, tekniska problem, resurser samt produktionskostnad i förhållande till kalkyl. Sam-

mantaget handlade det alltså om uppföljning av tid, teknik och kostnad. Uppföljningen var framför allt 

avvikelsebaserad och de områden som gick enligt plan fick lite utrymme.  

Det nya sättet att följa upp programmen inom affärsenheten grundar sig fortfarande på 

månadsrapporter men innehållet har förändrats och är gemensamt inom hela Saab. Dessutom skall 

statusen för programmen rapporteras till koncernledningen. Den nya månadsrapporten utgår från en 

standardiserad Excelmall i vilken läget i programmen skall beskrivas i termer av tid, teknik och kostnad. 

En respondent menar dock att rapporten är för omfattande och detaljerad. Rapporten tillsammans med 

bland annat införandet av kompletta månadsbokslut gör att en annan respondent menar att 

rapporteringen till koncernnivån har ”exploderat det sista året” (Respondent, affärsenhetsledningen). 

Förutom månadsrapporterna görs även en slutkostnadsprognos för respektive program på kvartalsbasis. 

I denna sätts de upparbetade kostnaderna för programmet i relation till tidsplanen och den teknik som 

skall tas fram. Genomgången får också konsekvenser för uppföljningen i projekten då det krävs en mer 

noggrann avstämning av arbetet för att skapa underlag för den övergripande totalkostnadsprognosen.  

Uppföljningen i projekten i övrigt sker ofta veckovis eller varannan vecka. Även vid dessa möten ligger 

fokus på tid, teknik och kostnad, främst genom användningen av Earned Value. Uppföljningen av de 

tekniska aspekterna, det vill säga vad de faktiskt producerat och vad som skall levereras till kund, sköts 

separat. Inom Utveckling följs det sistnämnda exempelvis upp genom att underlagen från de olika 

testerna granskas. Eventuella problem i dessa tester beskrivs i problemrapporter som på sätt och vis är 

ett mått på var de befinner sig kvalitetsmässigt. 
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I projektuppföljningen är KUPP ett viktigt hjälpmedel. Dock går meningarna isär vad gäller informa-

tionen som matas in och hämtas från systemet. Inom vissa delar av affärsenheten är uppfattningen att 

det inte går att få tillräckligt detaljerad information för en relevant uppföljning. Inom andra delar är 

uppfattningen att rapporteringen in i systemet är alldeles för detaljerad och krånglig och att informa-

tionen som kan användas i uppföljningen är onödigt detaljerad. Utifrån de intervjuer som behandlat 

KUPP är det sannolikt att de skilda åsikterna om systemet beror på att systemet används på olika sätt, 

framför allt vad gäller detaljnivån i planeringen. I de fall planeringen är detaljerad ställs uppföljnings-

relaterade krav på systemet som det inte alltid kan hantera. 

Som tidigare nämnts följs både programmen och projekten upp utifrån dimensionerna tid, teknik och 

kostnad. Under många år har tekniken dock varit det som framför allt varit i fokus då affärsenheten har 

varit tydligt ingenjörsdriven. ”Civilingenjörerna har under lång tid haft makten och ingen har egent-

ligen vågat ifrågasätta deras uppfattning” (Respondent, affärsenhetsledningen). Detta är något som de 

till viss del fortfarande lever med. Exempelvis tenderar de att överarbeta vissa moment och därmed blir 

de lätt försenade. En respondent menar att respekten för att hålla tidsplanerna inte är tillräckligt stor. 

I och med exportsatsningen inom affärsenheten har det blivit viktigt att göra något åt de förseningar 

som uppstår. Som tidigare beskrivits har det blivit viktigt att leverera i tid. I verkställandet av en order 

har detta fått konsekvensen att ”vi pratar väldigt sällan kostnader, ibland pratar vi prestanda men 

framför allt pratar vi tid” (Respondent, affärsenhetsledningen). 

Även om de har haft betydande problem med negativa avvikelser i projekten och programmen har dessa 

inte fått några större konsekvenser för ansvariga personer. Som tidigare nämnts har det hänt att person-

er har bytts ut om förväntat resultat inte uppnåtts men det är ovanligt. En respondent menar att de 

inom affärsenheten som helhet nog är, och har varit, lite för toleranta för negativa avvikelser överlag. 

Framför allt då de i princip accepterar att projekt förskjuts i tid.  

Vi kanske skulle må bra av att vara lite mer strikta och kräva resultat och klarar du inte det så måste du tala 

om detta i god tid. Inte när tiden redan är ute. Som det är idag accepterar vi att de kommer fem över tolv 

och det är inte bra (Respondent, affärsenhetsledningen). 

6.5.7 KLASSIFICERING – SBD:S EKONOMISTYRNING 

SBD:s ekonomistyrning, och mer specifikt informationens karaktär, styrningens karaktär samt styrning-

ens tidshorisont, diskuteras och klassificeras i var sitt underavsnitt nedan. 

Informationens karaktär 

Från år 1995 fram till år 2004 var en stor del av den strategiska planeringen decentraliserad till respek-

tive resultatenhet. Styrningen på affärsenhetsnivå var fokuserad på att utvärdera resultatenheterna uti-

från budgetrelaterade mått, främst orderingång, fakturering och rörelsemarginal. Styrningen var alltså 

monetär till sin karaktär. Även efter år 2004 har det funnits ett tydligt monetärt fokus i styrning. 

Exportinriktningen har gjort det nödvändigt att effektivisera verksamheten för att bland annat täcka 

ökade marknadsföringskostnader och skapa mer resurser för egenfinansierad utveckling. Budgeten har 

varit det centrala verktyget för att driva fram förändringarna. Från affärsenhetsledningens sida har detta 

främst inneburit krav på sänkta nivåer för de budgeterade kostnaderna inom respektive enhet, något 

som också lett till betydande förändringar på funktionsnivå. Exempelvis har de börjat bearbeta 
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alternativa leverantörer, och inom Utveckling har de börjat se över de verktyg de använder och även 

börjat implementera gemensamma lösningar. 

I och med fokuseringen på leveransprecision sedan år 2005 finns det dessutom ett ickemonetärt fokus i 

styrningen på affärsenhetsnivå. Vikten av att leverera i tid har bland annat inneburit att Supply chain-

projekten startats, den interna leveransprecisionen har börjat mätas och den inledande delen av initia-

tivet praktiskt medarbetarskap har genomförts. Under de sista åren av studieperioden har styrningen 

därmed förändrats från ett omfattande fokus på monetär information till ett betydande fokus på 

tidsrelaterad information, framför allt leveransprecision. De initiativ som genomförts för att förbättra 

leveransprecisionen har dessutom varit så pass omfattande att dess betydelse för beteendet kan betraktas 

som ungefär likvärdig med de förändringar som skett utifrån den monetära informationen i styrningen. 

Styrningen på affärsenhetsnivå har därmed förändrats från att vara monetär till att vara ickemonetär.  

Styrningen på funktionsnivå under 1990-talet var, precis som styrningen på affärsenhetsnivå under 

samma period, av monetär karaktär då budgeten var det huvudsakliga styrverktyget. En del mått av 

ickemonetär karaktär användes dock, exempelvis inom slutmonteringen där ett antal tidsrelaterade mått 

användes. Då arbetet med mål och mått blev betydligt mer strukturerat inom ramen för Mål & Mät kan 

den ickemonetära styrningen inte anses ha varit tillräckligt omfattande för att styrningen sammantaget 

skall kunna betraktas som ickemonetär. 

Mål & Mät blev en del av affärsenheten år 2000 men användes bara inom en del av verksamheten fram 

till år 2004. Betydelsen av styrverktyget som helhet har dock varit av begränsad betydelse efter år 2004.  

Inför år 2008 hamnade exempelvis arbetet med Mål & Mät, till skillnad från budgetarbetet, i skuggan av 

Supply Chain-projektet. En anledning till den begränsade betydelsen av Mål & Mät som helhet är att 

leverans till kund alltid går först. När problem uppstår i verksamheten läggs fokus därför på att lösa den 

aktuella ordern snarare än att fundera på hur de långsiktiga målen skall nås. Prioriteringen av leverans 

till kund gör dock att specifika mål inom Mål & Mät har betydelse på funktionsnivå. I princip alla 

respondenter nämner en hög leveransprecision, både intern och extern, som ett av de viktigaste målen 

under de sista åren av studieperioden. Mål för leveransprecision återfinns också på alla chefsnivåer inom 

affärsenheten och har så gjort under några år. Som nämnts har användningen av måttet också lett till 

förändringar i verksamheten. I programmen och projekten förs exempelvis diskussioner om kostnader 

och prestanda men framför allt är det tidsåtgång och leveransprecision som är i fokus. Samtidigt lyfter 

flera fram att respekten för att hålla tidsplanerna ännu inte är tillräckligt stor. Hög beläggningsgrad är 

ett annat ickemonetärt mål som många lyfter fram som centralt i och med att de inte har råd att ha 

personer som inte är tillräckligt sysselsatta i projekten. 

Vad gäller förekomsten av monetär information på funktionsnivå är budgeten fortfarande den 

huvudsakliga källan. I den kontinuerliga uppföljningen är diskussionerna om budgetutfallet dock i 

minoritet i förhållande till exempelvis hur arbetet i de olika projekten går och om de behöver göra 

omprioriteringar. Några av respondenterna har till och med svårt att beskriva planerings- och uppfölj-

ningsprocessen för budgeten. Den huvudsakliga anledningen som lyfts fram är fokuseringen på att 

genomföra arbetet enligt tidsplanen, kostnaderna för det är av mindre intresse och därmed också de 

budgetrelaterade processerna. Samtidigt har kraven på att effektivisera verksamheten för att täcka bland 

annat ökade marknadsföringskostnader haft betydelse på funktionsnivå; ett antal förändringar har skett 

för att realisera nödvändiga förändringar. 
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Sammantaget har information av både monetär och ickemonetär karaktär bidragit till betydande bete-

endeförändringar på funktionsnivå. Trots den begränsade betydelsen av Mål & Mät har exempelvis mål 

för leveransprecision och beläggningsgrad varit viktiga. Användningen av de senare verkar också ha haft 

åtminstone lika stor betydelse för beteendet som den monetärt orienterade styrningen. Informationens 

karaktär på funktionsnivå, precis som på affärsenhetsnivå, kan därmed anses ha förändrats från att vara 

monetär i början av studieperioden till att vara ickemonetär i slutet av den. 

Styrningens karaktär 

Precis som inom Aerosystems är målen inom SBD av övergripande karaktär. Exempelvis är målen inom 

Mål & Mät ofta aktivitetsrelaterade vilket lämnar stort utrymme för ansvarig person att lösa uppgiften. 

Frihet under ansvar är ett relevant sätt att beskriva verksamheten under hela studieperioden. Avseende 

detaljeringsgraden i budgeten skiljer sig arbetet med budgetunderlaget mellan olika delar av verk-

samheten. I vissa fall försöker de skapa ett underlag som är så exakt som möjligt vad gäller det antal 

arbetstimmar som budgeten grundar sig på. Det handlar alltså inte om detaljerade beräkningar av olika 

kostnadsposter utan budgeten för det enskilda året är snarare relativt opåverkbar. Även om antalet 

förväntade arbetstimmar har betydelse för löne- och resekostnader är de senare relativt fasta och i 

huvudsak är det bara kostnader för verksamhetsutveckling och utbildning som är rörlig till sin karaktär. 

Uppföljningens frekvens och detaljrikedom har varit ungefär densamma under hela studieperioden och 

kan betraktas som ett mellanting av låg och hög. Budgetuppföljningen på affärsenhetsnivå har främst 

skett på kvartalsbasis men även på månadsbasis. Genom att affärsenheten sedan år 2007 skall göra 

kompletta månadsbokslut har månadsuppföljningen blivit mer omfattande, framför allt på affärs-

enhetsnivå. En respondent i affärsenhetsledningen menar att den totala rapporteringen till koncern-

ledningen exploderat under år 2007 till följd av ett flertal förändringar i rapporteringsrutinerna. Trots 

det kan uppföljningen inte antas ha blivit frekvent och detaljerad. En budgetuppföljning på månads-

basis, som även efter de förändrade rapporteringsrutinerna i huvudsak fokuserat på betydande negativa 

avvikelser, är snarare att betrakta som ett mellanting mellan låg och hög. Även uppföljningen kopplad 

till Mål & Mät är i linje med detta. Tanken är att den skall ske en gång per månad på affärsenhetsnivå, 

men det är inte alltid detta sker. Även på funktionsnivå är en uppföljning på månadsbasis 

utgångspunkten och en något mer detaljerad uppföljning på kvartalsbasis. Även uppföljningen av 

programmen och projekten sker på månadsbasis.  

Kopplat till ovanstående är det relevant att kort behandla mätningarna av den interna leverans-

precisionen inom Utveckling. Dessa har gjort att vissa medarbetare känt sig kontrollerade och det skulle 

kunna tolkas som att styrningen blivit detaljerad och därmed kontrollerande. Dock är det viktigt att ta i 

beaktande att medarbetarna tidigare haft stor frihet i sitt arbete. Då förändringen minskar denna frihet 

och dessutom tydliggör deras prestation på ett helt annat sätt än tidigare är det inte förvånande att de 

känner sig kontrollerade. Dock kan ett fokus på leveranstillfällen för arbetspaket om 100–400 timmar 

knappast betraktas som en högfrekvent uppföljning. Det hade nog krävts mätningar på åtminstone 

veckobasis för att uppföljningen skulle kunna börja betraktas som mer åt det detaljerade hållet. 

Avseende konsekvenserna vid negativa avvikelser har dessa i de allra flesta fall varit små under hela 

studieperioden. En respondent menar exempelvis att mindre lyckade projekt under 1990-talet aldrig 

ledde till några större konsekvenser. En anledning till det är förmodligen att det redan då handlade om 

en komplex verksamhet med många hinder som var svåra att förutse och därmed också planera för. 

Trots att de haft betydande problem med projekt som förskjutits i tid, och därmed skapat negativa 
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monetära konsekvenser, är det endast i ett fåtal fall som program- och projektledare blivit omplacerade. 

Nästan oavsett typ av avvikelse och på vilken nivå den sker ges ansvarig person betydande möjligheter 

att försöka lösa situationen. En respondent menar att de inom affärsenheten som helhet är, och har 

varit, lite för toleranta för negativa avvikelser.  

Sammanfattningsvis verkar styrningen på både affärs- och funktionsnivå ha varit lös till sin karaktär 

under hela studieperioden. Målen har varit av övergripande karaktär och ansvariga har givits friheten att 

uppnå dem på lämpligt sätt. Uppföljningen har varit ett mellanting av låg och hög både vad gäller 

frekvens och detaljeringsgrad, och negativa avvikelser har i de allra flesta fall inte lett till några 

betydande negativa konsekvenser för ansvariga personer.  

Styrningens tidshorisont 

I klassificeringen av styrningens tidshorisont på koncernnivå och inom Aerosystems har orderstocken 

varit utgångspunkten för diskussionen om när produktionskapaciteten, det vill säga den trögrörliga 

resursen, kan disponeras någorlunda fritt. Detta kommer därför vara utgångspunkten även här. Inom 

SBD har orderstocken under åtminstone de sista åren av studieperioden täckt en stor del av produk-

tionskapaciteten för två år framåt. Styrning mot mål med en tidshorisont på över två år kan således 

betraktas som långsiktig. 

Mycket talar för att styrningen inom hela SBD från år 1995 till omkring år 2003 därmed kan betraktas 

som kortsiktig. Verksamheten var i många avseenden inriktad på de produkter som skulle säljas i närtid 

för att affärsenheten skulle överleva, något som innebar att planeringen enbart sträckte sig ett par år 

framåt i tiden. Resultatenheterna ansvarade dessutom till stor del för sina egna satsningar varför var och 

en försökte optimera sin egen verksamhet. Dessutom var styrsystemet överlag inte integrerat utan de 

olika styrverktygen användes relativt autonomt. Det saknades därmed en sammanhängande styrning 

mot ett gemensamt övergripande och långsiktigt mål.  

Arbetet med att avskaffa resultatenheterna och skapa en integrerad styrmodell innebar att styrningen 

efter hand blev mer långsiktig. Det finns flera exempel på det. Ett är att den strategiska planeringen på 

affärsenhetsnivå kom att generera en affärsenhetsövergripande verksamhetsplan för de kommande fem 

åren, och att nya produktsatsningar dessutom skett i enlighet med den. Ett annat exempel är att 

beläggningsplaneringen inom exempelvis Utveckling fått en tidshorisont på tre år i stället för arton 

månader. Ett teknikråd har dessutom skapats inom utvecklingsenheten Elektronik & Program-

varuutveckling för att bland annat föra verksamheterna i Linköping och Karlskoga närmare varandra. 

Ett steg på vägen har varit arrangerandet av gemensamma erfarenhetsutbytesdagar. Den transparens som 

denna och annan integrering bidragit till lyfts fram som viktig i flera avseenden. Bland annat för att 

prioritera vilka investeringar affärsenheten skall göra, för att kommunicera vikten av nödvändiga kost-

nadsreduceringar samt för att få information om leveransprecisionen. Sammantaget uppfattas en 

integrering som en viktig förutsättning för långsiktig konkurrenskraft. 

Även om styrningen fått tydliga långsiktiga inslag sedan år 2004 är de kortsiktiga inslagen fortfarande 

en realitet på både affärs- och funktionsnivå. Fokuseringen på att få projekten klara i tid samtidigt som 

betydande effektiviseringar måste göras verkar ha gjort att det inte finns utrymme för ett i huvudsak 

långsiktigt agerande. Det finns flera exempel på det. På funktionsnivå finns det inte en verksamhetsplan 

för alla avdelningar, bland annat då de inte anser sig ha tid att arbeta fram en sådan. För år 2008 

avsattes inga resurser för den fortsatta implementeringen av modellbaserad produktion utan dessa 
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ansågs i stället behövas i den löpande verksamheten. Inom programmen prioriteras tid och kostnad före 

ett långsiktigt produkttänkande varför många kortsiktiga beslut fattas för att optimera det enskilda 

projektet. Inom mjukvaruproduktionen är de medvetna om att graden av återbruk kan ökas betydligt 

men något större förändringsarbete för att ta vara på den möjligheten har inte genomförts. I stället har 

de fokuserat på att få färdigt arbetet i de enskilda projekten. Dessutom har agerandet utifrån de 

handlingsplaner som tagits fram genom initiativet praktiskt medarbetarskap varierat, bland annat på 

grund av att resurserna i många fall varit för knappa. Ett flertal respondenter menar också att det 

monetära resultatet för varje enskilt kalenderår, men även för respektive kvartal, blivit allt viktigare 

under de sista åren av studieperioden. Det har bidragit till att investeringar skjutits på framtiden och att 

kortsiktiga besparingar görs i slutet av respektive år för att hjälpa till att nå budgeterade resultat.  

Sammantaget är budgeten ur ett perspektiv inte särskilt påverkbar för det enskilda året, främst genom 

att den till stor del utgår från inneliggande order. Samtidigt visar föregående stycke att en hel del kort-

siktiga optimeringar skett för att dels försöka nå ett tillfredsställande resultat för det enskilda året, dels 

försöka få de enskilda projekten färdiga i tid. Delar av styrningen har därmed lett till ett kortsiktigt 

agerande. Andra delar har i stället bidragit till strävan mot de två kritiska framgångsfaktorerna, det vill 

säga att leverera i tid till kund och effektivisera verksamheten. En sådan styrning är att betrakta som 

långsiktig. Sammanfattningsvis har styrningens tidshorisont således haft ett tydligt kortsiktigt inslag 

under hela studieperioden, men genom ett långsiktigt inslag under de sista åren av studieperioden kan 

tidshorisonten vid utgången av år 2007 betraktas som både kortsiktig och långsiktig. 

6.6 SBD:S PRODUKTIONSSTYRNING 

I detta avsnitt presenteras SBD:s produktionsstyrning. Då styrningen skiljer sig åt mellan de olika 

produktionsenheterna kommer det övergripande styrsystemet för respektive enhet att presenteras i var 

sitt underavsnitt. Den centrala utgångspunkten i styrningen inom respektive produktionsenhet är dock 

densamma, det vill säga den övergripande orderingångsplanen. I samband med den kvartalsvis upp-

dateringen av orderingångsplanen uppdateras även produktionsplaneringen utifrån den nya orderin-

gångsplanen. Sedan slutet av studieperioden används dessutom ett gemensamt MPS-system för all pro-

duktion inom affärsenheten, detta för att bland annat underlätta koordinering av produktionsenhet-

erna. 

Efter att respektive övergripande produktionsstyrsystem har presenterats följer underavsnitt som i tur 

och ordning behandlar affärsenhetens kapacitets- och planeringsstrategi, kundorderpunkt samt styr-

filosofi. Avsnittet avslutas med en klassificering av produktionsstyrningen. 

6.6.1 PRODUKTIONSSTYRNING – SLUTMONTERING AV GRANATER I KARLSKOGA 

Styrsystemet för produktionen av granater innefattar totalt tre nivåer som varit desamma sedan 

verksamheten blev en del av SBD år 2000. Den översta nivån relaterar till affärsenhetsnivå och består av 

en rullande samordningsplan för de kommande tre åren. Den är en direkt nedbrytning av order-

ingångsplanen och innefattar en fördelning av beställningarna över de tre slutmonteringslinorna. 

Ungefär 70–80 procent av det första året i samordningsplanen består av inneliggande order, resterande 

är prognostiserad orderingång. Genom att samordningsplanen anger under vilka perioder det finns ledig 

produktionskapacitet används den när representanter från marknadsavdelningen har kontakt med 

kunder avseende kommande order och möjlig tidpunkt för leverans. Efter varje order uppdateras 

samordningsplanen, något som vanligen sker tio till tolv gånger per år. 
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Den andra nivån i styrsystemet relaterar till funktionsnivå och grundar sig på en nedbrytning av hela 

samordningsplanen till en mer detaljerad beläggningsplan. Den är inriktad på timantal/order samt när i 

tiden respektive order skall börja produceras. Utgångspunkten är behovet av anläggningar, slut-

monteringslinor, utrustning samt personal. Ambitionen är att produktionsvolymen skall vara så jämn 

som möjligt över tid varför arbetet med en order ibland flyttas tidsmässigt för att skapa ett jämnare 

flöde. 

Den tredje och sista nivån i styrsystemet innefattar en nedbrytning av beläggningsplanen till en detalj-

plan för respektive slutmonteringslina. Respektive detaljplan innefattar en plan per vecka eller dag avse-

ende vad exakt som skall produceras och vilken kapacitet som krävs för detta. Respektive detaljplan har 

en planeringshorisont på sex till tolv månader. 

Uppföljningen inom understödsenheten, liksom övrig verksamhet i Karlskoga, grundar sig bland annat 

på en rapportering av den faktiska tidsåtgången i förhållande till kalkyl för en färdigbearbetad order. 

Detta ligger sedan till grund för det genomsnittliga effektivitetstal som tas fram av respektive 

produktionsenhetschef. Uppföljningen av detta tillsammans med alla andra mått som används för att 

styra produktionen, samtliga inkluderade i Mål & Mät, sker vid de månatliga mötena som lednings-

gruppen för produktionen i Karlskoga har.  

6.6.2 PRODUKTIONSSTYRNING – SLUTMONTERING AV MISSILSYSTEM I KARLSKOGA 

Missilverksamheten i Karlskoga har ett större projektfokus än vad understödsverksamheten har. 

Styrningen förändrades dock en hel del år 2005 för att bland annat minska projektfokuseringen och 

därmed bidra till en bättre överblick över produktionen. Före förändringen var inriktningen att 

projekten var styrande och projektledaren hade ett totalansvar för hela ordern. Inom produktionen var 

det delprojektledarens uppgift att säkerställa nödvändiga produktionsresurser. I och med att det inte 

fanns någon övergripande samordning av projekten gick varje projekt som stuprör genom 

produktionsavdelningen. Att de under en period dessutom fick fler order än prognostiserat bidrog till 

att de hade svårt att få en övergripande bild av situationen och förseningar uppstod därför. 

Det nya styrsystemet innebär att missilproduktionen regleras genom en gemensam huvudplan för alla 

projekt. Utifrån huvudplanen skapas orderplaner av de orderstyrare som finns för hela produktionsav-

delningen. Dessa orderplaner specificerar vad det är som skall göras och när. Inom produktionsenheten 

bryts orderplanen ned i en detaljerad produktionsplan och ett antal tillverkningsorder. Vid utgången av 

år 2007 jobbade de med ett tjugotal order. Det tydliga start- och slutdatum som finns för dessa används 

sedan som utgångspunkt för den tidsrelaterade uppföljning som sker per vecka och tillverkningsorder. 

Fokus i uppföljningen är de negativa avvikelserna samt vilka justeringar som behöver göras för att för-

söka få försenade tillverkningsorder att bli klara i tid. En gång i månaden diskuteras sedan utfallet avse-

ende tidsåtgången för respektive tillverkningsorder tillsammans med långsiktiga lösningar för de eventu-

ella negativa avvikelserna. 

En annan förändring som lyfts fram i produktionsstyrningen för missilsystemen är skapandet av order-

grupper. Sedan omkring år 2006 finns det en ordergrupp per produkt, RBS 70 undantaget där det finns 

tre på grund av den omfattande verksamheten, som innefattar representanter från inköp, utveckling, 

program, montering samt planering. Ordergrupperna skapades för att dels strukturera hanteringen av 

samtliga order, dels strukturera identifieringen och hanteringen av problem inom produktionen. En 

ordergrupp är en form av styrgrupp för respektive order som tillsammans med den förändrade produk-
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tionsstyrningen har bidragit till att de ”har en helt annan kontroll på läget idag” (Respondent, 

funktionsnivå). Det har i sin tur lett till en betydligt bättre leveransprecision. 

6.6.3 PRODUKTIONSSTYRNING – SLUTMONTERING I LINKÖPING 

Inom Linköpingsenheten finns en tydlig projektorientering i produktionsplaneringen. Utifrån order-

ingångsplanen och respektive projektplan ansvarar projekten för att planera produktionen. Detta görs av 

specifika produktionsplanerare i projekten. För att koordinera produktionen och kontinuerligt följa 

upp den genomförs veckomöten vid vilka verkstadschefen samt alla planerare och beredare deltar, 

sammantaget tio till femton personer.  

Inom Linköpingsenheten är problemet oftast inte att få ihop den ordinarie planeringen på ett bra sätt 

utan att förseningar under utvecklingsfasen innebär att produktionen blir stående utan tillräckligt med 

jobb. Som nämnts tidigare har de försökt hantera detta genom att ta över arbete från andra produk-

tionsenheter och i vissa fall har de dessutom passat på att genomföra större utbildningsinsatser.  

Precis som inom tidigare behandlade produktionsenheter sker en betydande del av uppföljningen inom 

ramen för Mål & Mät. De huvudsakliga styrparametrarna inom Linköpingsenheten är leveransprecision, 

närvarotid och produktiva timmar. Uppföljningen av utfallet sker i huvudsak en gång i månaden men i 

vissa fall också vid de veckomöten som produktionsenhetens ledningsgrupp har. Andra aspekter som 

följs upp kontinuerligt är felkostnader, kemikalieanvändning, olika miljöaspekter samt hur de ligger till 

avseende de förbättringsåtgärder som skall genomföras.  

6.6.4 PRODUKTIONSSTYRNING – MJUKVARUPRODUKTION 

Även produktionsstyrningen för mjukvaruproduktionen är projektorienterad. Den huvudsakliga 

planeringen och uppföljningen inom respektive projekt har beskrivits i avsnitt 6.5.6 (Program- och 

projektstyrningen). Det som framför allt hanteras här är därför koordineringen av resurser mellan 

projekten. Koordinering avseende vem som skall göra vad och när i respektive projekt sker främst vid 

möten kallade projekt-linjemöten. I Karlskoga har dessa förekommit sedan lång tid medan de i 

Linköping inte existerat på några år. Koordineringen i Linköping har därför varit mer ad hoc-betonad. 

Sedan mitten på år 2007 används dock projekt-linjemötena även där.  

Ett projekt-linjemöte genomförs ungefär en gång per månad inom varje projekt. Vid dessa möten 

informerar projektledaren om hur det går i projektet, vad detta får för konsekvenser för beläggningen 

samt hur projektets specifika resursbehov ser ut för den närmaste tidsperioden. Genom att jämföra det 

sistnämnda med den sammanställning av beläggningen på individnivå som respektive linjechef har med 

sig kan möjliga lösningar diskuteras och beslut om allokering fattas. Förutom en koordinering i 

samband med dessa möten förs också en kontinuerlig dialog direkt mellan projektledare och respektive 

ansvarig linjechef för att bland annat stämma av och korrigera planeringen. 

Precis som inom de andra produktionsenheterna är de huvudsakliga planeringsparametrarna inom 

mjukvaruproduktionen tid och kostnad. Exempelvis finns det milstolpar för när vissa moment skall 

vara klara och hur mycket de får kosta. Som beskrivits tidigare har också rapporteringen om 

leveransprecisionen ökat betydligt, i huvudsak på individnivå. Alla mått inom mjukvaruproduktionen 

hanteras inom Mål & Mät. 
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6.6.5 KAPACITETS- OCH PLANERINGSSTRATEGIER 

Den långsiktiga kapacitetsplaneringen inom hela produktionen har under lång tid handlat om att i 

normalläget ha en viss underkapacitet i förhållande till det förväntade behovet. Det är möjligt då led-

tiden mellan order och verkställande kan uppgå till ett antal år och att det därför finns tid att göra 

nödvändiga kapacitetsförändringar efter att en order har erhållits. Nyanställningar sker heller inte utan 

att det finns arbetsuppgifter under en betydande tidsperiod för personen ifråga. 

I vissa fall har de dock medvetet haft överkapacitet. Omkring år 2004 visade exempelvis orderingångs-

planen för Linköpingsenheten ett kraftigt prognostiserat arbetsunderskott under de kommande åren. 

Vissa åtgärder genomfördes därför för att minska antalet anställda men de valde även att behålla en viss 

överkapacitet och försöka sysselsätta personerna med annat arbete eller utbildning. Sammantaget inne-

bar detta en betydande kostnad som dock betraktades som lägre än kostnaden för att utbilda ny per-

sonal vid ett senare tillfälle. Ledtiden för sådan utbildning ansågs också överstiga tidsperioden för den 

förväntade nedgången. 

Inom Utveckling dimensionerar de den egna bemanningen för en nivå något under det behov som 

uttrycks i beläggningsplanen. Det totala kapacitetsbehovet, inklusive oväntade volymtoppar, täcks sedan 

med hjälp av externa konsulter. Ibland hämtas även medarbetare temporärt från affärsenheten Saab 

Combitech. I båda fallen sker förändringar först efter förändringar i bemanningsbehovet. Avseende rela-

tionen med Combitech har de även funderat på att göra den dubbelriktad, det vill säga att SBD kan 

hyra ut egen personal på hel- eller deltid till Combitech för att därmed hantera temporära bemannings-

överskott. 

I den kortsiktiga kapacitetsplaneringen, det vill säga planeringsstrategin, finns det också en samstämmig-

het i arbetet inom både Utveckling och Produktion. I båda fallen sker förändringar kontinuerligt över 

tid för att ligga så nära det aktuella behovet som möjligt. Inom understödsverksamheten innebär det 

exempelvis att bemanningen ibland korrigeras genom tillämpning av tvåskift. Behov av extra personal 

löses genom korttidsanställningar. Att snabbt börja producera mot en nyinkommen order hänger dock 

inte på kapacitetsförändringen utan snarare på leveranstiden för de nödvändiga komponenterna. 

Inom Linköpingsenheten grundas den kortsiktiga kapacitetsplaneringen nästan uteslutande på befintlig 

orderstock. Möjligheten till en god uppfattning om det faktiska bemanningsbehovet är därmed stor. 

Trots framförhållningen uppstår problem under året, exempelvis utifrån försenade leveranser eller 

korrigeringar av felaktigt monterade produkter. Dessa förändringar hanteras framför allt genom övertid 

eller omprioriteringar i arbetet.  

Den kortsiktiga kapacitetsplaneringen inom mjukvaruproduktionen är också den till stor del grundad 

på inneliggande order. Nivån för de egna anställda kan därmed vara förhållandevis stabil. De 

volymförändringar som sker justeras i stället med hjälp av externa konsulter och till viss del intern 

förflyttning av medarbetare under kortare perioder. 

6.6.6 KUNDORDERPUNKTEN 

I princip hela SBD:s produktportfölj har skapats genom kundbeställningar. Även den efterföljande 

produktionen till andra kunder har normalt sett skett utifrån kundorder. Undantag från detta är 

exempelvis egenfinansierad utveckling samt mindre ammunitionspartier som ibland produceras mot 

lager. I det förstnämnda fallet handlar det främst om uppgraderingar av redan befintliga produkter, inte 



 

 - 197 -  

om nyutveckling. Sådana sker dock inte utan att det finns tydliga indikationer från befintliga eller 

potentiella kunder att en uppgradering är önskvärd och att den med största sannolikhet kommer att 

leda till order. 

Överlag kan verksamheten betraktas som kundorderstyrd. En viktig anledning till det är att varje enskild 

kund har sina individuella önskemål och att det därför inte är lönsamt att tillverka dessa system innan 

en beställning erhållits. Dessutom vågar de inte ta risken att producera mot lager då det finns en 

betydande osäkerhet avseende vilka order de kommer att få. Nedan utvecklas dessa två bakomliggande 

motiv kopplade till olika typer av produkter. 

De granater som levereras till olika kunder är i många avseenden mycket lika varandra; i vissa fall är det 

endast ytterskalets färg och märkning som skiljer. Trots detta produceras de inte mot lager.  

Drömmen vore att ha en produktionsprocess som hela tiden rullar på med samma produkt och där dessa i 

slutänden stoppas i en märkt tub utifrån kundens önskemål om färg och märkning (Respondent, 

funktionsnivå). 

Att detta inte sker grundar sig på flera faktorer. En är att vissa kunder kräver att specifika komponenter 

i granaterna inte är mer än tolv månader gamla när de levereras, och att producera mot lager är därmed 

riskfyllt. En annan är den kraftigt varierande efterfrågan som gör det svårt att prognostisera order-

ingången. Vissa år producerar de exempelvis tiotusentals granater av en viss sort för att året efter inte 

producera en enda. Att producera mot lager kan således innebära att de blir ståendes med stora och dyra 

lager under långa perioder.  

Även olika leveranser av samma typ av missilsystem har stora produktrelaterade likheter, men det finns 

också tydliga skillnader. Med tanke på att det bara finns ett fåtal, och ibland enstaka, upphandlingar att 

konkurrera om vid ett givet tillfälle är osäkerheten stor om huruvida de får en specifik order. ”Vi har 

inte vågat starta upp för att möta en order för att det är så osäkert” (Respondent, funktionsnivå). Att 

kunderna många gånger accepterar ledtider som uppgår till ett antal år mellan order och leverans gör 

dessutom att det inte finns någon anledning att producera mot lager. 

Avseende mjukvaran i systemen är en klar majoritet av varje enskild order nyproduktion, detta trots att 

det finns, och har funnits, områden där de skulle kunna ha återanvänt redan existerande delar. De har 

förvisso börjat tänka mer i termer av återbruk av redan producerade delar, något som är fött ur kraven 

på effektivisering, men än så länge har det inte hänt särskilt mycket: ”Vi har haft det ganska tufft när 

det gäller våra projekt och att kunna leverera. Det har varit fokus på att göra klart i projekten” 

(Respondent, funktionsnivå). Trots att återanvändningen är låg har förändringar genomförts för att 

underlätta den, framför allt genom att använda mindre komponenter i systemen. I nya versioner är det 

därmed möjligt att byta ut specifika komponenter utan att behöva testa hela systemet igen. Det skapar i 

sin tur ytterligare möjligheter för effektiv realisering av beställningar av funktionshöjande åtgärder.  

Inom mjukvaruproduktionen finns det dessutom möjligheter till ett mer proaktivt agerande kopplat till 

specifika produktfamiljer, exempelvis att göra vissa tillägg i en specifik order som kan vara till stor nytta 

för en framtida order av samma system. Trots det genomförs inte denna typ av arbete. Varje projekt är 

autonomt med krav att leverera ett visst resultat och det saknas därmed incitament för att projekten 

skall se till det bästa för produktfamiljen. Dock arbetar de med att skapa en tydligare produktledning 

som skall hjälpa till att råda bot på denna kortsiktighet. 
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6.6.7 STYRFILOSOFIN 

Även om produktionen inom de olika enheterna sker på olika sätt finns det betydande likheter i den 

styrfilosofi som tillämpas. Produktionen av granater i Karlskoga är uppbyggd av en rad delmontage som 

lagras i förråd i väntan på att de skall användas i slutmonteringen. Beordringen handlar därför om att 

skapa en balans mellan när olika delar skall monteras. I hela produktionsprocessen finns det också 

övergripande riktlinjer för hur många enheter som skall produceras varje dag. De är i sin tur nedbrutna 

på enskilda stationer. När kvoten i en station är uppnådd hjälper de som avslutat sitt arbete till vid 

andra stationer. Ansvaret för den exakta resursfördelningen ligger hos de självstyrande grupper som 

finns i monteringen av både granater och missilsystem. 

I Linköping finns i princip inget monteringsflöde. I stället är det en person som gör all montering för 

en specifik produkt innan den lämnas för test. Beordringen är därför i allra högsta grad centraliserad då 

det handlar om att skapa bästa möjliga mix utifrån det arbete som totalt sett skall göras inom enheten. 

Det händer också rätt ofta att omprioriteringar behöver göras som innebär att vissa personer får byta 

arbetsuppgifter med kort varsel och under en begränsad tid, exempelvis en dag.  

När det gäller mjukvaruproduktionen gör det tydliga iterativa inslaget i processen att det krävs en be-

ordring som är centraliserad, främst på grund av det parallella arbetet med olika arbetspaket. I och med 

arbetspaketens varierande volym krävs en avvägning för när respektive paket skall bearbetas. I och med 

KUPP finns dessutom en tydlig centraliserad plattform för informationsflödet avseende vad som skall 

göras, när och av vem.  

Beordringen av vad respektive medarbetare inom mjukvaruproduktionen skall göra kommer från 

projektledaren, delprojektledaren eller teamledaren. Storleken på ett team varierar men det är relativt 

vanligt att det innefattar färre än tio medarbetare. Den planering som teamledaren utgår från i sin be-

ordring har en framförhållning på i snitt sex till åtta veckor och innefattar en fördelning av vilket eller 

vilka arbetspaket respektive medarbetare skall arbeta med. En medarbetare kan således vid ett och 

samma tillfälle få en beordring att verkställa flera efterföljande arbetspaket. Även om beordringen för 

efterföljande arbetspaket inte kommer vid samma tillfälle genomför en och samma medarbetare 

generellt alla arbetspaket som relaterar till en viss del innan dessa lämnas vidare för att integreras med 

andra delar. 

6.6.8 KLASSIFICERING – SBD:S PRODUKTIONSSTYRNING 

SBD:s produktionsstyrning, och mer specifikt informationens karaktär, kapacitets- och planerings-

strategi, kundorderpunkt samt styrfilosofi, diskuteras och klassificeras i var sitt underavsnitt nedan. 

Informationens karaktär 

Precis som inom Aerosystems hanteras SBD:s specifika mål och mått för produktionsenheterna inom 

ekonomistyrningen, mer specifikt Mål & Mät och budgeten, och anses därför inte vara en del av 

produktionsstyrningen. Den senare innefattar i stället en nedbrytning av orderingångsplanen till pro-

duktionsenheterna samt vidare ned till individnivå. Informationen innefattar i huvudsak vem som skall 

göra vad och när. Den är således av ickemonetär karaktär och har så varit under hela studieperioden. 
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Kapacitets- och planeringsstrategi 

Avseende affärsenhetens kapacitetsstrategi kan den klassificeras som underkapacitet för hela studie-

perioden. Inom Produktion och Utveckling är utgångspunkten att ha en viss underbemanning av egen 

personal i förhållande till de planerade bemanningsnivåerna. Det är först vid en tydlig ökning i be-

manningsbehovet som den egna bemanningen ökas. Detta sätt att jobba grundar sig på att ledtiden 

mellan kontrakt och leverans är så pass lång att de kan göra nödvändiga förändringar efter att efter-

frågan ökat. I de fall efterfrågan minskat, och detta betraktats som förhållandevis temporärt, har de 

dock valt att till viss del behålla befintlig bemanning och försökt sysselsätta denna med annat. Därmed 

har de haft en viss överkapacitet tills dess att efterfrågan ökat igen. 

När det i stället gäller planeringsstrategin kan denna klassificeras som lagerlös produktion under hela 

studieperioden. Överlag jobbar de med att försöka ligga så nära den faktiska efterfrågan som möjligt. 

Inom Produktion hanteras de förändrade nivåerna genom övertid, tvåskift, korttidsanställningar eller att 

låna personal från någon av de andra produktionsenheterna. Inom mjukvaruproduktionen handlar det 

framför allt om att använda externa konsulter för att matcha variationen i efterfrågan. Till viss del 

används även Saab Combitech som motpart för att justera bemanningsnivån. 

Kundorderpunkt 

Hela SBD:s produktportfölj har i grunden konstruerats utifrån kundorder (KMK); det är kunden som 

beställt och betalat både utveckling och produktion. Den huvudsakliga delen av verksamheten handlar 

dock om ytterligare försäljning av dessa produkter. Produktionen sker då primärt utifrån kundorder 

(PMK), trots att det finns så stora likheter mellan olika leveranser att åtminstone delar av produkterna 

skulle kunna produceras mot lager. Det finns dock ett antal faktorer som gör att detta inte sker. Den 

främsta är osäkerheten avseende vilken leverantör som skall få ordern och när. Specifika kundönskemål 

för varje leverans gör dessutom att det inte anses vara lönsamt att producera delar mot lager. Inom 

mjukvaruproduktionen finns det dessutom betydande möjligheter till återanvändning av tidigare 

producerade delar, men dessa utnyttjas inte i någon större utsträckning trots att det finns en 

medvetenhet om fördelarna. Styrningens kortsiktiga karaktär verkar ha bidragit en hel del till detta 

genom fokuseringen på det enskilda projektet snarare än på vad som är långsiktigt bra för affärsenheten. 

Även om det mesta arbetet sker mot kundorder finns det även en del proaktivt arbete i förhållande till 

order. Mindre ammunitionspartier är ett exempel, egenfinansierad utveckling ett annat. I det sistnämn-

da fallet handlar det dock om att utveckla befintliga produkter för vilka det finns en tydlig indikation 

på att uppgraderingen sannolikt kommer att leda till nya order. 

Styrfilosofi 

En relevant klassificering av SBD:s styrfilosofi under hela studieperioden är MRP, framför allt i och 

med den tydligt centraliserade beordringen inom produktionen. Inom Linköpingsenheten ges den över-

gripande beordringen för vem som skall jobba med vad utifrån det totala arbete som skall genomföras. 

Förhållandevis ofta görs dessutom omprioriteringar som innebär att vissa personer med kort varsel 

måste byta arbetsuppgifter. Avseende monteringen av granater innefattar det totala flödet ett antal del-

montage och mellanlagringar innan komponenterna strömmar in i slutmonteringen. Genom att sam-

mantaget fyra olika typer av granater kan produceras samtidigt och i stora volymer krävs en centrali-

serad planering för att skapa en lämplig komponentmix genom flödet. Även inom mjukvaru-

produktionen är en centraliserad planering viktig. Genom det iterativa arbetssättet och den varierande 
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storleken på arbetspaketen sker en centraliserad koordinering av när respektive arbetspaket skall 

genomföras för att inte förbruka onödig tid. Det kan exempelvis innebära att ett arbetspaket genomförs 

veckor innan det egentligen behöver vara färdigt för att därmed matcha den utförande individens arbete 

med andra arbetspaket i andra projekt.  

När det avslutningsvis gäller informationsflödet i produktionen är även detta centraliserat. Här används 

KUPP respektive MPS-systemet för att tydligt indikera vad som skall göras, av vem och när. Denna typ 

av detaljerad information finns generellt också tillgänglig för respektive individ med några månaders 

framförhållning. 

6.7 SAMMANFATTNING – SAAB BOFORS DYNAMICS 

I kapitlet har SBD:s omgivning, affärsstrategier, produktionsstrategier, ekonomistyrning och produk-

tionsstyrning presenterats och klassificerats. Resultatet av klassificeringarna presenteras i Tabell 6.2. 

Avseende tabellens delade rutor för produktionsstrategier och -styrning relaterar de vänstra till 

traditionell produktion och de högra till mjukvaruproduktion. 

Omgivning  

Omgivningens karaktär Stabil � Turbulent 

Strategi 

Affärsstrategi Differentiering 

Produktionsstrategi Lina och flödesgrupp 
Varierande �  
I/P-modellen 

Ekonomistyrning 

Informationens karaktär – affärs- och funktionsnivå Monetär � Ickemonetär 

Styrningens karaktär – affärs- och funktionsnivå Lös 

Styrningens tidshorisont – affärs- och funktionsnivå Kortsiktig � Kortsiktig och långsiktig 

Produktionsstyrning 

Informationens karaktär Ickemonetär Ickemonetär 

Kapacitetsstrategi Underkapacitet Underkapacitet 

Planeringsstrategi Lagerlös produktion Lagerlös produktion 

Kundorderpunkt PMK PMK 

Styrfilosofi MRP MRP 

Tabell 6.2: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom SBD. 

Med Saabs förvärv av Celsius år 2000 blev missil- och understödsverksamheterna från Bofors en del av 

koncernen. Dessa slogs samman med Saab Dynamics och SBD bildades. Genom sammanslagningen 

breddades produktportfölj, och exportandel i omsättningen ökade. Genom den affärsstrategiska foku-

seringen på exportmarknaden har den senare ökat ytterligare efter hand. Exportinriktningen har 
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dessutom inneburit att SBD försöker sälja till kunder som de inte har en djup relation med. Detta till-

sammans med att upphandlingar börjat skjutas på framtiden, har lett till att SBD:s omgivning 

förändrats från att vara stabil, och framför allt relaterad till FMV, till att bli turbulent. 

Den exportinriktade affärsstrategin utgår framför allt från en differentieringsstrategi grundad på unika 

produktegenskaper. Exempelvis är AT4CS den enda produkten av sin karaktär som kan avfyras i trånga 

utrymmen och affärsenhetens missiler är svåra att störa ut. Monteringen av de sistnämnda kan betraktas 

som en flödesgrupp då den tekniska flexibiliteten är ganska hög, främst genom en omfattande manuell 

montering. Även monteringen av granater är till stor del manuell men innefattar även en tredjedel hel- 

eller delautomatiserade moment. Då momenten dessutom är relativt enkla till sin karaktär är produk-

tionsstrategin att betrakta som en lina. 

Till följd av exportsatsningen och förändringen i omgivningens karaktär har ett arbete genomförts för 

att öka flexibiliteten inom den traditionella produktionen, framför allt genom att utbilda personal så att 

var och en kan arbeta med fler moment i processen. Även mjukvaruproduktionen har förändrats till 

följd av den förändrade affärsstrategin och den ökade osäkerheten i omgivningen. Bland annat har en 

enhetlig produktionsprocess implementerats för att möjliggöra samordning mellan de olika orterna. 

Dessutom har ett inriktningsbeslut fattats att modellbaserad produktion skall vara en del av produk-

tionsprocessen för att bland annat effektivisera den. De friställda resurserna kan i sin tur användas för 

att täcka ökade marknadsföringskostnader och egenfinansierad utveckling. 

Även ekonomistyrningen har förändrats till följd av den exportinriktade affärsstrategin. Exempelvis har 

styrverktygen integrerats för att effektivisera resursallokeringen, och strategiprocessen har sammankopp-

lats med koncernnivån. Styrningens tidshorisont har förändrats från att vara kortsiktig till att också få 

ett långsiktigt inslag, framför allt genom att styrningen riktats mot de två centrala kritiska framgångs-

faktorerna på exportmarknaden: att leverera i tid och effektivisera verksamheten. För att nå den först-

nämnda har informationen i styrningen förändrats från att i huvudsak vara monetär till att bli icke-

monetär, detta genom ett stort fokus på tidsrelaterad information i form av bland annat intern och 

extern leveransprecision. Initiativ som ”kvalitet i rätt tid” och praktiskt medarbetarskap har i sin tur 

syftat till att komma till rätta med leveransprecisionen. Avseende den andra kritiska framgångsfaktorn, 

att effektivisera verksamheten, har den ensade budgetprocessen inneburit att budgeten kunnat användas 

för att driva fram nödvändiga förändringar. Styrningens lösa karaktär under hela studieperioden verkar 

dock ha bidragit till att de inte fullt ut lyckats skapa ett önskat beteende. Exempelvis har avsaknaden av 

större konsekvenser vid negativa avvikelser sannolikt inneburit att engagemanget att driva igenom större 

förändringar inte varit maximalt. 

Produktionsstyrningen har också förändrats utifrån den förändrade affärsstrategiska inriktningen. Ex-

empelvis innebar avskaffandet av resultatenheterna att orderingångsplanen för affärsenheten som helhet 

blev utgångspunkten för produktionsplaneringen i stället för resultatenheternas egna orderingångs-

planer. Ett gemensamt MPS-system, liksom IT-stödet KUPP, har dessutom implementerats för att under-

lätta samverkan mellan orterna och därmed ett effektivare resursutnyttjande. Avseende kapacitets- och 

planeringsstrategierna har dessa varit utformade utifrån förutsättningarna i SBD:s affärslogik. De långa 

ledtiderna mellan kontrakt och leverans innebär att de kan ha underkapacitet i den långsiktiga beman-

ningen för att sedan anpassa bemanningsnivåerna utifrån det faktiska behovet under det enskilda året, 

bland annat med hjälp av externa konsulter eller genom att låna personal internt. Avseende kundorder-

punkten innebär fluktuationerna i orderingången, och därmed osäkerheten på marknaden, att de av 

ekonomiska skäl behöver invänta en order innan produktionen startar. Att det betydande inslaget av 
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produktstandardisering ger goda möjligheter att producera mot lager är således av mindre betydelse. 

Avslutningsvis innebär produktionsprocesserna att en mix av produkter i många fall flödar genom 

respektive produktionsenhet. En centraliserad beordring, och därmed en styrfilosofi i form av MRP, är 

därmed nödvändig för att på bästa sätt planera i vilken turordning arbetspaket och tillverkningsorder 

skall hanteras. 
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7 SAAB SYSTEMS 

I detta kapitel behandlas affärsenheten Saab Systems. Det första avsnittet beskriver affärsenhetens 

verksamhetsmässiga och organisatoriska utveckling. Därefter följer avsnitt som i tur och ordning beskriver 

affärsenhetens affärsstrategier, produktionsstrategier, ekonomistyrning och produktionsstyrning. I samtliga fall 

relaterar beskrivningarna till tidsperioden 2000–2007. 

7.1 SYSTEMS VERKSAMHET 

I detta inledande avsnitt presenteras Systems och dess verksamhet. I det första underavsnittet presenteras 

utvecklingen av den övergripande verksamhetsinriktningen samt de organisationsförändringar som skett 

under studieperioden. I det andra underavsnittet presenteras affärsenhetens produktportfölj. 

7.1.1 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING OCH ORGANISATION 

Före millennieskiftet tillhörde affärsenheten Celsiuskoncernen och blev därför en del av Saab år 2000. 

Affärsenheten bestod då av två divisioner, en för marin verksamhet (Naval Systems) och en för mark-

baserade ledningssystem (Ground Based Systems, senare Air Systems). Några år därefter fick affärsen-

heten en tredje division, Land Systems. Divisionerna ansvarade för utveckling och produktion av sina 

egna system samt marknadsföring och försäljning på hemmamarknaderna, på den tiden Sverige och 

Australien. Ansvaret för marknadsföring och försäljning på exportmarknaden låg då, liksom vid utgång-

en av år 2007, hos en separat försäljningsenhet på affärsenhetsnivå. 

Verksamheten inom Systems har under lång tid främst bestått av ledningssystem och sensorer. Omkring 

millennieskiftet bedrevs i huvudsak en handfull stora projekt med FMV som kund. I övrigt jobbade de 

främst med några exportprojekt avseende marina system. Orderingången var dock vikande. Under 

många år hade dessutom ett antal projekt genomförts med betydande ekonomisk förlust. Systems första 

år inom Saab var därför till stor del förknippade med betydande förändringar för att få ordning på det 

ekonomiska resultatet. En sådan förändring var skapandet av en fjärde division, Common Technology, i 

mitten av år 2002. Inom divisionen skulle en gemensam hård- och mjukvaruplattform för hela Systems 

skapas som i sin tur skulle säljas till de övriga divisionerna. Betydande skalfördelar skulle därmed 

uppnås. Dock fanns inga incitament för de tre att börja använda den gemensamma plattformen och 

Common Technology lades därför ned i mitten av år 200496.  

                                                      

96 Avsaknaden av dessa incitament presenteras mer utförligt i avsnitt 7.3.1 (Den affärsstrategiska inriktningen). 
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En annan förändring var sammanslagningen av Systems och Saab Avitronics till en gemensam affärs-

enhet, SaabTech, år 2002. Dock fungerade SaabTech aldrig som en enhetlig affärsenhet utan respektive 

delverksamhet skötte sig själv. Syftet med sammanslagningen var att spara administrativa kostnader då 

verksamheterna i huvudsak fanns i Stockholmsområdet. Under perioden fram till år 2004, då Systems 

åter blev en egen affärsenhet, genomfördes även ett omfattande arbete med att ta fram en ny affärs-

strategisk inriktning. Den innebar framför allt ett fokus på dels ledningssystem på en högre nivå än 

tidigare, dels nischprodukter som sensorer och eldledning som komplement till ledningssystemen. År 

2004 tillträdde även en ny affärsenhetschef som direkt började arbetet med att slutföra den strategiska 

översynen och implementera den nya strategiska inriktningen97.  

Sedan år 2004 har ytterligare en stor förändring skett i verksamhetsinriktningen, detta i form av sats-

ningen på samhällssäkerhet, en direkt konsekvens av koncernens satsning inom området. Inom Systems 

valde de att samla den verksamheten i en egen division, Security Solutions. Divisionen skapades vid 

årsskiftet 2005/2006 men flyttades i mitten av år 2008 till den då nyskapade affärsenheten Saab Security. 

Ytterligare en viktig förändring under studieperioden är att affärsenhetens hemmamarknader utökats 

från två till fem genom Saabs förvärv i Finland, Sydafrika och Danmark98. Affärsenhetens globala orga-

nisation förändrades ytterligare år 2004 då verksamheten i alla länder inom respektive division fick en 

gemensam chef. Tidigare bedrevs verksamheten i respektive land som ett eget bolag och det hände 

därför att verksamheter i två länder inom samma division konkurrerade om en specifik order.  

 

Figur 7.1: Systems organisationsstruktur vid utgången av år 2007. 

Vid utgången av år 2007 hade Systems en organisationsstruktur i enlighet med Figur 7.1. Marketing & 

Sales arbetar framför allt med att skapa nya affärer på den internationella marknaden. Ansvaret för en 

vunnen order förs över till den division som är operativt ansvarig för den aktuella produkten. Strategy 

& Technology Management (STM) ansvarar för strategiprocessen, teknikfrågor, FoU-frågor, kvalitet samt 

verksamhetsutveckling inom affärsenheten. De tre divisionerna, Air & Land Systems (fortsättningsvis 

Air/Land), Naval Systems (fortsättningsvis Naval) samt Security Solutions, är relativt autonoma vad 

gäller den operativa verksamheten och har i princip varit strukturerade som tre stuprör inom affärs-

enheten. Samverkan mellan divisionerna har inte varit särskilt vanlig även om det finns områden där 

synergipotentialen är betydande. En respondent i affärsenhetsledningen menar dock att divisionerna 

inte kan ”sprätta iväg hur som helst i vilka standards vi skall arbeta med. Där har [STM] en ledande 

                                                      

97 Den förändrade strategiska inriktningen presenteras i avsnitt 7.3.1 (Den affärsstrategiska inriktningen). 
98 Dessa förvärv presenteras i kapitel 4 (Saab AB) och mer specifikt avsnitt 4.1.2 (Övergripande verksamhets-
inriktning och organisation). 
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funktion att driva det arbetet”. På senare år har också initiativ tagits för att föra divisionerna närmare 

varandra99. 

Avseende organisationen inom respektive division tillämpas en matrisstruktur med en linjeorganisation 

och en projektorganisation. Inom Air/Land innebär det att projekten är ansvariga för arbetet och köper 

arbetstimmar från linjen. Fram till år 2004 tillämpade Naval samma modell. Efter det har linjen i stället 

tagit emot beställningar från projekten och ansvarar således för att verkställa dessa. Projekten består 

därför i princip av en projektledare samt ytterligare ett fåtal personer.  

Avslutningsvis behöver benämningarna av de organisatoriska nivåerna inom divisionerna presenteras 

för att underlätta den fortsatta läsningen. Nivån direkt under divisionsledningen benämns område. Ett 

område består av ett antal avdelningar som i sin tur består av ett antal sektioner. Sektionsnivån är den 

lägsta chefsnivån inom divisionerna. 

7.1.2 SYSTEMS PRODUKTER 

På en övergripande nivå kan Systems produktportfölj beskrivas enligt följande: ”Vi har lednings-

systemen, det är vår kompetens, det är vår kärnaffär och vi har också ett fåtal starka nischprodukter” 

(Respondent, affärsenhetsledningen). Ledningssystemen relaterar till militär och civil ledning och inne-

bär att information från olika sensorer100 sammanställs till en enhetlig omvärldsbild som sedan ligger 

till grund för beslut om agerande i luften, på marken och/eller till havs. 

Utöver ledningssystemen har affärsenheten ett antal nischprodukter som de antingen säljer tillsammans 

med ledningssystemen eller som fristående produkter. En typ av nischprodukter som är viktiga för dem 

är sikten. Sikten är sensorer som riktas mot ett mål för att få information om vad målet är för något, 

var det befinner sig samt vart det är på väg101. Utifrån sådan information kan exempelvis vapen riktas 

mot målet och avfyras. Sammantaget har affärsenheten mindre än ett tiotal enskilda nischprodukter 

men dessa står för en betydande del av enhetens totala omsättning. 

Vid en jämförelse mellan Systems produkter och de stora konkurrenternas produktportföljer kan 

Systems utbud karaktäriseras som relativt smalt. Genom att samverka med andra affärsenheter inom 

Saab blir produktutbudet dock avsevärt bredare. En stor andel av de affärer som Systems gör innefattar 

också denna typ av samarbete. Ett exempel är en affär med Pakistan avseende ett flygande övervaknings-

system där en handfull affärsenheter samverkar. Affärsenheter som Systems ofta samarbetar med är 

Communications, Combitech, Training Systems och Microwave Systems. 

7.2 SYSTEMS OMGIVNING 

I detta avsnitt presenteras den marknad som Systems är, och har varit, aktiv på under lång tid, det vill 

säga ledningssystemmarknaden. I det första underavsnittet beskrivs marknadens karaktäristiska drag 

medan det andra underavsnittet fokuserar på upphandlingsprocessen. Avsnittet avslutas med att om-

givningens karaktär diskuteras och klassificeras med utgångspunkt i avhandlingens analysmodell. 

                                                      

99 Dessa initiativ samt dess konsekvenser presenteras på ett flertal ställen i resterande del av kapitlet. 
100 Det finns många olika typer av sensorer men alla har till uppgift att samla in information, exempelvis om ljus, ljud 
eller rörelse, konvertera den till lämpligt format och i vissa fall även distribuera informationen till andra delsystem. 
101 I Bilaga 7 presenteras bilder på två av affärsenhetens sikten. 
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7.2.1 MARKNADEN FÖR LEDNINGSSYSTEM 

Ledningssystemmarknaden kan delas upp i en militär och civil del. Den militära delen karaktäriseras av 

ett betydande politiskt inslag i affärerna. Det totala kundbehovet är relativt lättidentifierat då de flesta 

länder har öppna och konkreta planer för utvecklingen av den egna försvarsmakten. Att sedan skaffa sig 

en god uppfattning om vilka order affärsenheten kommer att få är desto svårare, uppgraderingar och 

tilläggsbeställningar undantaget. ”Allt hänger på vad du har för kundrelationer och vad du har för 

politiskt nätverk” (Respondent, affärsenhetsledningen). 

Den civila ledningssystemmarknaden är å andra sidan under bildande och kan därför beskrivas som 

omogen och fragmenterad. Det politiska inslaget är ofta litet men i stora affärer av exempelvis infra-

strukturell karaktär är det dock betydande. Kundbehovet är många gånger otydligt och det är heller inte 

alltid givet vem den potentiella kunden är.  

Ledningssystemmarknaden som helhet växer då kunderna anser att ledningssystem och system-

integration är viktigt för att skapa ett informationsövertag. En starkt påverkande faktor i detta är ter-

roristattacken i USA den 11 september år 2001. Den har bidragit till att den totala hotbilden i världen 

förändrats från att vara relativt symmetrisk, där det åtminstone är känt från vem hotet kommer och 

ungefär på vilket sätt, till att vara asymmetrisk där de potentiella hoten oftast inte ens är kända. För att 

försöka skydda sig mot detta gör många länder stora investeringar i samhällssäkerhet, bland annat i 

form av lednings- och övervakningssystem. 

7.2.2 UPPHANDLINGSPROCESSEN 

Upphandlingsprocessen för större ledningssystem har ungefär samma struktur som de beskrivna 

processerna för Aerosystems och SBD, det vill säga innan ett kontrakt undertecknas har kunden begärt 

in information från relevanta leverantörer och även skickat en offertförfrågan till de mest lämpliga leve-

rantörerna. En upphandling av denna typ tar flera år, i vissa fall så lång tid som ett tiotal år, och det är 

svårt för leverantörerna att veta när kunden kommer att fatta sitt slutliga beslut om vem som får ordern. 

Det kan skilja år mellan prognostiserat beslutstillfälle och faktiskt beslut.  

I ovanstående typ av affärer är det först vid kontraktsförhandlingen som de inom affärsenheten börjar 

få en känsla av att de eventuellt kommer att vinna affären. Dock har det förekommit att de haft under-

tecknade överenskommelser om leverans utan att affären för den skull blivit av. Anledningen kan ex-

empelvis vara att en ny regering kommit till makten hos kunden och att denna av någon anledning inte 

vill fullfölja avtalet. Det är heller inte ovanligt att en kund i sista stund ändrar sig i sitt val av leverantör, 

exempelvis som Österrike gjorde i sin upphandling av stridsflygplan år 2002102. 

Även på den civila ledningssystemmarknaden finns det många gånger en betydande osäkerhet om 

affärerna även efter det att kunden gjort sitt val. Detta gäller framför allt när kunden är en myndighet i 

och med att konkurrerande leverantörer då har möjlighet att överklaga beslutet. Osäkerheten om ut-

gången av en sådan överklagan kan vara stor. Inom samhällssäkerhet gör de dock affärer även direkt 

med andra företag där upphandlingstiden dessutom är kort. Ibland är affären klar vid första kundkon-

takt. 

                                                      

102 Exemplet med Österrike beskrivs i kapitel 5 (Saab Aerosystems) och mer specifikt avsnitt 5.2.2 (Upphandlings-
processen). 
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Försäljningen av nischprodukter grundar sig på mer normala marknadsmekanismer. Exempelvis är led-

tiden för upphandlingarna kortare än i de större ledningssystemaffärerna. Det politiska inslaget är dess-

utom betydligt mindre, något som ökar möjligheterna att tidigt få en bild av hur de ligger till i jämförel-

se med konkurrenterna. Trots det är det även i denna typ av upphandlingar ofta sent i processen som de 

känner sig relativt säker på att få en order.  

Även om det funnits en betydande osäkerheten avseende orderingången har affärsenheten under de sista 

åren av studieperioden prickat förhållandevis rätt vad gäller den totala försäljningsprognosen. Träff-

säkerheten per affär har däremot varit betydligt sämre och exempelvis har de haft svårt att ens nå upp 

till de budgeterade nivåerna på den internationella marknaden. En bidragande orsak till det är att de 

inte har en nära relation med nya potentiella exportkunder som gör det möjligt att skaffa sig god upp-

fattning om chanserna att vinna order. På hemmamarknaderna har de i stället haft en god uppfattning 

om detta, främst avseende order från FMV, varför träffsäkerheten per order varit betydligt bättre där. I 

och med den strategiska revisionen år 2003–2004 jobbar de dock med nya typer av affärer även mot 

FMV vilket bidrar till en ökad osäkerhet även på den svenska marknaden. 

7.2.3 KLASSIFICERING – SYSTEMS OMGIVNING 

Omkring millennieskiftet hämtade Systems, precis som Aerosystems och SBD, en klar majoritet av sina 

intäkter från FMV. Genom parternas nära relation var dessa order dessutom till stor del förutsägbara för 

Systems, något som gör att omgivningen kan betraktas som stabil. Även på den globala militära 

ledningssystemmarknaden är den totala efterfrågan känd då det är relativt enkelt att skaffa information 

om respektive försvarsmakts utvecklingsplaner. Men precis som för de andra affärsenheterna är upp-

handlingsprocesserna i de större affärerna långa och det händer att kunden i sista stund ändrar sig 

avseende val av leverantör. Det är därför först i slutskedet av en kontraktsförhandling som Systems 

börjar bli säkra på att de kommer få ordern. Dock räcker det inte alltid ens med ett undertecknat 

kontrakt för att ordern skall vara i hamn. För Systems del råder det alltså en betydande osäkerhet när 

det gäller vilka exportaffärer de faktiskt kommer att vinna. Med en ökad exportfokusering har även en 

allt större del av Systems affärer kommit att bli av denna karaktär. Vid utgången av år 2007 kom 

exempelvis 71 procent av omsättningen från affärer utanför Sverige. 

Avseende affärer med nischprodukter är det politiska inslaget mindre och produkternas pris och 

prestanda har större betydelse. Det gör att det är något enklare att prognostisera försäljningen. Trots det 

finns det även i denna typ av affärer en betydande osäkerhet om utfallet. 

Satsningen på civila ledningssystem har ökat osäkerheten avseende orderingången ytterligare. Mark-

naden betraktas som omogen och fragmenterad och kundbehovet är relativt otydligt liksom vem den 

potentiella kunden är. Då kunderna ofta är myndigheter kan dessutom beslut om val av leverantör 

överklagas. Det finns därmed en betydande osäkerhet även efter beslutet om, och i så fall när, de faktiskt 

kommer att få ordern. 

Sammantaget har osäkerheten i Systems omgivning ökat betydligt i takt med engagemang på den inter-

nationella marknaden samt satsningen på samhällssäkerhet. Omgivningens karaktär har därmed föränd-

rats från att vara stabil omkring millennieskiftet till att vara turbulent vid utgången av år 2007. 
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7.3 SYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER 

I detta avsnitt presenteras Systems affärsstrategier under studieperioden. Precis som motsvarande avsnitt 

för Aerosystems och SBD innefattar avsnittet sex underavsnitt som i tur och ordning beskriver den över-

gripande affärsstrategiska inriktningen, affärsenhetens kärnkompetens, vad affärsenheten konkurrerar 

med på marknaden, enhetens affärslogik, vilka aspekter i erbjudandet som är avgörande för att få en 

order samt hur den affärsstrategiska inriktningen kan klassificeras. 

7.3.1 DEN AFFÄRSSTRATEGISKA INRIKTNINGEN 

Under ett antal år före 2004 gick Systems med förlust eller hade en lönsamhet på några procent. I 

huvudsak var verksamheten teknikfokuserad och inriktad på några större enskilda projekt mot FMV. I 

mitten av 1990-talet stod den svenska kunden för storleksordningen 75 procent av Systems totala om-

sättning. År 2002 hade andelen minskat till 62 procent och vid utgången av år 2007 var den alltså 29 

procent. Bearbetningen av den internationella marknaden var dock länge ostrukturerad. Dels lämnade 

de alltför ofta offerter på affärer som de sannolikt inte skulle vinna, dels genomfördes för många 

projekt med låg kalkylerad marginal. När de senare projekten hade avslutats visade de också rätt ofta ett 

negativt ekonomiskt resultat. Enligt ett par respondenter var en central anledning till de ekonomiska 

problemen att projektstyrningen var för ostrukturerad. Den ekonomiska uppföljningen var exempelvis 

inte särskilt omfattande och det dröjde länge innan negativa avvikelser uppmärksammandes och åter-

gärder började vidtas. Det saknades överlag ett tydligt fokus på att hålla kostnaderna låga för att åstad-

komma en hög lönsamhet. 

En del i arbetet med att försöka reda ut den ekonomiska situationen var skapandet av divisionen Com-

mon Technology. Uppgiften för divisionen var att skapa en gemensam hård- och mjukvaruplattform för 

hela affärsenheten för att därmed ta vara på den synergipotential som fanns mellan divisionerna. 

Genom realisering av den skulle omfattande besparingar kunna göras. Dock saknades det incitament för 

divisionerna att använda den gemensamma plattformen och Common Technology lades ned efter bara 

två års verksamhet. En respondent menar att ”det är svårt att genomföra en sådan här grej om det inte 

finns ett tydligt direktiv uppifrån” (Respondent, funktionsnivå). Respondenten menar vidare: 

Det var en intressant resa men vi insåg ganska snart att detta skulle bli jättesvårt att få igenom. Vi som 

jobbade på Common [Technology] stångade pannan blodig. Det är väldigt svårt att tänka långsiktigt när 

man har kortsiktiga mål som man mäts emot och som man måste uppfylla. 

De kortsiktiga mål som åsyftas är de lönsamhetsmål som funnits sedan millennieskiftet för respektive 

projekt. Målen gjorde att projektledarna inte var särskilt intresserade av att stå för extra arbete av lång-

siktig relevans om detta minskade lönsamheten i deras egna projekt. Ekonomistyrningen användes där-

med på ett sätt som motverkade tanken bakom Common Technology. 

Under åren 2003 och 2004 skedde ett omfattande arbete för att se över den befintliga verksamheten och 

skapa en tydlig strategisk inriktning. Som redan nämnts innebar den ett fokus på ledningssystem på en 

högre nivå än tidigare och med nischprodukter som ett viktigt komplement. Många respondenter karak-

täriserar den nya inriktningen som offensiv, det vill säga att det finns en ambition att växa kraftigt och 

dessutom göra det med en ökad lönsamhet. En kritisk framgångsfaktor för att kunna jobba med 

ledningssystem på högre nivå har varit att skapa flera hemmamarknader. 
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Ledningssystemet är hjärtat hos kunden där alla system knyts samman, så det är känsligt att släppa in ett 

utländskt företag för att ta hand om dessa aspekter. Man vill jobba med lokala företag (Respondent, 

affärsenhetsledningen).  

Saabs förvärv i Sydafrika, Finland och Danmark under åren 2004 till 2006 har därför varit viktiga för 

Systems då de skapat tre ytterligare hemmamarknader. Samtidigt har tillväxt inte bara realiserats genom 

förvärv utan även organiskt, bland annat genom att använda  

egna satsningar och utvecklingsbeställningar på hemmamarknaderna för att vässa vår produktportfölj och 

utifrån en fokuserad marknadsselektering marknadsföra nischprodukter för att få ett fotfäste i en marknad 

och sedan bygga vidare uppåt i värdekedjan (Respondent, affärsenhetsledningen). 

En kritisk framgångsfaktor för att kunna växa med ökad lönsamhet har varit att skapa en tydligare re-

sultatorientering inom affärsenheten. Här har ekonomistyrningen haft en viktig roll. Dels har budget-

nivåerna för fakturering, resultat och orderingång höjts betydligt inför varje nytt år. Dels har uppfölj-

ningen blivit mer frekvent och med ett större fokus på att verkligen nå budgeterade nivåer, både vad 

gäller intäkter och kostnader. Detta har gjort att de numera ”har chefer som förstår att det inte är okej 

att inte hålla sin budget” (Respondent, affärsenhetsledningen)103.  

Efter den strategiska revisionen år 2004 har ytterligare några större förändringar skett i den strategiska 

inriktningen. En är det nämnda arbetet samhällssäkerhet, en direkt konsekvens av beslutet i Saabs 

styrelse år 2005 att göra en strukturerad satsning inom området. En annan förändring handlar om att 

skapa en gemensam produktportfölj för affärsenheten som helhet. Ett flertal respondenter påpekar att 

det är något av ett paradigmskifte inom affärsenheten. För att kunna bibehålla affärsenhetens lönsamhet 

även framöver har affärsenhetsledningen konstaterat att de inte längre har råd att exempelvis lägga 

resurser på att hålla likvärdiga produkter uppdaterade på olika håll. En koordinering mellan division-

erna är nödvändig104. Resurserna behövs i stället för att bland annat täcka en ökad andel egenfinansierad 

utveckling och högre marknadsförings- och försäljningskostnader. Precis som för Aerosystems och SBD 

är behovet av en förändrad resursallokering en konsekvens av kundernas förändrade syn på finansiering 

av utveckling samt affärsenhetens ambition att växa internationellt. 

En tredje förändring i den strategiska inriktningen är den ökade samverkan med andra affärsenheter 

inom koncernen. Detta för att försöka vinna affärer som Systems inte kan konkurrera om på egen hand 

men som de kan lämna ett betydande bidrag till. Exempelvis samarbetar de med affärsenheterna Under-

water Systems och Microwave Systems avseende underhåll av ubåtar i Sverige, de jobbar tillsammans 

med SBD för att skapa helhetslösningar innefattande vapen- och ledningssystem och i leveranserna av 

Gripen och flygande övervakningssystem är Systems med och bidrar med ledningssystem.  

7.3.2 SYSTEMS KÄRNKOMPETENS – SYSTEMINTEGRATION 

Systems kärnkompetens finns inom två relaterade områden, systemintegration och datafusion. Det sist-

nämnda innebär en förmåga att få ett system att sammanställa data i olika format från olika informa-

tionsgivare, exempelvis sensorer, till en helhet. Helhetsbilden skall dessutom vara tillräckligt konkret 

                                                      

103 Hur ekonomistyrningens utformning och användning förändrats presenteras i avsnitt 7.5 (Systems ekonomi-
styrning). 
104 Skapandet av en gemensam produktportfölj presenteras mer utförligt i underavsnittet ”Den strategiska och den 
finansiella affärsplanen” i avsnitt 7.5.2 (Den strategiska planeringen). 
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och detaljerad för att kunna fungera som beslutsunderlag. ”Det vi är bra på är att presentera en läges-

bild. Det är centralt för våra ledningssystem” (Respondent, funktionsnivå). 

Med systemintegration avses en förmåga att ”från komponent och delkomponent bygga system, och 

från system bygga system av system” (Respondent, affärsenhetsnivå). Systems har gått från att själva 

jobba med framställningen av alla delar i kedjan till att allt eftersom under framför allt 2000-talet köpa 

in allt fler färdiga och standardiserade komponenter. Affärsenheten tillför sedan värde genom att sam-

manlänka de olika delarna till olika funktionaliteter och större system. Den centrala delen i samman-

länkningen är skapandet av mjukvara som gör det möjligt för de olika delsystemen att kommunicera 

med varandra. 

Systemintegrationskompetensen innebär inte bara att Systems levererar sina egna system till kunderna. 

Den gör också att de kan ta ansvar för att integrera de egna systemen med kundens övriga befintliga och 

framtida system till en fungerande helhet. Sedan omkring år 2004 har de dessutom arbetat aktivt för att 

hitta partners som de kan samarbeta med för att skapa lämpliga helhetslösningar för kunderna. 

För oss är det inget självändamål att vi har den djupaste kompetensen vad gäller alla produkter och områd-

en utan vår grej är att vara systemintegratörer. Det är vår kärnkompetens (Respondent, affärsenhetsled-

ningen). 

Det vanligast förekommande sättet att bibehålla och utveckla systemintegrationskompetensen är att de 

försöker vinna affärer där de möter nya utmaningar. Att de har en stor spridning av projekt vad gäller 

storlek gör dessutom att det finns bra möjligheter för den enskilda individen att kontinuerligt få upp-

drag som är utmanande och kompetensutvecklande. Det finns även exempel på mer formaliserade till-

vägagångssätt för att utveckla systemintegrationskompetensen. Ett sådant är Combat System School 

inom Naval, en utbildning som startade år 2007. Den syftar till att ge ett antal medarbetare rätt förut-

sättningar för att möta varvens efterfrågan på kompetens för identifiering av lämpliga sensorer, vapen, 

ledningssystem och liknande. Den handlar alltså om att bidra till en förståelse av hur de olika systemen 

bör integreras till en helhet. Sådan kompetens är dessutom central när Systems själva skall lämna 

offerter på motsvarande helhetslösningar. 

7.3.3 SYSTEMS HUVUDSAKLIGA KONKURRENSMEDEL 

Då Systems tidigare hämtade en stor del av sina intäkter från FMV har fokus legat på att producera 

system som varit unika för Sverige. Sveriges höga självförsörjningsgrad innebar att de ville ha system 

som inte var kompatibla med andra länders system för att därmed försvåra systemintrång. Systemkraven 

från FMV var därför höga vilket Systems har haft nytta av. Det har bland annat inneburit att Systems 

utvecklat en handfull nischprodukter som är mycket konkurrenskraftiga på marknaden. Framför allt är 

det datafusionen som gör dem unika. Ett exempel är sensorn EOS-500 som hämtar information från tre 

olika källor: en laseravståndsmätare, en TV-kamera och en IR-kamera. Informationen integreras sedan 

till en enhetlig lägesbild med hög noggrannhet. Ett annat exempel är sensorn Ceros 200 som har till 

uppgift att hitta och låsa sig på ett mål. Genom att sedan följa målet kan dess position, hastighet och 

acceleration avgöras. Utifrån det kan beräkningar göras för hur ett vapen skall riktas och avfyras för att 

träffa målet. Sensorns prestanda gör att träffsäkerheten är hög. 

Avseende ledningssystemen är senaste versionen av Systems marina system ett bra exempel på hur 

affärsenheten försöker hitta nya unika lösningar. Systemet har en öppen arkitektur, både internt och 

externt, som exempelvis gör att kunden kan välja bort specifika delar av systemet och ersätta dessa med 
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delar från andra leverantörer. Något motsvarande erbjuds inte på marknaden. Arkitekturen innebär 

dessutom att systemet är lätt att integrera med andra aktörers system. Under 1990-talet betraktades en så-

dan egenskap som en svaghet då den var ett tecken på att systemet inte var tillräckligt avskärmat och 

säkert. I takt med att kunderna vill köpa allt mer standardiserade och lättintegrerade system är förhopp-

ningen att den öppna arkitekturen kommer att uppskattas av kunderna.  

I övrigt försöker Systems bland annat trycka på att de är pålitliga, leveranssäkra och kan erbjuda win-

win-situationer. Det sistnämnda innebär bland annat att de sedan år 2006 aktivt marknadsför att de är 

välvilligt inställda till teknikrelaterad kunskapsöverföring. För kunden kan det exempelvis innebära 

möjligheter till fler jobb, något som ofta är en viktig del i stora upphandlingar. Faktorer som att 

Systems är politiskt obundna i och med Sveriges politiska neutralitet, samt att affärsenheten är liten och 

därmed kan vara flexiblare vad gäller kundkrav är också något de trycker på i marknadsföringen. 

Enligt en respondent blir Systems sällan utkonkurrerade vad gäller produkten medan det ofta är tuffare 

för dem avseende priset. Affärsenheten erbjuder generellt det kunden vill ha och de har ofta en flexibel 

totallösning, offset inkluderat. I de fall priset för detta är högre än konkurrenternas erbjudande, vilket 

det i många fall är, får de svårare att vinna ordern, detta trots att livscykelkostnaden ofta är lägre än vad 

konkurrenterna kan erbjuda. 

7.3.4 SYSTEMS AFFÄRSLOGIK – ETT KOMPLEXT FENOMEN 

Den vanligaste typen av affär för Systems del består sedan lång tid tillbaka av ett stort kontrakt avseende 

ett militärt ledningssystem. Kunden är en stat, systemet är kundanpassat och utvecklingen kundfinan-

sierad. Upphandlingen är utdragen över många år och det politiska inslaget är stort, det vill säga den 

politiska relationen mellan de aktuella länderna är central. Affärerna innefattar även krav på offset, 

exempelvis i form av etablering av verksamhet i köparlandet och krav på kunskapsöverföring. Samman-

taget handlar det om ”en lång, utdragen, komplex, komplicerad och väldigt speciell affärslogik” (Re-

spondent, affärsenhetsledningen). Denna typ av affär gör Systems främst på hemmamarknaderna i och 

med att de har en bättre politisk relation där. 

Du får inte sälja ledningssystem med mindre än att du normalt sett, även om jag överdriver något, är en 

betrodd partner. Det är så nära en regerings kärnverksamhet, det är det sista de vill släppa greppet om. 

Därför måste du vara tajt med kunden, långsiktig och lokalt närvarande. Du kan inte bara åka dit och sälja 

ett system och sedan försvinna, utan du måste vara där och underhålla, vidareutveckla och anpassa hela 

tiden (Respondent, koncernledningen). 

Affärer avseende nischprodukter har ett större fokus på produkten i sig och dess pris. Processen är 

relativt kort och det politiska inslaget är avsevärt mindre än i de större ledningssystemaffärerna. Affärs-

logiken för civila ledningssystem skiljer sig en del i jämförelse med militära affärer. För det första finns 

det inte alltid en naturlig kund att jobba mot. Ledningssystem för krishantering är ett exempel på det. 

För det andra uppstår kostnad och nytta ofta på olika ställen, något som gör att projekt kan stöta på 

problem i och med konflikter om vem som skall betala vad. För det tredje är de civila kunderna inte 

villiga att finansiera utveckling av kundanpassade system utan de köper färdiga lösningar.  

Sedan några år tillbaka är även de militära kunderna mindre benägna att betala betydande utvecklings-

kostnader, även om de stora system som säljs på hemmamarknaderna fortfarande är förknippade med 

omfattande kundfinansierad utveckling. För att kompensera för minskad finansiering inom andra om-

råden har det blivit viktigt för affärsenheten att använda befintliga utvecklingsresurser mer effektivt, 
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något som ställer krav på koordinering av utvecklingsinsatserna. Det tidigare nämnda initiativet att 

skapa en gemensam produktportfölj är ett exempel på en åtgärd för att underlätta en sådan koordi-

nering. Ett annat initiativ är skapandet av program för respektive produkt. Olika kundprojekt innefatt-

ande samma produkt förs då närmare varandra, bland annat genom gemensam utveckling. Detta sätt att 

arbeta är sedan lång tid en realitet inom Naval medan det är en ny företeelse inom Air/Land. För det 

tredje har även ekonomistyrningen förändrats för att öka koordineringen av utvecklingsresurser. Fram-

för allt handlar det om en centralisering av fördelningen av interna FoU-resurser. I förhållande till de 

totala utvecklingskostnaderna är dessa resurser dock inte särskilt omfattande och konsekvenserna vid ut-

gången av 2007 var därför begränsade105. 

7.3.5 VAD AVGÖR VEM SOM FÅR EN ORDER? 

Generellt räcker det inte att bara svara på en offertförfrågan för att ha chans att vinna ordern. Det är 

centralt att etablera en relation med den potentiella kunden långt innan de kommit till offertstadiet för 

att på så sätt påverka kundens bild av sitt behov och därmed innehållet i kravspecifikationen. Om 

Systems lyckas med det kommer kravspecifikationen att vara anpassad utifrån affärsenhetens kompetens 

och sannolikheten att få ordern ökar. 

I större affärer, både militära och civila, får den leverantör som har den bästa helhetslösningen ordern. 

En sådan kan generellt delas upp i fyra delar: teknik, pris, politisk relation samt motköp och offset. Den 

tekniska aspekten handlar om att ha ett system som uppfyller kundens krav, något som de flesta leveran-

törer oftast gör. Trovärdigheten att det senare går att göra anpassningar av systemet så att det kan inte-

greras med andra system från andra länder är också viktig. Priset relaterar till vad kunden uppfattar vara 

mest förmånligt ekonomiskt, antingen initialt eller över hela livscykeln beroende på hur kunden arbetar 

med sin budget. Ett flertal respondenter påpekar dock att priset oftast inte är av avgörande betydelse. 

Den politiska relationen är en central utgångspunkt vid val av leverantör i en större affär. Har exempel-

vis en potentiell kunds flygvapen inte förtroende för leverantörslandets flygvapen är det uteslutet med 

en affär innefattande ett flygvapenrelaterat ledningssystem. Den politiska dimensionen, precis som inom 

Aerosystems och SBD, kan vara helt avgörande för vem som får en order. ”Vårt ledningssystem inom 

flyg är helt överlägset i vissa avseenden men det räcker inte för att göra affärer utan det är andra 

aspekter som kommer in också” (Respondent, affärsenhetsledningen). Just den politiska aspekten är 

enligt en respondent den vanligaste anledningen till att Systems förlorar en affär. Ju större affärer desto 

viktigare blir motköp, offset och den politiska relationen.  

Vid affärer med nischprodukter och mindre civila ledningssystem menar flera respondenter att den poli-

tiska dimensionen i stället har liten betydelse, om någon över huvud taget. Till stor del är det pris och 

prestanda som avgör vem som får en order. Upphandlingarna är betydligt kortare, i vissa fall kan en 

affär alltså vara klar redan vid första kundkontakt. Likheterna med en normal marknad är därmed be-

tydande, framför allt vad gäller de civila systemen.  

7.3.6 KLASSIFICERING – SYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER 

I och med Sveriges höga självförsörjningsgrad fram till och med 1990-talet har Systems framför allt 

levererat skräddarsydda och tekniskt avancerade system till FMV. Tekniken har varit det centrala. 

                                                      

105 Ekonomistyrningens roll i fördelningen av FoU-resurserna behandlas ytterligare i avsnitt 7.5.3 (Budgeten). 
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Internationellt är det dock hela erbjudandet, vilket innefattar produkt, pris, politik och offset, som är 

avgörande. Den helhetslösning som bäst matchar kundens behov och önskemål vinner affären. Med 

tanke på affärernas storlek kan dock den politiska relationen vara den helt avgörande faktorn. Samman-

taget handlar det om att tillhandahålla ett differentierat erbjudande till kunden för att ha möjlighet att 

vinna. 

För Systems del är det mycket som talar för att de hittills under 2000-talet fortsatt att differentiera sina 

produkter. En respondent menar exempelvis att Systems flygvapenrelaterade ledningssystem är tekniskt 

överlägset i vissa avseenden. När det gäller deras marina ledningssystem har de jobbat med att differen-

tiera systemet genom en öppen arkitektur. Deras sensorer har hög prestanda avseende datafusion, något 

som bland annat bidrar till hög precision i de relaterade vapensystemens träffsäkerhet. Systems 

konkurrerar alltså bland annat med unika produktegenskaper som är grundade i affärsenhetens kärn-

kompetens. Förutom produktegenskaper bygger de argumentationen för sitt erbjudande på bland annat 

pålitlighet, hög leveranssäkerhet samt viljan till kunskapsöverföring kopplad till tekniken de levererar. 

Dessutom offererar de ofta en flexibel och därmed lite dyrare helhetslösning till kunden. De har således 

inte ambitionen att vara billigast även om de sett över hela livscykeln är konkurrenskraftiga också 

kostnadsmässigt. 

Avseende mätinstrumentet för affärsstrategier visar det i Systems fall ett genomsnittligt resultat på 26 

poäng. Då det motsvarar genomsnittliga svar mittemellan de två ytterligheterna talar utfallet för en 

kombinerad differentierings- och kostnadsöverlägsenhetsstrategi. Dock visar de specifika utfallen att 

respondenterna betraktar priset som likvärdigt med eller högre än konkurrenternas, vilket inte är karak-

täristiskt för en kostnadsöverlägsenhetsstrategi. Dessutom anser samtliga att produktkvaliteten och pro-

duktegenskaperna är något bättre än konkurrenternas, utfall som tyder på en differentieringsstrategi. 

Sammantaget har Systems därmed haft en differentieringsstrategi under hela studieperioden. 

7.4 SYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER 

Produktionen inom Systems består i huvudsak av mjukvaruproduktion. Sedan många år tillbaka 

grundar den sig på en övergripande systemutvecklingshandbok baserad på en vattenfallsmodell. I pro-

duktionsprocessen har det dock funnits iterativa inslag som inte beskrivs i handboken. Under andra 

halvan av studieperioden har det iterativa inslaget dessutom blivit allt större. Exempelvis uppskattar en 

respondent att cirka 20 procent av Air/Lands projekt vid studieperiodens slut hade sin utgångspunkt i 

en iterativ ansats. 

Trots förändringen i arbetssätt har innehållet i systemutvecklingshandboken inte förändrats. Snarare är 

det upp till varje projektledare att utifrån situationen och de egna preferenserna forma ett lämpligt 

arbetssätt. Friheten grundar sig i de organisatoriska förändringar som skett för Systems del under senare 

delen av studieperioden, det vill säga tiden inom affärsenheten SaabTech, integreringen av förvärv samt 

att omorganisationer inom Saab inneburit att ny verksamhet tillförts Systems. Detta har gjort att ett 

antal verksamheter med olika arbetssätt förts samman i affärsenheten. På affärsenhets- och divisionsnivå 

har de valt att inte tvinga in alla i samma arbetssätt. Detta gäller inte bara produktionsprocesserna utan 

även många andra processer inom affärsenheten. År 2006 lanserades dock ett affärsenhetsövergripande 

initiativ för att skapa enhetlighet i en handfull stora och övergripande processer, bland annat processen 

för mjukvaruproduktion. ”Vi vill ha ett litet antal tydliga processer som styr den totala verksamheten” 

(Respondent, divisionsnivå), detta för att bland annat underlätta samordning mellan divisionerna. 
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I de tre kommande underavsnitten kommer mjukvaruproduktionen inom de tre divisionerna att presen-

teras. Av dessa tre kommer beskrivningen av Security Solutions arbete vara mindre omfattande i förhåll-

ande till de andra två, dels på grund av att divisionen är betydligt mindre, dels då den bara fanns inom 

affärsenheten i två och ett halvt år innan den flyttades till Saab Security. 

7.4.1 PRODUKTIONSPROCESSEN – MJUKVARUPRODUKTION INOM AIR/LAND 

Arbetsprocesserna inom Air/Lands mjukvaruproduktion skiljer sig från projekt till projekt. En del av 

skillnaderna härstammar från att divisionen består av en sammanslagning av verksamheter med olika 

arbetsprocesser som till viss del fått leva kvar. En annan anledning är att de inom långa projekt ofta får 

tilläggsbeställningar efter hand, och av effektivitetsskäl tillämpas den ursprungliga arbetsprocessen även 

för dessa. En ytterligare anledning är att kontraktens utformning och kundens mognad påverkar vilken 

modell som tillämpas. 

Oavsett modell är kundens involvering i produktionsprocessen ofta stor, dock större på hemmamark-

naderna än på exportmarknaden. Ett forum där kunden inkluderas är vad divisionen benämner inte-

grerat projektteam, en gruppering innefattande representanter för användare, kund och leverantör som 

jobbar tillsammans under hela projektet. Huvudsyftet är att kontinuerligt stämma av att de är på rätt 

väg i förhållande till kundens krav. I många av de iterativt baserade projekten finns även grupper i vilka 

projektrepresentanter träffar användare och kundrepresentanter för att bland annat diskutera gränssnitt-

en. Olika former av prototyper är därför en viktig utgångspunkt i användargruppernas arbete, detta för 

att underlätta kommunikationen mellan parterna. 

Att kunderna är så pass involverade i processen gör att de system som levereras är kundanpassade. En 

kundanpassning är dessutom nödvändig då verksamheten hos varje enskild kund är unik. Ett lednings-

system skall kommunicera med ett flertal andra system i kundens totala systemflora och ett antal 

kundspecifika gränsytor uppstår därmed som ledningssystemet måste anpassas efter. Flera respondenter 

påpekar att en standardlösning för alla inte är möjlig.  

Utgångspunkten för mjukvaruproduktionen är den WBS som skapats i offertfasen och som sedan 

uppdateras när ordern vunnits. Storleken på arbetspaketen i WBS:en varierar, allt från ungefär tio tim-

mar till tre månader. På lägsta nivå motsvarar ett eller flera arbetspaket en komponent i systemet. En 

eller flera komponenter skapar i sin tur en funktion, exempelvis en karta eller in- och utloggning. Fram-

för allt är det komponenterna som är föremål för den återanvändning och modifikation som sker av 

tidigare producerade system.  

Själva kodningen är nästan uteslutande manuell. Modellbaserad produktion existerar till viss del inom 

divisionen men har inte fått något genomslag. En respondent på funktionsnivå menar att det finns en 

tröghet i den förändringen då modellbaserad produktion kräver ett nytt sätt att tänka och jobba, något 

som många av dem som arbetat länge inom divisionen har svårt att ta till sig. Det finns dessutom en 

tröghet i försöken att få medarbetarna att bredda sin kompetens, ett arbete som har pågått sedan 

omkring år 2006. En bredare kompetens leder till ökade valmöjligheter i arbetsfördelningen i projekten 

och därmed en öka flexibiliteten i bemanningen. Divisionsledningen har därför kommunicerat att de 

vill att medarbetarna har betydande kompetens inom minst två större områden.  

Jag tror att de flesta inom Systems tycker att det är så vi skall jobba. Indikationerna de senaste åren har 

varit så i alla fall. Man skall premiera dem som tar för sig och verkligen testar något nytt (Respondent, 

funktionsnivå). 
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För att stödja initiativet har fördelningsgrunderna för kompetensutvecklingsresurserna förändrats. Tidig-

are fanns det ett antal kompetensområden inom vilka resurser avsattes. En sådan uppdelning existerar 

inte längre utan resurserna fördelas bland annat utifrån det långsiktiga kompetensbehovet, något som 

inneburit att fokuserade utbildningssatsningar kunnat göras. Inom ekonomistyrningen har även mått 

för exempelvis jobbrotation införts för att ytterligare trycka på vikten av att skaffa sig ny kompetens. 

Varken detta eller den förändrade fördelningen av de ekonomiska resurserna har dock gjort att initia-

tivet att bredda kompetensen fått planerat genomslag. Flera respondenter menar att många är nöjda med 

sin arbetssituation och därför inte har velat förändra sina arbetsuppgifter. 

Att det är viktigt för divisionen att öka flexibiliteten grundar sig på flera faktorer. En sådan är att den 

affärsstrategiska inriktningen under senare år innefattat ambitionen att ta på sig större systemåtaganden. 

Det innebär exempelvis en större variation i uppdragens innehåll, och med medarbetare som behärskar 

åtminstone två större kompetensområden ökar alltså möjligheterna att bemanna dessa projekt på ett 

önskvärt sätt. Två andra faktorer är affärsenhetens fokusering på tillväxt samt att avsevärt förbättra det 

ekonomiska resultatet. Dessa har gjort att de inom mjukvaruproduktionen inte har råd att ha personer 

som inte är engagerade i projekt på grund av att deras kompetens inte matchar de lediga uppdrag som 

finns. En förbättrad beläggning frigör dessutom resurser för egenfinansierad utveckling, och ger täck-

ning för ökade marknadsförings- och försäljningskostnader, något som blivit viktigt genom exportsats-

ningen. 

Arbete med att förbättra det ekonomiska resultatet har lett till ett effektivitetsfokus inom mjukvaru-

produktionen. Respondenterna lyfter framför allt fram två konsekvenser av detta; dels har iterativ 

produktion blivit en allt vanligare ansats i projekten, dels har styrningen fått ett tydligt fokus på att 

leverera i tid och till rätt kostnad. Användandet av iterativ produktion har också varit en viktig förut-

sättning för att kunna öka återanvändningen av komponenter samt användningen av COTS-produkter 

(Commercial off-the-shelf, i detta fall mjukvara), främst då det på förhand är svårt att veta vilka 

anpassningar som behöver göras utifrån dessa. Snabb och kontinuerlig feedback på anpassningarna är 

därför viktig.  

Man måste jobba parallellt med allting, man kan inte vänta. […] Om man designar ett system i ett och ett 

halvt år och sedan tar in några utvecklare som börjar utveckla så får man inte den naturliga återkopplingen 

som man får [vid iterativ produktion] (Respondent, funktionsnivå). 

Fokuseringen på att leverera i tid är framför allt ekonomiskt relaterad. Kontrakten innebär att affärsen-

heten får betalt vid ett antal milstolpar och försenade leveranser får negativa ekonomiska konsekvenser. 

Att leverera i tid är också viktigt för kundacceptansen och för kommande kontrakt då tidigare kunder 

används som referenskunder. Genom den ökade exportfokuseringen har denna fråga således blivit 

viktigare för divisionen då de inte har samma omfattande relation med exportkunderna som med FMV. 

De måste kunna visa potentiella kunder att de är pålitliga leverantörer.  

Ekonomistyrningen inom Air/Land förändrades under år 2006 för att sätta fokus på att leverera i tid 

och till rätt kostnad. I det förstnämnda fallet handlar det framför allt om ett ökat engagemang i diskus-

sionerna om utfall av bearbetade arbetspaket samt hur de ligger till i förhållande till centrala 
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milstolpar106. För att komma till rätta med kostnaderna fokuserades bland annat sektionernas belägg-

ningsgrad107.  

7.4.2 PRODUKTIONSPROCESSEN – MJUKVARUPRODUKTION INOM NAVAL 

I och med att mjukvaruproduktionen inom Naval har sin utgångspunkt i Systems systemutvecklings-

handbok är produktionsprocessen inom respektive projekt oftast sekventiellt uppbyggd. Den inledande 

fasen handlar om att tolka den kravspecifikation de erhållit från kunden och bryta ned den i en intern 

och mer detaljerad kravspecifikation. För att försöka undvika negativa överraskningar i slutskedet av 

projektet, exempelvis att systemet inte är vad kunden tänkt sig, förs en omfattande diskussion med 

kunden i inledningen av projektet där de blir eniga om innebörden av innehållet i kravspecifikationen. 

Kunden är inte bara med i början av projektet utan ofta under hela projektets gång, framför allt FMV. 

Ett exempel är att ledningen för projektet genomför månadsavstämningar och större kvartalsgenom-

gångar med kunden. Med vissa exportkunder är relationen dock inte så omfattande utan kunden 

granskar och kommenterar i stället intern dokumentation vid vissa milstolpar. I de flesta projekt förs 

dessutom en kontinuerlig dialog med slutanvändarna avseende gränssnittet. En respondent samman-

fattar och menar att kundens engagemang i mjukvaruproduktionen skiljer sig åt från kund till kund 

men att det ändå finns betydande likheter. 

Efter att den interna kravspecifikationen och den övergripande systemdesignen skapats konstrueras sy-

stemet genom kodning. Färdiga delar testas och integreras med andra delar efter hand innan det avslut-

ningsvis är dags för en rad tester av hela systemet, det slutliga på fartyget till sjöss där bland annat 

provskjutningar görs med hjälp av systemet. Även om denna sekventiellt beskrivna process är den som 

används mest har de under de sista åren av studieperioden börjat arbeta mer iterativt. Tank om iterativ 

produktion har funnits inom divisionen sedan millennieskiftet men det är först sedan år 2006 som 

dessa börjat omsättas i praktik.  

Det är nu det verkligen händer saker. Jag märkte det när jag kom tillbaka 2005 efter tio år att det var 

ganska mycket som var sig likt. Det var inte så mycket som hade förändrats i hur vi arbetar (Respondent, 

funktionsnivå). 

De iterativt baserade projekten är uppdelade i en- eller tvåmånaderscykler. Systemet byggs upp efter 

hand genom kontinuerliga releaser av systemet. Respondenterna nämner framför allt två till tre projekt 

där de jobbar på detta sätt, men enligt en av dem kommer omfattningen att öka framöver. Iterativ pro-

duktion är också med som ett viktigt framtida arbetssätt i verksamhetsplanen för år 2008. 

Vi tror starkt på att det är bättre att jobba så, man hittar svagheter och fel tidigare genom att bygga upp 

något successivt i stället för att testa allt i slutet (Respondent, funktionsnivå). 

Även inom Naval påpekar ett flertal respondenter att affärsenhetsledningens krav på minskade kostnad-

er är en central bakomliggande faktor till förändringen mot iterativ produktion. ”Det är de ekonomiska 

drivkrafterna som ligger bakom detta, att snabbare kunna få fram grejer som kanske är bättre” (Respon-

                                                      

106 Denna tidsrelaterade styrning presenteras i avsnitt 7.5.5 (Projektstyrningen). 
107 Användningen av beläggningsgraden presenteras i avsnitt 7.5.3 (Budgeten) 
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dent, funktionsnivå)108. Just kostnadseffektivitet, tillsammans med kortare ledtider, betraktas som 

kritiska framgångsfaktorer för divisionens mjukvaruproduktion. För att styra verksamheten mot dessa 

faktorer används Balanced Scorecard (BSC) och mer specifikt framtagandet av ett antal förbättrings-

relaterade mål och mått109. Hur dessa mål skall nås diskuteras bland annat inom divisionens metodik-

forum, en gruppering innefattande ett antal chefer som träffas kontinuerligt i syfte att diskutera hur 

processen för mjukvaruproduktionen kan förbättras. Styrningen har även förändrats på andra sätt för 

att öka kostnadseffektiviteten. Framför allt handlar det om förändringar i linjechefernas budgetupp-

följning110.  

Det är inte bara iterativ produktion som är en konsekvens av effektiviseringsarbetet. Under de sista åren 

av studieperioden har de bland annat arbetat med att hitta effektivare och gemensamma verktyg i pro-

duktionsprocessen, exempelvis verktyg för krav- och felhantering samt nya programmeringsspråk. En 

annan konsekvens är den ökade användningen av COTS-produkter, framför allt i den senaste version av 

det marina ledningssystemet. I övrigt är COTS-användningen begränsad och vinsterna har därmed inte 

varit de förväntade. Ytterligare en konsekvens av effektiviseringsarbetet är att modellbaserad produktion, 

inklusive automatgenerering av kod, fått betydligt mer utrymme än tidigare. Än så länge är det dock 

bara i interna FoU-projekt som arbetssätet används. 

[Modellbaserad produktion] är något som vi arbetat med länge. Det pratade vi om inom landdivisionen i 

slutet av 1990-talet, men det är också något som kommit på sista tiden och formligen exploderat hos oss 

under år 2007 (Respondent, funktionsnivå).  

Ytterligare ett initiativ som bidragit till att effektivisera mjukvaruproduktionen är att strukturen för divi-

sionens system förändrats. Framför allt handlar det om att deras marina ledningssystem, som en stor del 

av verksamheten kretsar kring, blivit allt mer modulärt uppbyggt. Varje funktion i systemet skall kunna 

ersättas eller säljas separat. Flera respondenter poängterar att de försöker vara långsiktiga i sin nyproduk-

tion genom att så långt som möjligt undvika projektspecifika lösningar. En respondent på funktions-

nivå menar exempelvis följande:  

När vi nu levererar till tre projekt samtidigt jobbar vi så att vi kan ha samma komponent i de tre projekten. 

Vi har en hög grad av återanvändning och det står också i vår verksamhetsplan att det är väldigt viktigt för 

oss. 

Divisionens organisationsstruktur lyfts här fram som en stor fördel. Linjens ansvar för delar av systemet 

anses stimulera ett agerande som är långsiktigt fördelaktigt, främst genom att ett kortsiktigt beteende 

slår tillbaka på dem själva genom senare merarbete. Avseende återanvändningsgraden menar en respon-

dent följande:  

Vi gör system som vi bygger runt kundens kravbild och vi har en legolåda med [moduler] som vi kan mon-

tera ihop på olika sätt. Sedan gör vi även anpassningar i form av bland annat nya [moduler] (Respondent, 

funktionsnivå). 

                                                      

108 Hur budgeten har använts för detta presenteras i avsnitt 7.5.3 (Budgeten). 
109 BSC:s utformning och användning presenteras i avsnitt 7.5.4 (Balanced Scorecard). 
110 Hur budgetuppföljningen förändrats presenteras i underavsnittet ”Användningen av budgeten” i avsnitt 7.5.3 
(Budgeten). 
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Genom att de standardiserade modulerna dessutom parametersätts utifrån kundens behov ökar graden 

av kundanpassning ytterligare. Även om strukturen på själva systemet förändrats skapas systemet fort-

farande genom att arbetet delas upp i ett antal arbetspaket. Vid utgången av år 2007 omfattade ett 

arbetspaket normalt 40–160 timmar. Det var betydligt mindre än under år 2000. Med större arbetspaket 

försvåras uppföljningen och storleken på paketen var en av flera bidragande orsaker till affärsenhetens 

ekonomiska problem omkring millennieskiftet. 

Avslutningsvis behöver medarbetarnas kompetens behandlas. En respondent menar att en kritisk fram-

gångsfaktor för divisionens mjukvaruproduktion är att medarbetarna har rätt kompetens. Detta har 

förvisso alltid varit viktigt men i och med att den kundfinansierade utvecklingen minskat och att kravet 

på sänkta kostnader därmed ökat har det blivit viktigare att alla anställda verkligen arbetar fullt ut i de 

befintliga projekten. Precis som inom Air/Land kräver en sådan situation att det finns en viss flexibilitet 

i bemanningen, något som kan åstadkommas genom att respektive medarbetare kan arbeta inom flera 

områden. År 2004/2005 inleddes därför ett arbete inom divisionen för att få alla medarbetare att ha ett 

andra ben att stå på kompetensmässigt. Även inom Naval finns därför mål för jobbrotation för att 

försöka påverka beteendet men inte heller inom denna division har de lyckats nå önskat resultat. 

7.4.3 PRODUKTIONSPROCESSEN – MJUKVARUPRODUKTION INOM SECURITY 

SOLUTIONS 

Divisionen Security Solutions består av två underenheter: Air Traffic Management (ATM) och Crisis 

Management (CM). Respektive enhet har resultatansvar och innefattar därför en försäljningsenhet, en 

utvecklingsenhet samt egna projektledare. Då enheterna har olika bakgrund och då de i vissa avseenden 

arbetar utifrån olika förutsättningar finns betydande skillnader i deras produktionsprocesser. 

I divisionens arbete med att skapa en intern kravspecifikation är utgångspunkten att den kommer att 

förändras under projektets gång. Den kravspecifikation som konstruktionsarbetet utgår från skall enligt 

en respondent därför vara sammanhängande och tillräckligt färdig för att den skall utgöra en stabil 

grund för det fortsatta arbetet. Den skall alltså inte vara helt komplett. Med detta som grund menar 

respondenten att de inte strävar efter en vattenfallsbaserad modell utan snarare en iterativ process. För 

att inte bara få kontinuerlig feedback från de kontinuerliga tester som görs utan även från kunden, 

försöker de att ha en aktiv dialog med denna under hela processen. Exempelvis finns det i vissa fall en 

extern styrgrupp för projekten som innefattar representanter från både kund- och leverantörssidan. 

Även om kunden är involverad i projekten skiljer sig graden av kundanpassning mellan CM och ATM. 

CM erbjuder många gånger färdigutvecklade system, framför allt då kunden ofta inte är beredd att be-

tala för utvecklingen. Trots detta sker kundanpassningar av systemet efter order för att matcha kundens 

krav. Inom ATM är graden av kundanpassning högre även om respondenterna inte anser att den är hög. 

Kunden är med och styr i större omfattning än inom CM och i viss utsträckning är de också beredda 

att betala för nyutveckling. En respondent menar dock att divisionens sammantagna produktportfölj är 

mer standardiserad än kundanpassad och att återanvändningsgraden är hög. 

Produktionsprocesserna utgår från en WBS i vilken hela systemet bryts ned i funktioner och arbetspaket. 

Storleken på arbetspaketen varierar från ungefär en vecka till två månader. Enligt en respondent finns 

det inte någon ambition att försöka maximera kvaliteten på respektive arbetspaket, och därmed inte 

heller systemet som helhet. Det handlar snarare om att hitta en tillräckligt hög nivå som innebär att de 

snabbt kan få ut systemet på marknaden. Frekventa tester av bearbetade arbetspaket är därför en realitet 
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för att få snabb feedback på arbetet. Därmed kan korrigeringar göras på en gång och senare följdfel kan 

undvikas. Att det är viktigt att vara snabbt ute på marknaden beror på att kunderna helst köper färdiga 

system, och att ha ett sådant att visa upp före en konkurrent är därför viktigt. Enligt en respondent har 

denna faktor inneburit att de vid några tillfällen varit lite för snabba med att sätta system på 

marknaden.  

Avseende de anställdas kompetens menar två respondenter att det finns en blandning av personer med 

bred och smal kompetens. Dock finns det en uttalad strategi att de som anställs framöver skall ha en 

bred kompetens för att de på så sätt skall kunna ha en viss flexibilitet i produktionen. I de fall de behöv-

er extern specialistkompetens köper de konsulttjänster för det aktuella arbetet. Att det finns en bred 

kompetens totalt sett inom divisionen betraktas som det viktigaste. Samhällssäkerhetsbranschen är 

mångfacetterad då kunderna har olika bakgrund och utgångspunkter, och den systemmiljö divisionen 

stöter på varierar kraftigt mellan projekten. För att kunna hantera alla kunder på ett bra sätt behöver 

divisionens kompetens därför täcka in en rad olika kompetens- och verksamhetsområden. 

7.4.4 KLASSIFICERING – SYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER 

Även om det finns olikheter mellan produktionsprocesserna i projekten är likheterna så pass stora att 

det är meningsfullt att diskutera och klassificera produktionen inom respektive division i ett gemensamt 

avsnitt. Utifrån de tre mer detaljerade dimensionerna för mjukvaruproduktion, det vill säga grad av 

kundkontakt, typ av produkt samt typ av kompetens, talar mycket för att produktionsstrategierna kan 

betraktas i enlighet med I/P-modellen. Avseende grad av kundkontakt strävar samtliga divisioner efter 

en betydande dialog med kunden. På hemmamarknaderna, och framför allt den svenska, är dialogen 

omfattande medan den är av varierande omfattning på exportmarknaden. Kundernas involverande 

tillsammans med affärernas karaktär gör dessutom att de system som levereras är kundanpassade. 

Avseende medarbetarnas kompetens har de inom både Naval och Air/Land jobbat aktivt under de sista 

åren av studieperioden för att bredda medarbetarnas kompetens så att var och en åtminstone har två 

huvudkompetenser. Inom Security Solutions har det varit en uttalad strategi att de som anställs skall ha 

en bred kompetens. Syftet med förändringsarbetet är att öka flexibiliteten i bemanningen och därmed 

försöka hantera den ökade osäkerheten om vad de skall producera. Dock menar ett par respondenter att 

många medarbetare är nöjda med sina befintliga arbetsuppgifter och därför inte velat bredda sin kompe-

tens. Det har i sin tur lett till att divisionerna inte fått det genomslag de velat avseende kompetens-

utvecklingen. 

Genom att ta själva produktionsprocessen i beaktande, vilket är det viktigaste i klassificeringen, kan 

processen snarare betraktas som vattenfallsbaserad med ett ökande iterativt inslag under studieperioden. 

Det effektiviseringsarbete som bedrivits inom affärsenheten under senare delen av studieperioden har 

bland annat inneburit att förändringar i produktionsprocesserna har diskuterats och ett ökande iterativt 

inslag har betraktats som en relevant lösning för att minska kostnaderna. Inom Naval har de diskuterat 

iterativ produktion sedan början av 2000-talet men det är först sedan år 2006 som dessa diskussioner 

börjat omsättas i praktik. Vid utgången av år 2007 arbetade två till tre projekt inom divisionen utifrån 

en iterativ produktionsprocess. Inom Air/Land har de kommit något längre i implementeringen och en 

respondent uppskattar att cirka 20 procent av projekten hade sin utgångspunkt i en sådan ansats. 

Även inom Security Solutions har iterativ produktion börjat tillämpas. Inom divisionen finns inte 

någon ambition att maximera kvaliteten på respektive arbetspaket och därmed inte heller systemet som 

helhet. En tillräckligt hög kvalitetsnivå tillsammans med en iterativ ansats har gjort att de snabbt kun-
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nat få ut systemen på marknaden, i vissa fall till och med för snabbt. Frekventa tester av bearbetade 

arbetspaket har varit en realitet för att snabbt få feedback på arbetet och därmed kunna göra korri-

geringar på en gång, något som syftat till att försöka undvika senare följdfel.  

Även modellbaserad produktion har börjat introduceras inom affärsenheten som en konsekvens av 

effektiviseringsarbetet. Här har de dock inte kommit riktigt lika långt utan arbetssättet används 

exempelvis inom några interna FoU-projekt. Sammantagna har förändringarna inom affärsenhetens 

mjukvaruproduktion bidragit till en ökad flexibilitet i produktionsprocessen. Dock kan den ökade 

flexibiliteten knappast betraktas som så pass omfattande att produktionen kan klassificeras som I/P-

modellen. Processbeskrivningarna visar dessutom att det finns större likheter med en vattenfallsbaserad 

modell. Genom det ökande iterativa inslaget under senare delen av studieperioden kan mjukvaru-

produktionen antas ha förändrats från att motsvara en vattenfallsmodell, om än skilda varianter i de 

olika divisionerna, till att motsvara en vattenfallsmodell med ökande iterativa inslag. 

7.5 SYSTEMS EKONOMISTYRNING 

I detta avsnitt presenteras ekonomistyrningens utformning och användning på affärs- och funktionsnivå 

inom Systems. Avsnittet inleds med en beskrivning av den övergripande ekonomistyrningsmodellen och 

följs av underavsnitt om den strategiska planeringen, budgeten, BSC samt projektstyrningen. Avsnittet 

avslutas med klassificeringar av ekonomistyrningen. 

7.5.1 SYSTEMS ÖVERGRIPANDE EKONOMISTYRNINGSMODELL 

I början av 2000-talet användes i huvudsak tre övergripande styrverktyg inom Systems: den strategiska 

affärsplanen, den finansiella affärsplanen samt budgeten. Inom respektive division användes även en 

divisionsplan som innefattade divisionens långsiktiga inriktning. Kopplingen mellan divisionsplanerna 

och den övergripande strategiska affärsplanen var i många fall begränsad, främst beroende på division-

ernas betydande självständighet. Trots att det fanns en hel del planerings- och uppföljningsprocesser 

inom affärsenheten menar en respondent på funktionsnivå att för ”släpphänt och ostrukturerad 

ekonomistyrning” var en bidragande orsak till de betydande ekonomiska problem affärsenheten hade i 

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 

Sedan omkring år 2004 har de jobbat aktivt med att revidera dessa planerings- och uppföljnings-

processer. Det finns flera anledningar till det. En är att skapa förutsättningar för att få ordning på det 

ekonomiska resultatet genom en effektivare resursallokering. En annan är att den strategiska inrikt-

ningen förändrades och att de därför upplevde att de behövde förändra ekonomistyrningen för att 

kunna implementera strategierna. Exempelvis började BSC användas som styrverktyg år 2004, och år 

2006 ersattes divisionsplanerna av segmentplaner. 

Den övergripande årliga planeringscykeln under de sista åren av studieperioden kan beskrivas på 

följande sätt. Under våren sker arbetet med att uppdatera föregående års strategiska respektive finansiella 

affärsplan. Under hösten sker sedan arbetet med budgeten som har sin utgångspunkt i det första året i 

den femåriga finansiella affärsplanen. När budgeten är fastlagd avslutas planeringscykeln med arbetet 

med BSC. I en del avseenden handlar det då om att sammanställa redan identifierade mål, exempelvis 

återfinns de övergripande målen från budgeten i styrkortets monetära perspektiv.  
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Enligt en respondent följs divisionerna upp på ett förhållandevis okomplicerat sätt i form av tydliga 

mål av huvudsakligen monetär karaktär. En annan respondent påpekar att koncernledningens sätt att 

följa upp affärsenheten avspeglas i uppföljning av divisionerna genom en fokusering på framför allt 

försäljningsvolym, orderingång, rörelsemarginal och sedan år 2006 även ROCE. Flertalet respondenter 

inom divisionerna påtalar att affärsenhetsledningen tidigare inte lagt sig i divisionernas operativa arbete 

men att förändringen i den ekonomiska situationen, det vill säga behovet att skapa resurser för bland 

annat egenfinansierad utveckling och ökad marknadsföring, har gjort att de under år 2007 börjat invol-

vera sig mer i divisionernas arbete, något som en respondent på divisionsnivå uppfattar som ”onödigt 

petande”. Fortfarande är divisionerna dock relativt autonoma.  

För respektive division finns en styrgrupp som träffas tre gånger per år. Styrgruppen innefattar 

representanter från Systems och andra affärsenheter. I Navals styrgrupp finns exempelvis representanter 

från Avitronics, SBD, Microwave Systems och Underwater Systems. Styrgruppsmötena innefattar dels en 

operativt orienterad diskussion om det monetära resultatet och hur det generellt går i verksamheten, 

dels en strategisk diskussion som bland annat innefattar hur samverkan med övriga divisioner samt 

berörda affärsenheter kan utvecklas för att skapa nya affärer. 

I de fyra kommande avsnitten kommer nämnda styrverktygs utformning och användning att presenter-

as. De tre första avsnitten beskriver de fyra styrverktygen medan det fjärde avsnittet behandlar projekts-

tyrningen. Precis som inom både Aerosystems och SBD är projekten centrala inom affärsenheten och de 

som affärsenheten lever av. Därmed är det relevant att även här presentera projektstyrningen i ett eget 

avsnitt. De delar av respektive avsnitt som rör divisionerna relaterar framför allt till Naval och 

Air/Land. Dock finns vissa inslag av styrningen inom Security Solutions också med. 

7.5.2 DEN STRATEGISKA PLANERINGEN 

Utifrån den strategiska planeringen skapas fyra viktiga dokument som kan fördelas på tre organisa-

toriska nivåer. På affärsenhetsnivå tas en strategisk respektive finansiell affärsplan fram, segmentplaner 

skapas på divisionsnivå och verksamhetsplaner skapas inom en del av divisionernas avdelningar. Arbetet 

med dessa fyra planer beskrivs i tur och ordning i de följande underavsnitten. 

Den strategiska och den finansiella affärsplanen 

Den strategiska och den finansiella affärsplanen har en femårig tidshorisont. Arbetet inleds vanligen i 

februari och avslutas i juni. Ansvaret för den strategiska planeringen ligger hos enheten Strategy & Tech-

nology Management (STM). Det inledande arbetet sker i ett antal arbetsgrupper, främst innefattande 

divisionsrepresentanter, som var och en fokuserar på ett visst verksamhetsområde och utformar en fem-

årsplan för det. De övergripande riktlinjer som kommunicerats från koncernledningen tillsammans med 

ett inom affärsenheten framtaget marknadsunderlag används som utgångspunkt för arbetet. Slutresul-

tatet av gruppernas arbete integreras till ett enhetligt dokument som är ett första utkast till strategisk 

affärsplan. Detta inkluderande arbetssätt infördes år 2005 för att skapa en tydligare förankring av mål 

och affärsstrategier inom affärsenheten. Samma år började även innehållet i den strategiska affärsplanen 

att kommuniceras till de anställda inom affärsenheten. En sektionschef menar dock att affärsplanens 

koppling till de anställdas dagliga verksamhet inte är särskilt tydlig varför sektionschefen i stället har 

valt att kommunicera innehållet i segmentplanen till sina anställda.  

Ansvaret för att utforma den finansiella affärsplanen ligger hos affärsenhetens ekonomistab. Den tar 

fram ett första utkast som efter diskussioner i affärsenhetsledningen samt i respektive divisionsledning 
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revideras innan både den strategiska och den finansiella affärsplanen fastställs i juni månad. Att arbetet 

med de två affärsplanerna skett av olika medarbetare uppdelade i två grupper innebär enligt ett par 

respondenter att de två planerna inte varit integrerade. En av respondenterna menar till och med att de 

levt lite av sina egna liv, något som gjort att det exempelvis funnits brister i kopplingen mellan den 

strategiska affärsplanen och ettårsstyrningen i form av budget och BSC. Detta har i sin tur gjort att de 

från och med år 2008 arbetar parallellt med de två affärsplanerna inom samma grupp för att därmed 

integrera dessa. 

En annan viktig förändring i den strategiska planeringen relaterar till hanteringen av Systems totala pro-

duktportfölj. Ansvaret för denna ligger sedan år 2006 hos STM, medan produktledningen finns inom 

divisionerna. Av tradition finns det dock en stark koppling mellan produkter och divisioner.  

Från att ha varit en näst intill enkundsmiljö med Sverige och Australien som kund där vi fått många ut-

vecklingsbeställningar och jobbat lite för fritt med våra egna investeringar […] [till att] nu i takt med att 

kunderna är mindre riskbenägna satsa mer pengar själva […] är, skulle jag vilja påstå, ett paradigmskifte i 

den här affärsenheten (Respondent, affärsenhetsledningen). 

Koordineringen så här långt har varit av mindre karaktär och har framför allt inneburit att det över-

gripande ansvaret för produktportföljen alltså förflyttats till affärsenhetsnivån. Respektive produkt har 

dessutom kategoriserats utifrån en livscykelmodell. I övrigt menar en respondent på affärsenhetsnivå 

följande: 

Vi är relativt utlämnade till de tekniska projektledarna och systemarkitekterna i projekteringen av enskilda 

projekt. När man väl har satt resultatmålet för ett visst projekt så har de stor frihet att realisera det. 

En respondent på divisionsnivå sammanfattar på följande sätt:  

Man skall inte underskatta svårigheten att prioritera när var och en argumenterar för sin sak. […] Om man 

väljer en modell med självgående divisioner med eget resultatansvar och så vidare så blir den här typen av 

frågor svårare än om man har andra modeller där man jobbar mer samordnat. Å andra sidan finns det 

andra nackdelar med sådana modeller. Exempelvis får man kanske inte samma driv i verksamheten. 

Utifrån de förändringar som skett i den strategiska planeringen menar ett flertal respondenter att pro-

cessen blivit betydligt bättre och mer omfattande. ”Vi har utvecklat oss från ganska rudimentära 

angreppssätt på en långsiktig planering till att vara väldigt ambitiösa nu” (Respondent, affärsenhetsled-

ningen). En respondent på funktionsnivå instämmer: ”Det strategiska tänkandet har blivit mycket 

bättre, det kan ingen ha missat.” Framför allt anses den tydligare och mer strukturerade processen ha 

hjälpt till att skapa klarhet i vilka segment de skall fokusera på, vad de själva har att erbjuda, hur 

erbjudandet skall utnyttjas samt vad de behöver komplettera med avseende teknik eller produkter. En 

tydligare planering och ett större engagemang i uppföljningen lyfts fram som centrala förändringar för 

att nå de övergripande målen. Nämnda förändringar anses alltså vara viktiga förklaringsfaktorer till den 

kraftigt ökade (250 procent) och bibehållna rörelsemarginalen från år 2005 och framåt. 

Ett flertal respondenter lyfter fram att en stor del av agerandet inom affärsenheten, exempelvis långsiktig 

utveckling av nya produkter, också är i linje med den strategiska affärsplanen och att styrningen därmed 

kan karaktäriseras som långsiktig. En av dem menar dessutom att affärsenheten skulle kunna vara betyd-

ligt mer lönsam ett enskilt år om de var mer kortsiktiga. Samtidigt menar en annan respondent att en 

affär idag som inte är helt i linje med den strategiska inriktningen går före potentiella affärer i enlighet 



 

 - 225 -  

med den långsiktiga inriktningen. Respondenten påpekar dock att denna prioriteringssituation sällan 

uppstår och att affärsenheten i huvudsak är att betrakta som långsiktig i sitt agerande. 

Segmentplanerna 

Förutom den övergripande strategiska affärsplanen skall en segmentplan för respektive marknadsseg-

ment tas fram. Arbetet med segmentplanerna sker under våren varför innehållet i dessa och den strate-

giska affärsplanen kontinuerligt påverkar varandra under planeringsfasen. Kopplingen mellan de två 

uppfattas därför som stark. Segmentplanerna är en realitet sedan år 2006 då de ersatte divisionsplanerna, 

främst för att skapa en tydligare koppling mellan den strategiska affärsplanen och divisionernas verk-

samhet. Divisionsplanerna var i princip en verksamhetsplan utan någon större koppling till den strate-

giska affärsplanen. De var dessutom relativt kortsiktiga och aggregerade. Kortsiktigheten grundade sig 

främst på det prekära ekonomiska läget som rådde inom affärsenheten i början av 2000-talet; fokus låg 

på att över huvud taget överleva. 

Segmentbegreppet började användas inom affärsenheten år 2006 och syftar alltså på de delar av 

branschen som de vill verka inom. Totalt har nio segment identifierats: tre försvarsrelaterade innefattan-

de flygvapen-, marin- och armékunder, fem civila i form av flygplatssäkerhet, gränsövervakning, maritim 

säkerhet, ”blåljusverksamhet” respektive infrastrukturellt skydd samt ett segment (kallat joint) som han-

terar en kombination av militär och civil verksamhet för kunder som räddningsverk och krisberedskaps-

myndigheter. Respektive segment relaterar i sin tur till en division inom affärsenheten. De marina för-

svarskunderna hanteras av Naval och Air/Land hanterar flygvapen- och armékunderna samt joint-

segmentet. Resterande segment ansvarar Security Solutions för. Genom att den sistnämnda divisionen 

blev en del av Saab Security år 2008 försvann denna civila verksamhet från Systems. 

Respektive segmentplan har ett femårsperspektiv och syftar till att tydliggöra vilka produkter de har, 

vilka behov som finns inom segmentet samt hur dessa behov skall mötas. Segmentplanerna bryts sedan 

ned i produktplaner som beskriver utvecklingen av produkterna. Utifrån dessa skapas handlingsplaner 

som innefattar de centrala aktiviteter som behöver genomföras. Segmentplanerna ses över varje år men 

större förändringar sker ungefär vartannat år. Även om en respondent i affärsenhetsledningen påpekar 

att arbetssättet inte riktigt satt sig än, lyfter andra fram att segmentplanerna redan inneburit att de 

numera gör mer fokuserade satsningar på vissa områden och kunder inom ett specifikt segment. 

Ansvaret för respektive segmentplan ligger hos STM, men arbetet genomförs i den division eller de divi-

sioner som berörs. Arbetet stäms sedan av kontinuerligt i STM. Divisionerna får även tydliga direktiv 

från STM för hur arbetet med segmentplanerna skall bedrivas, vad det skall innefatta och vad det skall 

resultera i. Jämförbarheten mellan de olika segmentplanerna är därför stor. Syftet med det har varit att 

underlätta affärsenhetsledningens ambition att realisera den synergipotential som finns mellan division-

erna, exempelvis i form av användning av gemensamma tekniska plattformar. 

Verksamhetsplanerna 

I vissa delar av affärsenheten finns det verksamhetsplaner på avdelningsnivå. En respondent inom Naval 

menar följande: ”Det förväntas någonstans att det finns en verksamhetsplan, vi skall ha det så det ingår 

i mitt jobb att vi har en sådan” (Respondent, funktionsnivå). Samtidigt finns det ingen verksamhetsplan 

för det övergripande området som respondenten tillhör, något som lyfts fram som en brist. Respon-

denten menar vidare att det inte finns några instruktioner eller processbeskrivningar för arbetet med 

verksamhetsplanen utan individens erfarenhet styr till stor del utformning och innehåll. 
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Verksamhetsplanen har en tidshorisont på tre år och syftar till att konkretisera vad avdelningen skall 

fokusera på för att de skall uppfylla delar i segmentplanen. Segmentplanen och föregående års verksam-

hetsplan är därför centrala utgångspunkter i planeringen. De år som ovan nämnda respondents verk-

samhetsplan kräver större revideringar delas medarbetarna in i små arbetsgrupper för att diskutera speci-

fika frågor. I andra fall sker revideringen i avdelningens ledningsgrupp för att sedan kommuniceras i 

samband med avdelningsmöten. Arbetet med verksamhetsplanen avslutas med att centrala mål formuler-

as för det kommande verksamhetsåret. Dessa mål utgör avdelningens BSC. 

En respondent inom Air/Land menar å andra sidan att det inte finns någon verksamhetsplan för den 

enhet respondenten tillhör och att det inte heller förväntas att det skall finnas en sådan. Några explicita 

diskussioner om hur den enskilda avdelningen eller sektionen kan bidra till att realisera den strategiska 

affärsplanen finns inte heller enligt respondenten. 

Tyvärr gör det inte det, jag tycker det är jättesynd. Det är något som jag verkligen saknar. Vi har till och 

med informationsmöten ibland för hela personalen där man säger ”och har du några frågor så fråga din 

sektionschef” och jag fick informationen samtidigt som dem. […] Jag tror man skulle tjäna jättemycket på 

att involvera oss mera i processen eftersom det är vi som har en mycket närmare kontakt med dem som 

verkligen utför arbetet inom affärsenheten (Respondent, funktionsnivå). 

7.5.3 BUDGETEN 

Användningen av budgeten har förändrats betydligt sedan Systems blev en del av Saab år 2000. Framför 

allt handlar det sedan år 2004 om ett större fokus på den ekonomiska planeringen och en tydligare och 

mer kontinuerlig efterfrågan av ekonomisk information i uppföljningen. Syftet har varit att möjliggöra 

tillväxt med ökad lönsamhet samt att sedan år 2006 skapa resurser för egenfinansierad utveckling och 

för att täcka ökade marknadsförings- och försäljningskostnader. Den ekonomiska fokuseringen illu-

streras bland annat med följande citat:  

Det finns inget snack om att Systems i huvudsak är monetärt styrt, allt annat är sekundärt. […] Det är stort 

fokus på att du skall ha koll på läget och resultatet och månadsresultatet och kvartalsresultatet, sen 

kommer annat. Pengarna först (Respondent, affärsenhetsnivå).  

Jag skulle aldrig göra avkall på de hårda siffrorna, man kan inte säga att vi har uppnått 4,5 när det gäller 

kundnöjdhet och tro att det skall kompensera för att man inte tjänar pengar. Nej, det håller inte 

(Respondent, affärsenhetsledningen). 

Vi har chefer som förstår att det inte är okej att inte hålla sin budget (Respondent, affärsenhetsledningen).  

I arbetet med den strategiska och den finansiella affärsplanen är utgångspunkten att affärsenheten skall 

ha en tillväxt på 10 procent och en viss specificerad lönsamhet. Detta avspeglas sedan i budgetarbetet. 

En respondent i affärsenhetsledningen menar att dessa mål innebär att divisionerna i princip behöver 

överträffa sig själva för att de skall kunna nås. Även respondenter på divisionsnivå uppfattar målen som 

svåruppnådda. Betydande ansträngningar har dock gjorts inom affärsenheten för att ändå lyckas. Exem-

pelvis har FoU-resurser och rena investeringsresurser satsats i nya produkter för att bredda utbudet. Mer 

resurser har dessutom lagts på marknadsföring och försäljning, dels för att säljare och teknisk personal 

skall kunna träffa kunder oftare, dels för att totalt sett bearbeta kunderna aggressivare. Ett sådant 

agerande kräver besparingar på annat håll och bland annat har de hållit igen en hel del i de årliga 

lönerevisionerna och med andra personalinvesteringar. En respondent påpekar dessutom att en följd av 

den externa fokuseringen är att utvecklingen av de interna processerna hamnat i skymundan. Dock har 
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exempelvis implementeringen av iterativ produktion inletts och en förändring av produktportföljs-

hanteringen påbörjats för att effektivisera den interna verksamheten. 

För att förtydliga vikten av det monetära resultatet har de inom affärsenheten dessutom valt att i 

huvudsak ha bonusrelaterade mål av monetär karaktär för säljare och medlemmar i respektive divisions-

ledning. En respondent menar dock att den monetära fokuseringen fått negativa konsekvenser i diskus-

sionerna om strategier som innebär stora riskfyllda satsningar; dessa uppfattas som en otrygg zon där 

det ekonomiska resultatet kan bli lidande, och ofta väljs därför andra alternativ. 

Planeringsprocessen för budgeten 

Budgetprocessen inleds årligen under sensommaren efter att en budgetförutsättning kommunicerats av 

affärsenhetsledningen. Den innefattar divisionernas nivåer för orderingång, försäljning och rörelseresul-

tat från första året av den finansiella affärsplanen samt direktiv avseende hur exempelvis valutaeffekter 

och inflation skall betraktas. Detta tillsammans med framför allt segmentplanerna ligger sedan till 

grund för divisionernas budgetarbete. 

Även om intäktssidan av budgeten innebär en del arbete för divisionerna kräver kostnadssidan än mer. 

Grunden för den sistnämnda är en kostnadsställebudget för respektive kostnadsställe111. En kostnads-

ställebudget skall i princip visa nollresultat. Intäkterna skapas genom att linjen säljer timmar eller utfört 

arbete till projekten; timtariffen som projekten betalar blir därmed central. Tariffen bestäms dock inte 

av kostnadsställena utan en acceptabel procentuell årlig ökning av innevarande års tariff kommuniceras 

från divisionsledningen. Vidare är de rörliga delarna av kostnadsställebudgeten begränsade till i princip 

kompetens- och processutveckling, resor samt traktamenten. Övriga kostnader handlar främst om lön, 

telefon, lokaler och utrustning och är av mer fast karaktär. En respondent på affärsenhetsnivå menar 

dessutom att verksamheten som helhet inte är särskilt påverkbar under det innevarande året då en stor 

del relaterar till den befintliga orderstocken. Främst är det i slutet av en tolvmånaderscykel och i början 

av den kommande, som det finns påverkansmöjlighet. Orderstockens omfattning i förhållande till års-

omsättningen indikerar också detta. Under tidsperioden 2002 till och med 2007 har den genomsnittliga 

orderstocken motsvarat 145 procent av årsomsättningen, det vill säga orderstocken täcker ett och ett 

halvt års arbete för affärsenheten. 

Ett viktigt underlag för att fastställa kostnadsdelen av budgeten är den planerade beläggningen i 

projekten för det kommande året. Den informationen hämtas direkt från IT-stödet MS Project där 

arbetet för faktiska och prognostiserade projekt finns inlagt. Utifrån det kan respektive kostnadsställe-

sansvarig skaffa sig en uppfattning om vilken bemanning som krävs och därmed vad kostnaderna blir.  

När ett första utkast till respektive kostnadsställebudget är framtaget sker ett antal iterationer mellan de 

olika nivåerna inom divisionerna där innehållet diskuteras och korrigeras. Samtidigt förs också kontinu-

erliga diskussioner i affärsenhetsledningen om den sammantagna budgeten. En viktig aspekt i de sist-

nämnda diskussionerna är säkerställandet av en koppling mellan divisionernas planerade investeringar 

och den strategiska affärsplanen. När nödvändiga korrigeringar på alla nivåer är genomförda och 

godkända fastställs budgeten, något som vanligen sker i början av december. 

                                                      

111 Kostnadsställen finns från sektionsnivå och uppåt inom divisionerna. 
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Användningen av budgeten 

Sedan lång tid tillbaka har budgeten följts upp på månadsbasis på affärsenhets- och divisionsnivå. Även 

på områdesnivå förs diskussioner om budgetutfallet i samband med de månatliga ledningsgrupps-

mötena. Till de sistnämnda mötena skall respektive funktionsansvarig lämna en relativt omfattande 

skriftlig rapport om statusen i verksamheten. Rapporten behandlar bland annat det ekonomiska läget, 

utfall för mål i BSC, personalläget samt eventuella problem. Månadsrapporten skrivs utifrån en stan-

dardiserad mall och en likvärdig mall används sedan av divisionscheferna för att skriva en månads-

rapport till affärsenhetsledningen. Avseende uppföljningen av respektive kostnadsställebudget sker även 

den på månadsbasis och då av respektive ansvarig person. Huruvida denna enbart ser över utfallet på 

egen hand eller dessutom presenterar det i samband med sitt ledningsgruppsmöte varierar. 

Precis som inom Aerosystems och SBD görs en mer detaljerad genomgång av budgetutfallet i samband 

med kvartalsboksluten, bland annat för att skapa underlag för en prognos för resterande del av året. 

Respondenter på alla nivåer inom affärsenheten lyfter fram kvartalsgenomgången som den huvudsakliga 

uppföljningen av budgeten. En respondent på divisionsnivå menar exempelvis att ”mellan kvartals-

rapporterna sköter sig divisionerna nog relativt självständigt”.  

När det gäller negativa avvikelser i budgetuppföljningen påtalar ett flertal respondenter att dessa lett till 

betydligt mer omfattande diskussioner och aktiviteter sedan år 2005. Systems verksamhet framställs dock 

som komplex och svårprognostiserad och kulturen kopplad till avvikelser uppfattas som förlåtande. En 

respondent menar till och med att det förts diskussioner inom affärsenheten om att de fortfarande har 

lite för stor förståelse för missade resultat eller att planerna inte har följts, något som särskilt gällt nya 

marknader. Den förlåtande kulturen innebär att ansvarig person har ett betydande förtroende att för-

söka lösa den uppkomna situationen på ett bra sätt. Omplaceringar på grund av negativa avvikelser är 

ovanliga.  

Avseende affärsenhetens rapportering till koncernledningen förändrades den på samma sätt som Aero-

systems och SBD:s under år 2007. Det har i sin tur inneburit att rapporteringsrutinerna för divisionerna 

förändrats, bland annat i form av upprättandet av en månatlig balansräkning, avstämningar avseende 

COGS-projektet, och införandet av ytterligare ett prognostillfälle i slutet av verksamhetsåret. En 

respondent på divisionsnivå lyfter inte bara fram den ökade monetära fokuseringen från koncernled-

ningens sida som den bakomliggande orsaken utan också den svenska koden för bolagsstyrning. Res-

pondenten menar att Saabs styrelse ansett sig behöva mer information om den ekonomiska utveckling-

en för att känna sig trygg i sitt ansvar för koncernen. 

Ett flertal respondenter menar att det blivit allt viktigare under de sista åren av studieperioden att 

kvartalsboksluten är i linje med budgeten. De pratar uttryckligen om kvartalsrapporten som en viktig 

indikator på det årliga resultatet och att det därför förekommer optimeringar på kvartalsbasis för att nå 

önskat resultat. En respondent i affärsenhetsledningen menar följande: ”Ibland kunde man känna att 

det var lite kortsiktigt, det handlade bara om att tjäna pengar.” Motsvarande syn finns också långt ned i 

organisationen. En respondent på funktionsnivå menar följande: 

Det är verkligen så här att i början av året är allting bra. Ungefär vid halvårsskiftet, efter prognos ett och 

två, börjar man se att man måste börja jaga kostnader för att klara resultatet för året. Så tycker jag det 

brukar vara. Första halvåret så är det inte så mycket och då har man också ganska fria händer. Men blir det 

besparingar så blir det under hösten. 
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Samtidigt poängteras det att verksamheten består av många projekt som är så pass omfattande och av en 

sådan karaktär att de sätter avtryck i organisationen för lång tid framöver. Det kostar också mycket att 

vinna affärerna vilket gör att det krävs ett strategiskt och långsiktigt tänkande i valet av vilka affärer de 

skall satsa på. En respondent menar därför att det inte finns ett uteslutande kortsiktigt fokus i verk-

samheten utan det är både långsiktigt och kortsiktigt.  

Den budgetrelaterade fokuseringen på lägsta nivå har under de två sista åren av studieperioden kom-

pletterats med mätningar av sektionernas beläggningsgrad. 

Det är helt fanatiskt ibland. […] Helt klart är det som räknas att tidrapporterna kommer in varje vecka och 

att vi skriver tid för det kostar ju pengar om man slarvar med det. […] [Alla medarbetare] förstår vikten av 

att tidrapportera, det har inte undgått någon (Respondent, funktionsnivå).  

Beläggningsgraden anger hur stor andel av medarbetarnas arbetstid som de är sysselsatta i projekt; en låg 

beläggning slår således hårt mot kostnadsställebudgeten då budgeterade intäkter inte kommer in. Syftet 

med mätningarna av beläggningsgraden har varit att öka effektiviteten och därmed hålla ned kost-

naderna för att kunna växa med åtminstone bibehållen lönsamhet. Mätningarna har inte bara ändrat 

beteendet kopplat till tidrapporteringen utan även arbetet inom det forum där beläggningsfrågor disku-

teras, något de kallar resursforum. Sedan år 2006 har arbetet framför allt fått ett större fokus på att 

faktiskt lösa uppkomna problem vid varje enskilt mötestillfälle i stället för att skjuta diskussionerna till 

kommande möten112. 

Även om sektionerna följs upp utifrån både budget och beläggningsgrad finns det exempel på sektions-

chefer som inte varit involverade i någon uppföljning av verksamheten. En sektionschef menar exempel-

vis följande: 

På min nivå är man som chef väldigt bortkopplad från allting. Det är först i år [2008] som vi har ett 

chefsforum i och med att alla sektionschefer har samma chef och därmed möten ihop. Annars så är det en 

mycket isolerad position (Respondent, funktionsnivå). 

Budgeten har inte enbart använts för att driva fram förändringar inom respektive division utan även för 

att öka koordineringen mellan divisionerna. Framför allt handlar det om en centralisering av fördel-

ningen av interna FoU-resurser. I förhållande till de totala utvecklingskostnaderna är dessa resurser dock 

inte särskilt omfattande. För att divisionerna skall få del av resurserna krävs ett arbete som är i linje med 

den strategiska inriktningen och en homogenisering av produktportföljen, exempelvis i form av 

användning av gemensamma plattformar. För år 2007 gjordes därför en mer noggrann uppställning än 

vanligt över fördelningen av resurserna för att säkerställa en relevant fördelning. Inom COGS-projektet 

har dessutom samordningsmål för processer och verktyg formulerats. Arbetet har dock inte delegerats 

till divisionerna. I stället har arbetsgrupper formats på affärsenhetsnivå i vilka divisionsrepresentanter 

inkluderas för att diskutera hur divisionerna kan samverka för att minska kostnaderna. I slutet av 

studieperioden hade diskussionerna lett till vissa initiativ men några konsekvenser av dessa hade inte 

uppstått. Ett exempel är en ökad dialog mellan projektcheferna inom Naval respektive Air/Land, något 

som betraktas som ett centralt steg mot en ökad homogenisering av produktportföljen. 

                                                      

112 Innebörden av resursforum och den nämnda förändringen presenteras mer utförligt i avsnitt 7.6.1 (Produktions-
styrning – mjukvaruproduktion). 
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7.5.4 BALANCED SCORECARD 

Fram till år 2004 innefattade ettårsstyrningen inom Systems framför allt budgeten. Därefter har även en 

variant av Balanced Scorecard (BSC) använts. Konceptet introducerades av den då tillträdande 

affärsenhetschefen i syfte att konkretisera strategierna. Styrningen med BSC utgår från mål och mått 

fördelade i fyra perspektiv: ekonomi, process, personal samt marknad/kunder. Bortsett från den lägsta 

chefsnivån finns det styrkort på alla nivåer inom affärsenheten. Inom ekonomiperspektivet är målen till 

stor del hämtade direkt från budgeten, exempelvis orderingång, fakturering och rörelseresultat. På 

avdelningsnivå finns dessutom mål som relaterar till beläggningsgrad och att leverera enligt 

internkontrakt, både vad gäller tid och kostnad. Målen inom processperspektivet relaterar i stället till att 

utveckla kritiska processer för att nå målen i ekonomiperspektivet. På affärsenhetsnivå handlar det 

exempelvis om att förbättra dialogen med andra affärsenheter samt förbättra kontraktshanteringen. 

Längre ned i organisationen kan det exempelvis handla om att utveckla mjukvaruprocessen eller att i 

nya projekt verkligen jobba utifrån nyutformade processer. 

De personalrelaterade målen relaterar till stor del till den personalenkät som genomförs två gånger per 

år. I grunden handlar det om att nå ett visst resultat för NMI (Nöjd medarbetar-index). Vissa områden 

av enkäten är dessutom i fokus i BSC, exempelvis huruvida medarbetarna är stolta att arbeta inom 

Systems, om de förstår strategierna och visionen samt om affärsenheten anses ha en effektiv och lätt-

förståelig organisation. Andra personalrelaterade mål på olika nivåer är att ha en viss personal-

omsättning inom specifika områden, erbjuda ett antal tekniskt relaterade föreläsningar, använda hela 

kompetensutvecklingsbudgeten, öka andelen kvinnor samt ha en balanserad andel konsulter. 

På affärsenhetsnivå innefattar det fjärde perspektivet, marknad/kund, exempelvis mål för NKI (Nöjd 

kund-index) och att lämna offerter för vissa affärer. På lägre nivåer relaterar målen bland annat till att 

göra ett visst antal kundbesök, NKI för interna kunder samt att skapa nya relationer/strategiska samar-

beten med externa aktörer.   

Utgångspunkten för arbetet med att identifiera lämpliga mål och mått är, beroende på nivå, den 

strategiska och den finansiella affärsplanen, segmentplanen, verksamhetsplanen och budgeten. Det är 

också tydligt att de mål som används i BSC har en koppling till de övergripande monetära målen. Ett 

exempel som redan nämnts är arbetet med att utveckla processen för mjukvaruproduktionen. Det anses 

vara viktigt för att effektivisera processen och därmed kunna frigöra resurser som kan användas för att 

öka omsättningen. 

Planeringsprocessen för BSC 

Framtagandet av innehållet i BSC inleds i slutet av budgetprocessen. Under åren 2004 till och med 2006 

tog affärsenhetschefen själv fram mål och mått på affärsenhetsnivå. Under år 2007 var arbetet mer 

involverande för att skapa en större samsyn om vad som är viktigt. Bland annat deltog divisionscheferna 

i framtagandet. De slutliga målen fastställdes sedan i affärsenhetsledningen i början av år 2008.  

På divisionsnivå finns det styrkort både för divisionen som helhet och för respektive land i vilka 

divisionen har verksamhet. Utgångspunkten i samtliga fall är dels det affärsenhetsövergripande styrkort-

et, dels segmentplanerna. Utifrån divisionens övergripande styrkort skapas styrkort på områdes- och 

avdelningsnivå. Inom Air/Land sker framtagandet av områdenas styrkort i divisionens ledningsgrupp 

och avdelningarnas styrkort i dialog mellan områdes- och avdelningschef. Inom Naval är det lednings-

gruppen på respektive nivå som genomför arbetet. En respondent på divisionsnivå genomförde exempel-
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vis ett seminarium med sin ledningsgrupp i mitten på januari år 2008 där större delen av innehållet för 

år 2008 fastställdes. ”[Seminariet] skulle egentligen ha varit i slutet på förra året [2007] men resultat-

jagandet då gjorde att vi inte fick ihop seminariet förrän i mitten på januari.” 

Inom Naval sker arbetet på områdes- och avdelningsnivå parallellt. En respondent menar dock att 

diskussionerna inom dennas område inte är särskilt omfattande på områdesnivå och arbetet ”känns inte 

alls genomarbetat” (Respondent funktionsnivå). Arbetet med BSC på avdelningsnivå varierar en hel del 

inom divisionen, framför allt vad gäller graden av involverande i arbetet. Oavsett är arbetet på områdes- 

och avdelningsnivå sammankopplat genom att avdelningscheferna är med i båda processerna och inne-

hållet i styrkorten på respektive nivå påverkar därmed varandra. Omkring årsskiftet genomförs i vissa 

fall också seminarier för samtliga medarbetare inom respektive sektion där innehållet i den överliggande 

avdelningens styrkort presenteras och diskuteras. En reviderad och fastställd version av innehållet pre-

senteras sedan vid ytterligare ett sektionsseminarium.  

I och med att avdelningarnas styrkort inom Air/Land tas fram i dialog mellan områdes- och avdelnings-

chef är sektionscheferna inte alls involverade i arbetet. Vid intervjuer med sektionschefer är det också 

tydligt att de mål de är bekanta med är de personalrelaterade. De två sektionschefer som intervjuats 

menar också uttryckligen att det är personalmålen, och framför allt personalnöjdhet, som de är ansvar-

iga för. Något som bland annat lett till att de blivit noggrannare att genomföra utvecklingssamtal med 

varje medarbetare där frågor om vad som motiverar dem och vad som krävs för att de skall bli nöjdare 

med sitt arbete diskuteras. I övrigt var sektionschefernas kunskap om innehållet i avdelningens styrkort 

begränsad. Exempelvis var de osäkra på hur många perspektiv styrkortet innefattar och vad de benämns. 

Divisions-, lands- och områdeschefer har monetär bonus knuten till de viktigaste målen. En majoritet av 

dessa är monetära i form av orderingång, fakturering och vinst. Det är också dessa mål som respon-

denterna kan redogöra för när deras bonusrelaterade mål kommer på tal. Vissa respondenter är sedan 

osäkra på vilka de ickemonetära bonusrelaterade målen är. En respondent på affärsenhetsnivå ger 

dessutom ett exempel på en chef som enbart har bonusrelaterade mål av monetär karaktär för att sätta 

fokus på att verksamheten ”verkligen skall börja leverera”. 

Användningen av BSC 

Uppföljningen av BSC inom affärsenheten präglas bland annat av följande syn på verktyget: 

Vi skulle nog kunna vara bättre på att använda det. Vi kollar på det varannan eller var tredje månad men 

det är inte så att vi använder det i den dagliga verksamheten. Det är mer för att följa upp om vi är på rätt 

spår. Jobbar vi med rätt grejer, borde vi jobba med något annat, har vi tappat fokus (Respondent, divi-

sionsnivå). 

En annan respondent menar att resultatet för de monetära målen i BSC måste vara bra för att alla plan-

erade satsningar skall genomföras, bland annat de för att nå ickemonetära mål. En tredje respondent 

menar att BSC inte är prioriterat i verksamheten utan att det är resultaträkningen som är central. Res-

pondenten menar samtidigt att ”vi följer nog upp dem [de ickemonetära målen] tillräckligt” (Respon-

dent, divisionsnivå). En fjärde respondent menar att BSC inte har någon betydelse alls inom affärs-

enheten. 

Även om många av de ickemonetära målen inte får så mycket uppmärksamhet följs de ändå upp konti-

nuerligt, dock med varierande frekvens. Uppföljningen på affärsenhetsnivå sker en gång per kvartal 
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medan divisionerna följs upp tertialvis i respektive styrgrupp. Inom Air/Land sker uppföljningen 

månadsvis. Ansvarig chef går då igenom de mål som finns i dennas styrkort och graderar, utifrån en 

tregradig skala, hur de ligger till för varje enskilt mål. Graderingen tillsammans med eventuella kom-

mentarer inkluderas i den månadsrapport som nämnts tidigare och som respektive chef skall skriva och 

lämna till överliggande nivå.  

Inom Naval sker uppföljningen översiktligt i divisionsledningen varje kvartal. Även på de lägre nivåerna 

sker uppföljningen främst kvartalsvis. Däremellan diskuterar avdelningens ledningsgrupp hur långt de 

kommit med vissa initiativ, om de har planerade aktiviteter för att uppnå målen, och om inte, vad de 

skall göra åt saken. Samtidigt menar en respondent att eventuella negativa avvikelser i utfallen för icke-

monetära mål får mindre och mindre betydelse ju senare på året det är. Fokus hamnar i stället allt mer 

på att hålla ned kostnaderna och dra in så mycket pengar som möjligt.  

7.5.5 PROJEKTSTYRNINGEN 

Vid en vunnen order skapas ett projektdirektiv utifrån det aktuella kontraktet. Projektdirektivet är det 

övergripande styrdokumentet för projektet då det bland annat specificerar vad som skall levereras och 

när. Som tidigare nämnts finns det en viktig skillnad i själva genomförandet av projekten inom respek-

tive division. Inom Naval är det sedan år 2004 respektive linjeenhet som har ansvaret för att leverera 

delar av det färdiga systemet till projekten. I linjen utses därför delprojektledare med ett övergripande 

ansvar för en specifik leverans. Inom Air/Land och Security Solutions finns inget funktionellt ansvar i 

linjeorganisationen utan allt arbete genomförs i projekten. Frånsett detta finns det betydande likheter i 

genomförandet av projekten inom de tre divisionerna. Om inget annat anges i de två kommande 

underavsnitten skall beskrivningarna därför betraktas som giltiga för samtliga tre divisioner. 

Planeringsprocessen för projekt 

De övergripande målen för ett projekt är att leverera systemet i tid, inom de ekonomiska ramarna och i 

enlighet med kravspecifikationen. Vad som är viktigast av dessa tre varierar mellan olika projekt. Pro-

jekten inom Security Solutions använder inte några andra mål än dessa. En respondent inom divisionen 

ser dock behovet av att använda ickemonetära mål på lägre nivåer i projekten för att göra styrningen 

mer konkret, exempelvis kvalitetsrelaterade mål som fel per tidsenhet eller fel per antal rader kod. Inom 

Air/Land har de under år 2007 börjat använda BSC i nya projekt. Leveransprecision är exempelvis ett 

mått som blivit viktigt. Inom Naval är det i stället linjens BSC som gäller också för delprojekten i och 

med linjens leveransansvar.  

De övergripande projektmålen gör att de centrala planeringsparametrarna i projekten är tid och kost-

nad. Utgångspunkten är ett antal milstolpar anpassade utifrån BCAM113. De övergripande milstolparna 

bryts även ned på delprojekten och ger en tydlig struktur för när olika delar av arbetet skall vara klara. 

Förutom en initial tidsplan för hela projektet görs även detaljplaner kontinuerligt för de kommande tre 

till sex månaderna. Detta sker genom att öka detaljgraden i projektets WBS. På så sätt skapas arbetspaket 

på individnivå med en tydlig ansvars-, kostnads- och tidsfördelning. 

                                                      

113 En beskrivning av innebörden av BCAM finns i kapitel 6 (Saab Bofors Dynamics) och mer specifikt avsnitt 6.5.6 
(Program- och projektstyrningen). 
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En aspekt som bidragit till en mer strukturerad planering och uppföljning i projekten är användandet 

av IT-stödet MS Project (MSP). Inom både Air/Land och Naval började MSP användas i mindre skala 

strax efter millennieskiftet och har sedan dess ökat allt eftersom. Inom Naval är respondenterna överlag 

nöjda med vad verktyget bidragit med.  

Vi har inte haft en bra planering på ett antal år. Så det här med MSP har varit en klar uppryckning för att få 

en uppföljning både tidsmässigt och kostnadsmässigt (Respondent, funktionsnivå).  

Respondenten menar att MSP gjort att de har bra grepp om projekten och att de dessutom har bättre 

kontroll över beläggningen än tidigare. Det senare har möjliggjorts genom att all planering, både för 

befintliga och potentiella projekt, läggs in i verktyget. Samtidigt påpekar en annan respondent att de har 

haft problem att få ut korrekt information ur MSP. I vissa extremfall har personer varit belagda med 

300 timmar per månad vilket visar att de har haft svårt att säkerställa att den registrerade beläggningen i 

MSP motsvarar den faktiska beläggningen. De har även haft problem med tidsöverföringen från tid-

rapporteringssystemet till MSP samt med hur fördröjningar i projekten skall hanteras i det senare. 

Respondenten menar därför att MSP inte användes tillräckligt effektivt vid utgången av år 2007. Trots 

detta anses verktyget alltså vara viktigt för att exempelvis få fram aggregerad information om resurs-

behovet, information som bland annat är en central utgångspunkt i budgetarbetet.  

Inom Air/Land lyfter respondenterna tydligare fram negativa aspekter med MSP. En respondent poäng-

terar bland annat att verktyget inte är tillräckligt bra och att det därför också bara används i vissa 

projekt. En annan respondent betraktar MSP som ineffektivt och för avancerat och menar att det 

bidragit till att många använder Excel som det centrala planeringsverktyget. MSP används i stället för att 

visualisera kopplingen mellan arbetspaket, milstolpar och helheten.  

Användningen av projektstyrningen 

I projekt av större omfattning, storleksordningen 20–30 miljoner i omslutning, finns en styrgrupp som 

på månadsbasis följer upp arbetet i projektet. Inom Naval kan en styrgrupp exempelvis bestå av projekt-

ägaren, det vill säga chefen för Operations, chefen för Projekt, en projektsekreterare, projektledaren, en 

controller och ibland även de avdelningschefer som är betydande resurshållare i projektet.  

Inför ett styrgruppsmöte skall projektledaren skriva en månadsrapport som fungerar som diskussions-

underlag vid mötet. Inom Air/Land innefattar den en kort beskrivning av projektet, hur arbetet går, vad 

som är på gång framöver, eventuella teknologiaspekter som är besvärliga/innovativa och som därför bör 

vidareförmedlas till senare projekt, stora ekonomiska förändringar sedan senaste totalkostnadsprognos-

en, vilka risker och problem som uppdagats samt hur resurssituationen ser ut.  

Uppföljningen på projektledningsnivå sker vanligen varje eller varannan vecka och är framför allt opera-

tivt orienterad. På månadsbasis sker även en uppföljning av det monetära utfallet. Inom Naval används 

Earned Value för detta medan Air/Land använder andra hjälpmedel, exempelvis percentage of comple-

tion.  

Under de sista åren av studieperioden har det monetära utfallet fått stor uppmärksamhet. ”Vår uppfölj-

ning har ökat extremt. Vi har mera kontroll på vår monetära situation än vad vi någonsin haft tidigare” 

(Respondent, divisionsnivå). Ett flertal andra respondenter påpekar också att den ekonomiska uppfölj-

ningen av och i projekten blivit betydligt tuffare. En av dem menar dessutom följande: ”förtroende är 

bra, kontroll är bättre. […] Jag vill ha kontroll” (Respondent, divisionsnivå). Respondenten menar även 
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att synsättet påverkar agerandet längre ned i organisationen i form av mer detaljerad och omfattande 

uppföljning vid varje tillfälle, något som i sin tur bidragit till en större kostnadsmedvetenhet. En 

respondent påpekar att en konsekvens av detta är att investeringar sedan några år tillbaka alltid föregås 

av någon form av investeringsanalys där avkastningen måste vara tillräckligt hög för att investeringen 

skall bli godkänd för genomförande.  

Det är inte bara monetär information som ökat i betydelse i styrningen. Även tidsrelaterad information 

får mer uppmärksamhet:  

Det jag upplever är att det får kosta lite för att bli klar i tid (Respondent, funktionsnivå).  

Det är nästa aldrig något problem att sätta till extra resurser (Respondent, funktionsnivå). 

Även om tidsdimensionen hamnat i fokus anses inte den tidsrelaterade rapporteringen ha ökat under de 

sista åren av studieperioden. Snarare lyfts ett större engagemang och mer diskussioner om utfallet fram 

som den huvudsakliga förändringen. En respondent lyfter fram Systems historik med ett tydligt teknik-

fokus som en viktig förklaring till varför tid fått större utrymme; många medarbetare vill fortfarande 

göra systemen så bra som möjligt, men den typen av arbete har de inte längre råd med. Tillräckligt bra 

är snarare nödvändigt och ett ökat fokus på att hålla tid och kostnad bidrar till ett sådant beteende. En 

annan respondent menar också att de redan kommit bort från ett för stort teknikfokus.  

Under åren har teknikfokus skiftat mot affärsfokus och det gäller generellt inom [affärsenheten]. Det beror 

på att man har haft en strategisk planering som börjat fungera och som genomsyrar [affärsenheten] på ett 

annat sätt. Från att man tidigare var fokuserad på vilka häftiga tekniska lösningar det går att skapa […] har 

affärsmässigheten blivit betydligt mer fokuserad. Jag upplever också att man insett vikten av att ha en god 

ekonomi (Respondent, divisionsnivå). 

Systems kraftigt förbättrade resultat efter år 2004 beror enligt respondenten inte på fler order utan en 

bättre koll på kostnadsmassan. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den ökade fokuseringen på tid 

och kostnad inte har gjort att konsekvenserna vid negativa avvikelser förändrats i någon större utsträck-

ning. Det finns fortfarande ett betydande tålamod från ledningens sida. Skillnaden är att ansvariga per-

soner snabbare behöver kunna förklara sig och försöka lösa problemet. 

Vi jobbar inte med ”skruv och mutter”-produktion utan med stora utvecklingsprojekt där det ofta är svårt 

att under åtminstone en kortare period avgöra vad ett problem faktiskt beror på. Det behöver inte vara 

projektledarens fel att det inte går bra utan det kan precis lika gärna vara felkalkylerat från början […], 

[eller] vi kan ha en kund som är mycket svår att hantera och så vidare. Det kan finnas väldigt många 

anledningar. Därför är det heller inte så att det smäller dag ett (Respondent, divisionsnivå). 

Det vill säga, en projektledare blir inte avskedad eller omplacerad så fort en större avvikelse dyker upp. 

Respondenten menar vidare att en av deras mer erfarna projektledare brukar säga följande: 

Om en projektledare behöver planera om en gång så är det okej, det får man leva med. Om han måste 

planera om två gånger blir det en varning och om han måste planera om tre gånger kan han inte fortsätta 

som projektledare (Respondent, divisionsnivå). 

Att planera om skall i detta fall betraktas som omfattande förändringar som innebär att de behöver gå 

till kunden och meddela att de inte kommer att kunna leverera i tid. Ett flertal respondenter har fram-

fört åsikter snarlika dem som presenteras i det näst sista citatet. De menar exempelvis att det förvisso 
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finns befattnings- och rollbeskrivningar, projektdirektiv, en projekthandbok samt rutiner för hur arbetet 

skall bedrivas. Dessa är dock övergripande till sin karaktär och skall framför allt betraktas som ett 

ramverk för verksamheten. Den typ av kunskapsintensiv verksamhet som bedrivs inom affärsenheten 

betraktas inte som lämplig eller ens möjlig att detaljstyra. Projektledare och medarbetare inom respektive 

funktion har därför vanligen ett relativt stort decentraliserat ansvar att lösa sina uppgifter. Verksam-

heten genomsyras till stor del av frihet under ansvar där den enskilda medarbetaren förväntas agera på 

lämpligt sätt inom de givna ramarna.  

7.5.6 KLASSIFICERING – SYSTEMS EKONOMISTYRNING 

Systems ekonomistyrning, och mer specifikt informationens karaktär, styrningens karaktär samt styr-

ningens tidshorisont, diskuteras och klassificeras i var sitt underavsnitt nedan. 

Informationens karaktär 

Efter att Systems blev en del av Saab år 2000 inriktades ekonomistyrningen på att få ordning på affärs-

enhetens ekonomiska resultat. Budgeten var det huvudsakliga styrverktyget och styrningen var därför 

monetärt orienterad. Den strategiska revisionen under åren 2003 och 2004 innebar sedan att ett över-

gripande mål för lönsam tillväxt formulerades. För att nå detta betraktades en tydlig resultatorientering 

som en kritisk framgångsfaktor och budgeten fick en viktig roll för att nå denna. Budgetnivåerna för 

fakturering, resultat och orderingång har bland annat höjts betydligt inför varje nytt år. Även om målen 

betraktats som svåruppnådda har betydande ansträngningar gjorts inom divisionerna för att nå dessa 

och en rad förändringar har också skett som bidragit till den kraftigt förbättrade lönsamheten. 

Ett antal respondenter påpekar att det primärt är de monetära målen som varit styrande och att de 

genom en mer omfattande uppföljning har fått bra kontroll på den monetära situationen. Målen har i 

sin tur inneburit att det i slutet av respektive år vanligen kommer krav på besparingar inom respektive 

division för att de skall nå de årliga målnivåerna. En av respondenterna anser dessutom att resultat-

orienteringen fått negativa konsekvenser för diskussionerna om strategier som innebär stora riskfyllda 

satsningar, något som visar på resultatorienteringens betydelse i verksamheten. 

Även om styrningen alltså haft ett tydligt monetärt fokus också efter år 2004 har även tidsrelaterad in-

formation blivit betydelsefull. Ett par respondenter menar exempelvis att det nästan aldrig är något 

problem att förbruka extra resurser i projekten för att de skall bli klara i tid. Historiken med ett stort 

teknikfokus lyfts fram som en central anledning till att tidsrelaterad information fått större utrymme. 

De har inte längre råd att producera system med utgångspunkt i att de skall bli så bra som möjligt utan 

de behöver sträva efter tillräckligt bra. Ett ökat fokus på att hålla tid och kostnad bidrar till ett sådant 

beteende. Även annan ickemonetär information har fokuserats under de sista åren av studieperioden, 

framför allt sektionernas beläggningsgrad.  

När en ny affärsenhetschef tillträdde år 2004 valde denna att inleda en implementering av BSC i affärs-

enheten. Frånsett de mål som redan nämnts i avsnittet talar mycket för att målen inom styrverktyget 

haft relativt liten betydelse inom affärsenheten. En respondent menar exempelvis att utfallet för de 

monetära målen måste vara i linje med målnivåerna för att planerade satsningar kopplade till 

ickemonetära mål skall genomföras. Frånsett de personalrelaterade målen är kunskapen om innehållet i 

avdelningarnas styrkort inom Air/Land dessutom begränsad hos en del av sektionscheferna, något som 

talar för målens ringa betydelse. 
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Även om ekonomistyrningen fått ett ökande inslag av ickemonetär information under de sista åren av 

studieperioden, främst i form av beläggningsgrad inom linjen och tidsrelaterad information i projekten, 

verkar den ickemonetära informationens betydelse för beteendet inom affärsenheten inte vara lika stor 

som betydelsen av den monetära informationen. Resultatorienteringen har fått störst genomslag inom 

affärsenheten och har tydligt påverkat beteendet. Sammantaget kan informationens karaktär inom 

Systems därför klassificeras som monetär för hela studieperioden, men med ett ökande inslag av 

ickemonetär information under senare delen. 

Styrningens karaktär 

Precis som inom Aerosystems och SBD är målen inom Systems av övergripande karaktär för att lämna 

utrymme för ansvariga att realisera dessa på lämpligt sätt. En respondent menar exempelvis att det i 

många fall nog inte spelar någon roll exakt hur målen uppnåtts, det viktiga är att de nås. Ett flertal 

respondenter menar att Systems kunskapsintensiva verksamhet inte är lämplig, eller ens möjlig, att de-

taljstyra och att det är därför som projektledare och medarbetare inom respektive funktion vanligen har 

ett relativt stort decentraliserat ansvar att lösa sitt arbete. Verksamheten genomsyras till stor del av frihet 

under ansvar. Ett exempel är att affärsenhetsledningen till stor del inte lagt sig i divisionernas operativa 

arbete. 

Uppföljningens frekvens och detaljeringsgrad var låg omkring millennieskiftet. Ett flertal respondenter 

påpekar exempelvis att det saknades ett fokus på att hålla nere kostnaderna för att åstadkomma en 

godtagbar lönsamhet, något som tyder på en mycket lös styrning. Sedan år 2004 har situationen varit en 

annan då uppföljningen inneburit ett större fokus på att verkligen nå budgeterade nivåer, både intäkter 

och kostnader. Mer detaljerade kvartalsgenomgångar genomförs och diskussionerna om utfallet av när 

arbetspaket färdigställs har ökat liksom diskussionerna om hur det ligger till i förhållande till centrala 

milstolpar. Detaljeringsgraden i uppföljningen har alltså ökat. Att styrningen fortfarande i huvudsak är 

avvikelseorienterad bidrar dock till att uppföljningen vid utgången av år 2007 inte kan betraktas som 

detaljerad utan detaljeringsgraden var snarare ett mellanting mellan låg och hög. 

Avseende uppföljningens frekvens har den i många avseenden varit densamma under hela studieperiod-

en. Budgeten följs upp på månadsbasis på samtliga nivåer. Några respondenter betraktar dock uppfölj-

ningen i samband med kvartalsboksluten som den huvudsakliga budgetuppföljningen. Även projekten 

följs upp på månadsbasis medan den interna projektuppföljningen på respektive nivå sker varje eller 

varannan vecka i samband med ledningsgruppsmöten. Uppföljningen av BSC sker en gång per kvartal 

på affärsenhetsnivå medan divisionerna följs upp tertialvis i respektive styrgrupp. Inom Air/Land sker 

uppföljningen sedan månadsvis medan den inom Naval sker på kvartalsbasis. Den förändring som skett 

i frekvensen relaterar till den förändrade rapporteringen till koncernledningen, det vill säga att en mer 

utförlig och detaljerad månadsrapport tillsammans med ett komplett månadsbokslut skall rapporteras 

tillsammans med utfallet för COGS-projektet. I enlighet med resonemangen om uppföljningens fre-

kvens inom Aerosystems och SBD kan Systems frekvens därmed karaktäriseras som ett mellanting mel-

lan låg och hög under hela studieperioden. 

Avseende konsekvenserna vid negativa avvikelser var dessa minst sagt små i början av studieperioden. 

Kulturen var mycket förlåtande och det dröjde lång tid innan åtgärder ens genomfördes för att hantera 

avvikelser. Den ökade resultatorienteringen har inneburit att negativa avvikelser uppmärksammas och 

diskuteras betydligt snabbare än tidigare. Även genomförandet av åtgärder inleds och genomförs snab-

bare. Förutom detta är konsekvenserna för den ansvariga begränsade och personen i fråga har generellt 
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ett förtroende att lösa situationen. Kulturen kan därmed fortfarande betraktas som förlåtande och enligt 

några respondenter till och med för förlåtande.  

Sammanfattningsvis verkar styrningen inom affärsenheten ha förändrats från att vara mycket lös till att 

vara lös till sin karaktär. Målen har under hela perioden varit av övergripande karaktär och ansvariga 

har givits friheten att uppnå dem på lämpligt sätt. Uppföljningens frekvens har varit ett mellanting av 

låg och hög medan detaljeringsgraden förändrats från att vara låg till att vara ett mellanting av låg och 

hög. Avslutningsvis har konsekvenserna vid negativa avvikelser varit begränsade för den ansvariga. Un-

der de sista åren av studieperioden förväntas det dock att avvikelserna uppmärksammas och hanteras 

snabbare än tidigare. Fortfarande har dock ansvarig person ett betydande förtroende att lösa problemet. 

Styrningens tidshorisont 

I klassificeringen av styrningens tidshorisont i de tre tidigare resultatkapitlen har orderstocken varit 

utgångspunkten för diskussionen om när de trögrörliga resurserna, det vill säga produktionskapaciteten, 

kan disponeras någorlunda fritt. Detta kommer därför vara utgångspunkten även här. Inom Systems har 

orderstocken under tidsperioden 2002 till och med 2007 motsvarat i genomsnitt 145 procent av årsom-

sättningen, det vill säga den täcker ungefär arton månaders arbete för affärsenheten. Att ett flertal 

respondenter poängterar att kostnadsställebudgeten inte är särskilt påverkbar för det enskilda året är 

därmed rimligt. Detsamma gäller den mer specifika kommentaren från en respondent att det är först i 

slutet av en tolvmånaderscykel som de till viss del kan börja påverka verksamheten och att påverk-

barheten är betydande i början av den efterföljande cykeln. Utifrån detta kan styrning mot mål med en 

tidshorisont på över ett år alltså betraktas som långsiktig. 

En hel del av Systems ekonomistyrning är således kortsiktig till sin karaktär, främst på grund av den 

ökade betydelsen av det monetära utfallet på årsbasis. Ett flertal respondenter lyfter exempelvis fram att 

det förekommer optimeringar på kvartalsbasis för att ligga i linje med det prognostiserade resultatet. 

Fokuseringen på de enskilda projektens resultat var bland annat en starkt bidragande orsak till att 

divisionen Common Technology lades ned och att långsiktiga samordningsvinster inom affärsenheten 

därmed gick förlorade. Dessutom är projektledarna inom Air/Land inte särskilt benägna att ta kost-

nader för utveckling som innebär betydande kostnadsbesparingar i efterföljande projekt; ett sådant ager-

ande minskar lönsamheten i det pågående projektet. Skapandet av program för respektive produkt är 

tänkt att lösa en del av detta då programmen skall fokusera på produktens långsiktiga utveckling snarare 

än det enskilda projektet. 

Ett annat kortsiktigt inslag i styrningen är att det interna förbättringsarbetet hamnat i skymundan av 

fokuseringen på tillväxt. Eventuella negativa avvikelser i utfallet för de ickemonetära målen, som bland 

annat relaterar till det interna förbättringsarbetet, får dessutom mindre och mindre betydelse ju senare 

på året det är. Monetära besparingar hamnar i stället i fokus. En respondent på divisionsnivå samman-

fattar styrningens karaktär på detta talande sätt: ”Kan man komma rätt ut på sista raden så har man nog 

rätt mycket förlåtelse för hur man åstadkommit det verksamhetsmässigt.” 

Efter hand under studieperioden har styrningen även fått ett tydligt långsiktigt inslag. Sedan år 2004 har 

de jobbat aktivt med att revidera och integrera centrala planerings- och uppföljningsprocesser inom 

affärsenheten, bland annat för att skapa förutsättningar för att få ordning på det ekonomiska resultatet 

genom en effektivare resursallokering. Exempelvis har divisionsplanerna ersatts med segmentplaner som 

bland annat inneburit att divisionernas investeringar blivit mer fokuserade och har sin utgångspunkt i 
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den strategiska affärsplanen. I de fall det finns en verksamhetsplan på lägre nivåer har denna en 

tidshorisont på tre år och syftar till att konkretisera vad enheten skall fokusera på för att uppfylla delar i 

segmentplanen. Fördelningen av de interna FoU-resurserna har dessutom centraliserats för att öka 

koordineringen av divisionerna och därmed skapa långsiktiga skalfördelar. I förhållande till de totala 

utvecklingskostnaderna är dessa resurser dock inte särskilt omfattande varför konsekvenserna i förhåll-

ande till helheten varit begränsade. 

Inom Naval har ansvaret för funktionaliteten i systemen flyttats från projekten till linjen vilket har 

stimulerat ett agerande som är långsiktigt fördelaktigt, exempelvis att ta kostnader för extra utveckling 

av en funktion för ett projekt som de kan återanvända i senare leveranser. Ett kortsiktigt agerande skulle 

slå tillbaka på dem själva genom merarbete i senare projekt. I produktionen inom både Naval och 

Air/Land har de dessutom försökt bredda medarbetarnas kompetens för att öka flexibiliteten, något som 

betraktats som en viktig förutsättning för att kunna hantera den ökade osäkerheten som den långsiktiga 

satsningen på exportmarknaden fört med sig.  

Sammantaget har det under hela studieperioden funnits ett tydligt kortsiktigt fokus i styrningen; att nå 

de monetära målen på årsbasis har varit viktigt. Som en konsekvens av den strategiska revisionen år 

2003–2004 har styrningen även fått ett tydligt långsiktigt inslag. Styrningen har således förändrats från 

att vara kortsiktig till att vara både kortsiktig och långsiktig. 

7.6 SYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING 

I detta avsnitt presenteras Systems produktionsstyrning. Avsnittet inleds med en beskrivning av det 

övergripande produktionsstyrsystemet för mjukvaruproduktionen. Därefter följer underavsnitt som i tur 

och ordning behandlar affärsenhetens kapacitets- och planeringsstrategi, kundorderpunkt samt styrfilo-

sofi. Avsnittet avslutas med en klassificering av produktionsstyrningen.  

7.6.1 PRODUKTIONSSTYRNING – MJUKVARUPRODUKTION 

Den övergripande produktionsstyrningen inom Systems är projektrelaterad. Den huvudsakliga plan-

eringen och uppföljningen inom respektive projekt har beskrivits i avsnitt 7.5.5 (Projektstyrningen). Det 

som framför allt kommer att hanteras i detta avsnitt är därför koordineringen av vilka medarbetare som 

skall arbeta i vilka projekt och när. Den koordineringen sker vid ett kontinuerligt återkommande möte 

varje eller varannan vecka inom respektive division. Inom Air/Land och Naval kallas dessa möten 

resursforum. Den följande beskrivningen relaterar till resursforum inom Air/Land och följs av en kort 

kontrastering mot arbetet inom Naval. 

Inom Air/Land består resursforum framför allt av berörda linjechefer. Inga projektledare deltar utan 

respektive linjechef är kontaktperson gentemot ett eller flera projekt. Linjechefen för en dialog med 

projektledaren och vidareförmedlar sedan viktig information avseende beläggningen till resursforum. 

Det som bland annat diskuteras i forumet är vilka lediga resurser som finns, hur behovet ser ut i de 

befintliga projekten, vilka potentiella projekt som är på gång och vad dessa ställer för krav resursmässigt.  

Mötets huvudsakliga uppgift är dock att matcha utbud och efterfrågan av resurser. All resurstillsättning 

sker dock inte inom forumet. Projektledaren går ibland direkt till utvalda individer när de har specifika 

uppdrag som de vill få utförda. En intressant konsekvens av resursforum är att många medarbetare fått 

uppfattningen att det är negativt att ”hamna i resursforum”, det vill säga att ens namn dyker upp i dessa 



 

 - 239 -  

diskussioner. Det har tolkats som att den enskilda individen inte är tillräckligt konkurrenskraftig. Det 

har i sin tur inneburit att många medarbetare själva försöker skaffa uppdrag på inofficiell väg för att 

säkerställa att de är sysselsatta.  

Resursforum har funnits under lång tid, men dess karaktär förändrades år 2006. Sedan dess har 

ansträngningarna ökat för att verkligen lösa problemen på plats, eller åtminstone komma en bra bit på 

väg. ”Det är jättefokus på att få in folk i uppdrag” (Respondent, funktionsnivå). Så var inte fallet 

tidigare. Arbetet har också blivit mer strukturerat med fokus på att verkligen utnyttja kompetenser och 

resurser så bra som möjligt. En central anledningen till förändringarna är affärsenhetens övergripande 

tillväxt- och lönsamhetsmål. En ökad volym har ställt högre krav på koordinering för att resurserna 

skall utnyttjas effektivt. 

Tidshorisonten i diskussionerna har också förändrats från att de tidigare haft ett fokus på de kommande 

tre till sex månaderna till att de även diskuterar framtida bemanningsnivåer på ett par års sikt. En cen-

tral utgångspunkt för de diskussionerna är den kontinuerligt uppdaterade försäljningsprognosen från 

försäljningsavdelningen. 

Även om Naval använder resursforum på ett likartat sätt som Air/Land sker ett större arbete utanför 

forumet för att sysselsätta medarbetarna, främst på grund av linjens tekniska ansvar i projekten. Respek-

tive linjechef sköter resursfördelningen för de egna projekten och resursforum används därför mer för 

att hitta uppdrag för de medarbetare som inte är fullt sysselsatta i de egna projekten eller för att 

efterfråga resurser till uppdrag som de själva inte kan täcka. När en person har kopplats till ett uppdrag, 

vilket normalt består av ett eller flera arbetspaket, förs detta in i MSP. Underlag plockas sedan fram 

kontinuerligt för att stämma av hur arbetsfördelningen ser ut, något som respektive linjechef normalt 

gör en gång per månad.  

7.6.2 KAPACITETS- OCH PLANERINGSSTRATEGIER 

Utifrån de intervjuer som behandlat kapacitets- och planeringsstrategierna är det tydligt att strategierna 

till stor del är desamma inom divisionerna. Förändringar i den långsiktiga beläggningen görs generellt 

efter en erhållen order eller när ”pennan åtminstone är lyft i luften för att skriva under” (Respondent, 

divisionsnivå). En order innefattar många gånger ett så pass omfattande arbete att det är för stor risk att 

anställa personer innan kontraktet är undertecknat. Ett projekt kan dessutom pågå under flera år. Inom 

Naval är den typiska ledtiden mellan beställning och första leverans 30–36 månader och det finns därför 

ett visst manövreringsutrymme för att planera beläggningen och ta in rätt resurser efter det att affären är 

vunnen. Dock händer det att de startar ett projekt på risk och därmed plockar in personal. Ett sådant 

beslut måste vanligen godkännas av divisionschefen eller ännu högre chef. Det kan exempelvis vara i en 

situation där de känner följande: 

Vi kommer att få den här, det är bara underskriften som behövs. Då kan man börja för att ligga bättre i tid 

eller om vi måste ha något bra att visa upp för den här kunden (Respondent, funktionsnivå). 

Antalet egna anställda inom respektive division ligger överlag en bra bit under det totala bemannings-

behovet. Inom Air/Land och Naval är den uttalade målsättningen att andelen skall vara ungefär 85–90 

procent av det totala behovet. Inom Security Solutions har andelen egna anställda varit än lägre, bland 

annat då de har fått direktiv att inte anställa med prognoser som grund utan att det krävs att de fått 

beställningar. Direktivet grundar sig på att de år 2006 startade upp ett projekt innan de fått en order 
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och där ordern senare uteblev. Detta blev kostsamt och var inte alls i linje med affärsenhetens ambition 

att sänka kostnaderna för att skapa utrymme för egenfinansierad utveckling och ökad marknadsföring. 

För att fylla det totala resursbehovet används externa konsulter. Kontrakten med dessa löper vanligen på 

tre till sex månader för att matcha tidshorisonten i den detaljerade projektplaneringen. Genom konsult-

erna har de möjlighet att hela tiden reglera bemanningsnivåerna och därmed komma så nära det 

faktiska behovet som möjligt. Konsulterna utgör därmed ventilen i bemanningssystemet, något som i 

sin tur gör att den totala bemanningsnivån fluktuerar en del under det enskilda året. Ser de exempelvis 

en kortsiktig volymtopp är de således mer benägna att öka konsultandelen än att anställa, detta trots att 

konsulterna är relativt dyra. 

7.6.3 KUNDORDERPUNKTEN 

I början av 2000-talet skedde i princip allt arbete inom Systems utifrån kundorder i och med att kunden 

finansierade utvecklingen. Även i slutet av år 2007 var arbetet till stor del kunddrivet. Affärer uppstår 

framför allt genom att affärsenheten kontinuerligt ser över kommande upphandlingar på marknaden. 

Sådana som relaterar till system som de tidigare producerat försöker de att vinna. En respondent 

påpekar att detta beteende gör att de hela tiden breddar sin kompetensbas något. Tanken på sikt är dock 

att vara mer proaktiva och ha egna färdiga produkter att erbjuda kunderna. Detta grundar sig på 

uppfattningen att kunderna framöver inte kommer att ha tid, råd och motivation att kartlägga sina 

behov i detalj för att få fram en tillräckligt konkret kravspecifikation. De kommer snarare vara intres-

serade av färdiga lösningar. FMV:s nya inriktning att köpa färdiga system är ett exempel på det. 

Andra exempel på proaktiva investeringar i de egna produkterna gäller befintliga nischprodukter och 

ledningssystem. I det förstnämnda fallet kan det exempelvis handla om att uppgradera en produkt som 

blivit för gammal men där de ser en god efterfrågan på sikt. Avseende deras ledningssystem är upp-

graderingen till en fjärde generation av deras marina ledningssystem ett bra exempel. Det finns inte nå-

gon beställning av uppgraderingen men potentiella kunder har uttryckt ett intresse av den. En stor del 

av de egna investeringarna görs således efter att det finns ett registrerat kundintresse. ”Det känns som vi 

är hyfsat konservativa när vi fattar den typen av investeringsbeslut” (Respondent, affärsenhetsnivå). 

Den ökade fokuseringen på exportmarknaden har inneburit krav på kortare ledtider. Ett sätt att spara 

tid är att återanvända tidigare producerade komponenter. Även här är det marina ledningssystemet ett 

bra exempel. Systemets standardiserade och modulära karaktär har bland annat inneburit att en 

nyproducerad komponent kan användas i flera projekt och därmed kan den totala produktionstiden 

minskas. Även inom de två andra divisionerna är återanvändningen betydande. Vid studieperiodens slut 

var exempelvis den totala återanvändningsgraden inom affärsenheten 50–80 procent. 

7.6.4 STYRFILOSOFIN 

Som nämnts i avsnitt 7.6.1 (Produktionsstyrning – mjukvaruproduktion) fördelas medarbetare över 

projekten via resursforum, linjechefer eller mer inofficiellt. När en medarbetare blivit placerad i ett pro-

jekt vet denna oftast på en övergripande nivå vad arbetet kommer att bestå av. Beordringen av de mer 

specifika arbetsuppgifterna varierar mellan de olika divisionerna, främst beroende på olika struktur i 

projekten. Inom Security Solutions innefattar projekten ofta inte mer än femton personer. Samtliga pro-

jektmedlemmar finns därför direkt under projektledaren och den sistnämnda står därmed för beord-

ringen.  
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Inom Air/Land innefattar projekten ofta en teamstruktur där teamledaren är ytterst ansvarig för arbets-

fördelningen inom sitt team. Huruvida denna fördelar arbetspaketen på egen hand, i dialog med den 

enskilda individen eller utifrån en dialog inom teamet varierar. En respondent menar att ett exempel på 

det sistnämnda innebär att teamet träffas en gång per vecka för att diskutera vem som skall genomföra 

de uppgifter som är aktuella för stunden. Inom Naval är det främst berörd linjechef som ansvarar för 

beordringen i och med linjens funktionella ansvar i projekten. Beordringen sker ofta i dialog med den 

enskilda individen för att säkerställa att denna känner sig bekväm med de tänkta uppgifterna. 

Den planeringsmässiga tidshorisonten för vilka arbetspaket den enskilda individen skall arbeta med vari-

erar, allt från några veckor till ett halvår. Merparten av arbetet i ett projekt är detaljplanerat för de kom-

mande tre månaderna, och för den perioden vet respektive medarbetare vanligen vilka arbetspaket denna 

skall arbeta med. 

Vi brukar detaljplanera med tre till sex månaders framförhållning. För resten av arbetspaketen får vi, när vi 

kommer lite längre fram, stämma av huruvida folk blivit klara i tid och då börja lägga ut nya arbetspaket på 

olika personer i projektet (Respondent, divisionsnivå). 

I och med att omfattningen på arbetspaketen varierar en hel del kan en medarbetares arbete under de 

kommande tre månaderna innefatta ett arbete med ett flertal arbetspaket. I och med att WBS:en är 

uppbyggd på ett sätt som gör att arbetspaket tydligt relaterar till varandra och skapar mindre helheter är 

det vanligt att en individ ansvarar för alla arbetspaket inom en sådan avgränsad helhet, exempelvis en 

funktion i systemet. Genom att MSP bland annat innefattar information fördelningen av arbetspaket 

mellan individer kan varje enskild medarbetare kontinuerligt överblicka vilka arbetspaket denna skall 

arbeta med samt när detta skall ske. 

7.6.5 KLASSIFICERING – SYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING 

Systems produktionsstyrning, och mer specifikt informationens karaktär, kapacitets- och planerings-

strategi, kundorderpunkt samt styrfilosofi, diskuteras och klassificeras i var sitt underavsnitt nedan. 

Informationens karaktär 

Precis som inom de två andra affärsenheterna hanteras Systems specifika mål och mått för produktion-

en inom ekonomistyrningen, mer specifikt BSC och budgeten, varför dessa inte betraktas som en del av 

produktionsstyrningen här. Affärsenhetens produktionsstyrning tar sin utgångspunkt i enhetens över-

gripande försäljningsprognos. Denna bryts ned inom respektive division och innefattar i huvudsak 

information om vem som skall göra vad och när, det vill säga informationen är av ickemonetär karaktär 

och har så varit under hela studieperioden. 

Kapacitets- och planeringsstrategi 

Respektive division har tillämpat en kapacitetsstrategi i form av underkapacitet under hela studie-

perioden. Förändringarna i den långsiktiga beläggningen har i huvudsak skett efter ett registrerat behov 

av ytterligare kapacitet, det vill säga efter att en eller flera order erhållits. Möjligheten att arbeta på detta 

sätt grundar sig till stor del på den långa ledtiden mellan kontrakt och första leverans, och att det där-

med finns tillräckligt med tid för att förändra beläggningen efter en order. 

Planeringsstrategin inom affärsenheten kan klassificeras som lagerlös produktion under hela studie-

perioden. Inom både Air/Land och Naval finns det en uttalad strategi att andelen egna anställda skall 
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omfatta ungefär 85–90 procent av det totala behovet, resten täcks med externa konsulter. Då konsult-

kontrakten vanligen löper på tre till sex månader utgör konsulterna ventilen i bemanningssystemet och 

bemanningen förändras kontinuerligt för att matcha det faktiska behovet, något som är karaktäristiskt 

för lagerlös produktion.  

Kundorderpunkt 

Fram till början av 2000-talet finansierade kunderna i princip all utveckling, och Systems militära 

system kan därmed anses vara konstruerad mot kundorder (KMK). Den huvudsakliga delen av verksam-

heten handlar dock om ytterligare försäljning av dessa produkter. För den försvarsrelaterade verksamhet-

en kan kundorderpunkten i dessa fall betraktas som produktion mot kundorder (PMK). Produktionen 

startas vanligen inte förrän efter en order erhållits. Även om några av systemen i grunden är standardi-

serade, exempelvis det marina ledningssystemet, sker alltid kundanpassningar för att matcha kundens 

specifika situation. Den betydande möjligheten till återanvändningen av mjukvara i systemen tillsam-

mans med kundens acceptans av långa ledtider har bidragit till att den aktuella kundorderpunkten kan 

betraktas som fördelaktig; risken att genomföra onödigt arbete är låg i och med att de inväntar ordern 

samtidigt som möjligheten till återanvändning ger skalfördelar. 

Även om produktionen av militära system i huvudsak är reaktiv till sin karaktär genomförs en del 

proaktiv produktion, främst i form av uppgraderingar. En förutsättning för ett sådant arbete är dock ett 

tydligt identifierat kundintresse. Även inom Security Solutions har den sistnämnda principen tillämpats. 

Inom divisionen är uppfattningen att de civila kunderna i huvudsak vill köpa redan färdigutvecklade 

produkter som i sin tur är möjliga att kundanpassa. Divisionen investerar därför egna resurser för att ta 

fram färdiga lösningar som de noterat ett kundintresse för. Inom samhällssäkerhetsbranschen tillämpar 

affärsenheten således en form av produktion mot lager (PML) genom att systemen utvecklas i sin helhet 

på eget initiativ. 

Sammantaget kan kundorderpunkten alltså betraktas som i huvudsak PMK för den försvarsrelaterade 

verksamheten och PML för den civila. Genom att Security Solutions skapades vid årsskiftet 2005/2006 

har kundorderpunkten alltså förändrats från enbart PMK till att innefatta både PMK och PML. 

Styrfilosofi 

Inom Systems kan styrfilosofin klassificeras som MRP för hela studieperioden. Fördelningen av med-

arbetare mellan projekten är i huvudsak centraliserad, bland annat genom planeringen i resursform. 

Allokeringen av en medarbetare till ett specifikt projekt innebär att personen i fråga oftast vet på en 

övergripande nivå vad arbetet kommer att bestå av. Hur beordringen avseende de mer specifika arbets-

uppgifterna sker varierar sedan mellan divisionerna. Inom Security Solutions står projektledaren för 

beordringen, inom Air/Land är det teamledaren, antingen i dialog med individen eller utifrån en dialog 

i teamet, och inom Naval är det berörd linjechef. Genom arbetspaketens varierande storlek är en sådan 

centralisering nödvändig då den möjliggör en koordinering av turordningen för respektive arbetspaket 

och därmed en lämplig produktionsmix. 

Genom IT-stödet MS Project är även informationsflödet inom produktionen centraliserat. Individen 

kopplas till respektive arbetspaket och kan därmed överblicka vilka arbetspaket denna skall arbeta med 

framöver och när detta skall ske. En framförhållning på några veckor till ett halvår lyfts fram som det 

huvudsakliga intervallet. Vanligen handlar det dock om åtminstone de kommande tre månaderna. 
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7.7 SAMMANFATTNING – SAAB SYSTEMS 

I kapitlet har Systems omgivning, affärsstrategier, produktionsstrategier, ekonomistyrning och produk-

tionsstyrning presenterats och klassificerats. Resultatet av klassificeringarna presenteras i Tabell 7.1.  

Omgivning  

Omgivningens karaktär Stabil � Turbulent 

Strategi 

Affärsstrategi Differentiering 

Produktionsstrategi 
Olika vattenfallsmodeller �  

Vattenfallsmodell med ökande iterativa inslag 

Ekonomistyrning 

Informationens karaktär – affärs- och funktionsnivå Monetär � Monetär med ökande ickemonetära inslag 

Styrningens karaktär – affärs- och funktionsnivå Mycket lös � Lös 

Styrningens tidshorisont – affärs- och funktionsnivå Kortsiktig � Kortsiktig och långsiktig 

Produktionsstyrning 

Informationens karaktär Ickemonetär 

Kapacitetsstrategi Underkapacitet 

Planeringsstrategi Lagerlös produktion 

Kundorderpunkt PMK � PMK och PML 

Styrfilosofi MRP 

Tabell 7.1: Utfallet av minianalysen på affärs- och funktionsnivå inom Systems. 

Systems blev en del av Saab år 2000. Affärsenheten hade då betydande ekonomiska problem varför de 

första åren inom koncernen främst handlade om att få ordning på verksamheten och ekonomin. Bland 

annat inkluderades affärsenheten i SaabTech för att minska de administrativa kostnaderna. Den strate-

giska revisionen som var färdig år 2004 innebar att ett övergripande mål i form av lönsam tillväxt hade 

formulerats. Detta skulle bland annat nås genom att fokusera på ledningssystem på högre nivå än tidig-

are. Det krävde i sin tur ett ökat engagemang på den internationella marknaden. Allt eftersom strategin 

implementerades kom omgivningens karaktär att förändras. Den trygga och stabila relationen med FMV 

byttes till stor del mot en betydande osäkerhet genom nya relationer med nya kunder. Därmed blev det 

också svårt för affärsenheten att skaffa sig en uppfattning om utgången av kundernas upphandlingar. 

Affärsenhetens satsning på samhällssäkerhet har bidragit ytterligare till att omgivningen blivit turbulent, 

främst genom marknadens omogna och fragmenterade karaktär. 

I de specifika upphandlingarna erbjuder Systems en differentierad helhetslösning som bland annat inne-

fattar differentierade system och nischprodukter. Exempelvis har affärsenhetens kärnkompetens inom 

datafusion använts för att skapa unika sensorer, och inom systemintegration för att skapa ett marint 

ledningssystem med öppen arkitektur.  
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Fokuseringen på den internationella marknaden har inneburit ett behov av både effektivare och 

flexiblare produktionsprocesser. Kostnaderna inom affärsenheten behöver sänkas för att täcka behovet 

av en ökad andel egenfinansierad utveckling samt ökade marknadsförings- och försäljningsinsatser. Dess-

utom innebär osäkerheten i orderingången att de behöver vara så pass flexibla att de kan anpassa sig 

utifrån de beställningar de faktiskt får. Det ökande inslaget av iterativ produktion samt arbetet med att 

öka medarbetarnas kompetens är konsekvenser av detta. Iterativ produktion möjliggör dessutom kortare 

ledtider i produktionsprocessen och därmed ökade möjligheter att leverera enligt de betalningsmilstolp-

ar som en del kontrakt är uppbyggda kring. Vikten av det senare har dessutom inneburit att tidsrela-

terad information blivit viktigare i ekonomistyrningen, exempelvis utfallet av färdigställda arbetspaket i 

förhållande till tidsplan. 

Budgeten har haft en viktig roll i det ovan nämnda effektiviseringsarbete, bland annat då den tydliggjort 

målnivåer för besparingar. Det är också med hjälp av budgeten som en tydlig resultatorientering skapats 

inom affärsenheten, något som betraktats som en kritisk framgångsfaktor för att växa lönsamt. Exempel-

vis har den monetära planeringen ökat likväl som efterfrågan på monetär information i uppföljningen. 

Styrningens monetära karaktär har även bidragit till ett kortsiktigt fokus i styrningen. Det senare har 

bland annat inneburit kortsiktiga optimeringar av verksamheten för att nå mål för det enskilda kalen-

deråret. Samtidigt har den integrering av styrverktygen som inleddes år 2004 bidragit till ett långsiktigt 

inslag i styrningen. Exempelvis har införandet av segmentplaner gjort att mer fokuserade satsningar, 

som dessutom är i linje med den strategiska affärsplanen, genomförts inom divisionerna. 

Inom ekonomistyrningen har även fokuseringen på sektionernas beläggningsgrad varit viktig för att 

effektivisera resursutnyttjandet. Införandet av detta nyckeltal år 2006 ledde bland annat till förändringar 

inom produktionsstyrningen och mer specifikt arbetet inom resursforum. Inom Air/Land har det 

senare arbetet fått ett tydligare fokus på att verkligen lösa bemanningsproblem. 

Precis som inom Aerosystems och SBD har Systems kapacitets- och planeringsstrategier utformats uti-

från enhetens affärslogik. Ledtiderna gör att de kan invänta en order innan de gör förändringar i den 

egna bemanningen. Under det enskilda året görs sedan kontinuerliga förändringar i bemanningsnivån 

genom användandet av externa konsulter. Inväntandet av order innebär dessutom att en hel del av 

verksamheten är kundorderstyrd. Kundorderpunkten kan således betraktas som produktion mot order 

(PMK). Detta gäller dock främst den militärt relaterade verksamheten. Inom samhällssäkerhetsbranschen 

vill kunderna snarare köpa färdiga systemlösningar varför produktionen inom Security Solutions främst 

sker mot lager (PML). 

Avslutningsvis innebär användandet av WBS:er inom respektive division att arbetspaket av varierande 

storlek skapas. En styrfilosofi i form av MRP är därmed nödvändig, framför allt då den centraliserade 

beordringen gör att en effektiv turordning för bearbetningen av arbetspaketen kan åstadkommas. MS 

Project bidrar dessutom till ett centraliserat informationsflöde inom produktionen då verktyget inne-

håller information om respektive medarbetares planerade arbete för de kommande månaderna. 
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8 AVHANDLINGENS HUVUDANALYS – NÅGRA BEVISKEDJOR 

I detta kapitel analyseras innehållet i de fyra resultatkapitlen genom skapandet av beviskedjor. Det första 

avsnittet beskriver de stora förändringarna i Saabs omgivning under studieperioden. Därefter presenteras fyra 

beviskedjor för den anpassning av den strategiska inriktningen som skett på olika nivåer, hur styrningen i 

sin tur anpassats efter de förändrade strategierna och vad detta fått för konsekvenser för beteendet inom 

koncernen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion om förekomsten av strategisk kongruens och 

integrerad styrning inom koncernen under studieperioden. 

Grunden för kapitlet är innehållet i kapitel 4–7 som här abstraheras och presenteras i form av några 

beviskedjor. Syftet är att bädda för den avslutande diskussionen i nästa kapitel (9, Avslutande diskus-

sion) där forskningsfrågorna besvaras. En beviskedja innefattar en beskrivning av hur förändringar i 

omgivningen påverkat strategier, hur strategier påverkat, och påverkats av, förändringar i styrningens ut-

formning och användning, hur den förändrade styrningen påverkat beteendet inom koncernen och vad 

detta sammantaget har inneburit för koncernens konkurrenskraft och värdeskapande. Kopplingen till de 

två sistnämnda dimensionerna diskuteras dock först i det nästkommande kapitlet. 

De beviskedjor som presenteras är resultatet av en tematisering av det empiriska materialet. Den skedde 

med hjälp av den tidsrelaterade matrisen114 för få nödvändig överblick över materialet. Utifrån en analys 

av de inkluderade sambanden i matrisen utkristalliserades fyra teman som här presenteras i var sin bevis-

kedja. I tur och ordning handlar dessa om koncernens förändring från att vara ett konglomerat till att 

försöka skapa ”ett Saab”, från att ha en huvudkund till att ha många kunder, från att ha en stor andel 

kundfinansierad utveckling till att finansiera en hel del utveckling på egen hand samt hur integreringen 

av styrningen på koncernnivå respektive inom affärsenheterna skett. I var och en av dessa berörs föränd-

ringar på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Beroende på tema ligger dock fokus på den eller de nivåer 

där förändringarna framför allt har skett. 

8.1 FÖRSVARSINDUSTRIN – EN FÖRÄNDRAD OMGIVNING 

Detta avsnitt lägger grunden för resterande del av kapitlet genom en kort sammanfattning av de stora 

förändringar som skett i Saabs omgivning, det vill säga kalla krigets slut, de minskande försvars-

budgetarna i världen samt terroristattacken i USA år 2001. Den förstnämnda förändringen utgjorde 

startskottet för en konsolidering inom den globala försvarsindustrin. Redan i mitten på 1990-talet 

bestod den amerikanska marknaden av fyra tydligt ledande koncerner. I Europa tog det ytterligare några 

                                                      

114 Innebörden av den tidsrelaterade matrisen presenteras i avsnitt 3.5.2 (Presentation – minianalysen och huvud-
analysen). 



 

 - 250 -  

år innan konsolideringen skedde. Konsolideringen drevs bland annat av att det säkerhetspolitiska läget 

inte längre rättfärdigade ländernas omfattande försvarsbudgetar. De senare har därför minskats 

kontinuerligt sedan dess med minskade resurser för försvarsindustrin att konkurrera om som följd. 

Genom att den tekniska utvecklingen skapat möjligheter till allt komplexare lösningar har projekten 

inom försvarsindustrin dessutom blivit färre och större, och en minskning av antalet leverantörer har 

därmed varit nödvändig. 

För Sveriges del har en hög självförsörjningsgrad av försvarsmateriel varit central och staten har därför 

bekostat utvecklingen av avancerade försvarssystem. Kalla krigets slut innebar att den försvarsstrategiska 

inriktningen började omvärderas och i maj 1999 fattade den svenska riksdagen beslut om att det svenska 

försvaret skulle förändras från ett invasionsförsvar till ett mindre insatsförsvar. Efterföljande 

försvarsbeslut har följt samma linje. Under år 2000–2007 minskades därför den totala försvarsbudgeten, 

försvarsmateriel inkluderat, med totalt 20 procent (nio miljarder SEK). Försvarsmaktens nya materiel-

försörjningsstrategi samt den nya regeringens tillträde år 2007 innebar dock ett trendbrott i föränd-

ringen av försvarsbudgeten genom en kraftigare minskning än tidigare. Den nya strategin innebär att i 

första hand köpa redan färdigutvecklade system, oavsett om de kommer från svenska eller inter-

nationella leverantörer. Motsvarande agerande finns inte i många andra länder; där skyddas fortfarande 

den inhemska försvarsindustrin genom att utländska leverantörer inte släpps in i upphandlingarna. 

Även om många länder har minskat sina försvarsbudgetar har de försvarsrelaterade kostnaderna på 

global nivå ökat sedan mitten av 1990-talet. Det kan till stor del förklaras av USA:s enorma satsning på 

Department of Homeland Security, en konsekvens av terroristattacken i New York den 11 september 

2001. Den senare har bidragit till asymmetriska hotbilder i världen genom att det inte längre är lika 

tydligt vem som utgör ett hot och på vilket sätt. Det har i sin tur gjort att det inte bara är viktigt att 

skydda gränser utan även flöden som flyg-, tåg- och båttrafik. För att göra det är omfattande 

investeringar för bättre och effektivare informationsflöden en nödvändighet. 

Med utgångspunkt i dessa betydande förändringar i omgivningen har Saab valt att förändra sin 

koncernstrategiska inriktning. Det huvudsakliga syftet har varit att kompensera för de minskade resur-

serna från FMV. Den förändrade inriktningen innefattar ett fokus på att skapa ”ett Saab”, att öka 

försäljningen på exportmarknaden samt att öka den egenfinansierade utvecklingen. Dessa strategiska 

förändringar, de relaterade förändringarna i styrningen samt hur beteendet påverkats beskrivs i de fyra 

följande avsnitten.  

8.2 FRÅN KONGLOMERAT MOT ”ETT SAAB” 

Detta avsnitt behandlar den strategiska förändring Saab genomgått från att vara ett konglomerat till att 

försöka bli ”ett Saab”. Syftet med den nya inriktningen har bland annat varit att ta tillvara de möjlighet-

er som skapats på marknaden genom utvecklingen mot nätverksbaserade försvar. Ett sådant tillvaratag-

ande har krävt samverkan över affärsenhetsgränserna. För att implementera strategin har därför struktu-

rella förändringar genomförts, exempelvis indelningen av affärsenheterna i tre segment, horisontella 

mekanismer har implementerats, främst ett antal diskussions- och beslutsforum, och ekonomistyrningen 

har förändrats, framför allt genom införandet av en koncernövergripande strategiprocess. Betydande 

beteendeförändringar i linje med den nya koncernstrategiska inriktningen har också skett. Exempelvis 

har gemensam strategisk planering skett mellan affärsenheter och det finns en rad affärsenhetsöver-

skridande projekt i olika faser.  
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I den resterande delen av avsnittet förs en mer utförlig diskussion om de nämnda förändringarna i 

strategier, styrning och beteende. I det första underavsnittet ges en kort beskrivning av Saabs strategier 

och styrsystem under 1990-talet och början av 2000-talet. I det andra underavsnittet diskuteras sedan de 

interna förändringar som skett för att skapa ett Saab, samt konsekvenserna av dessa.  

8.2.1 SAABS KONCERNSTRATEGI OCH EKONOMISTYRNING ÅR 1995–2002 

Under 1990-talet kan Saab beskrivas som ett konglomerat med affärsområden som utvärderades med 

hjälp av monetära nyckeltal för lönsamhet och tillväxt. Diskussionerna om den koncernstrategiska in-

riktningen fördes främst i den verkställande ledningen och rörde i huvudsak specifika affärsområden. 

Några diskussioner om prioriteringar mellan affärsområdens investeringar förekom sällan trots att det 

verkar ha funnits en betydande synergipotential mellan affärsområdena, bland annat genom de gemen-

samma kunderna och den gemensamma kärnkompetensen (systemintegration). 

Efter förvärvet av Celsius år 2000 skapades fem nya affärsområden som var mer autonoma än de 

tidigare. Både strategi- och teknikstaben på koncernnivå togs bort och motsvarande staber byggdes i 

stället upp inom affärsområdena. Trots att förvärvet innebar att synergipotentialen i koncernen ökade 

betydligt valde den verkställande ledningen att inte fokusera på realisering av den. I stället fokuserades 

avyttringar av den verksamhet som inte betraktades som kärnverksamhet. Arbetet med att realisera 

synergipotential tog fart först när den nya vd:n tillträdde i mitten av år 2003. Detta visar rimligen på 

betydelsen av enskilda individers syn på synergipotential vid formulering och implementering av 

koncernstrategier. Hela den tidigare verkställande ledningen verkar ha betraktat koordinering som något 

olönsamt och därför valt att skapa autonoma affärsområden för att få dem att fokusera på sin egen 

verksamhet. Den nya vd:n har i stället från första stund kommunicerat vikten av att skapa ett Saab, och 

därmed betydelsen av att realisera synergipotential. Trots betydande likheter i verksamheten under 

respektive vd-period har alltså helt olika koncernstrategier formulerats. Sannolikt har respektive vd:s 

egen övertygelse om betydelsen av synergier varit en viktig faktor i detta. 

Styrsystemet på koncernnivå från år 1995 fram till och med år 2003 bestod av en finansiell affärsplan 

samt en budget, i båda fallen en konsolidering av respektive affärsområdes planering. Någon strategisk 

affärsplan fanns i princip inte. Kopplingen mellan de två befintliga styrverktygen betraktades dessutom 

som svag. Den huvudsakliga anledningen till det grundar sig förmodligen på affärsrelationen med FMV 

(Försvarets Materielverk). Den byggde på en självkostnadsmodell där Saab fick betalt för det arbete som 

faktiskt genomfördes plus ett överenskommet påslag. Då Saab i mångt och mycket hade en 

monopolställning verkar det inte ha funnits något behov av att integrera styrverktyg för att skapa en 

effektivare verksamhet; de fick betalt ändå och i absoluta tal dessutom mer betalt ju mer de arbetade 

med en produkt. En sådan intjäningsförmåga grundad på ökade kostnader har visat sig ställa till 

problem när Saab på senare år blivit konkurrensutsatta och därmed behövt få igenom effektiviseringar. 

Detta diskuteras i senare avsnitt. 

Trots affärsområdenas tydliga självständighet under de första åren på 2000-talet inleddes ett visst arbete 

för att öka samverkan mellan dem. En viktig utgångspunkt var att de i omställningen av det svenska 

försvaret såg möjliga framtida affärer som innebar att affärsområdena behövde samverka, exempelvis 

kopplat till skapandet av ett nätverksbaserat försvar. För att realisera detta har alltså strukturella 

förändringar skett, horisontella mekanismer implementerats och ekonomistyrningen förändrats. Dessa 

förändringar sammanfattas i de fyra första styckena i det kommande avsnittet. Därefter följer en diskus-

sion om konsekvenserna av förändringarna.  
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8.2.2 DE INTERNA FÖRÄNDRINGARNA OCH DE EFTERFÖLJANDE KONSEKVENSERNA 

Det första strukturerade initiativet för att öka samverkan inom koncernen var skapandet av Business 

Management Group år 2001. Syftet var att samla cheferna för de försvarsrelaterade affärsområdena för 

att skapa en dialog om samverkansmöjligheter. Kort därefter fick dessutom en av affärsområdescheferna 

uppdraget att leda koncernens samlade arbete med nätverksbaserat försvar. Nästa förändring skedde år 

2002 då Saab International skapades för att koordinera de internationella marknadsförings- och försälj-

ningsinsatserna inom koncernen. Samma år skapades även koncernstaben Strategi & Affärsutveckling 

som fick ansvar för koncernövergripande strategi-, teknik- och affärsutvecklingsfrågor. Staben inledde 

kort därefter ett arbete med att bygga upp en koncernövergripande strategisk inriktning. 

År 2003 genomfördes ytterligare ett antal förändringar. Affärsområdena avskaffades och de under-

liggande affärsenheterna rapporterade i stället direkt till koncernledningen, detta för att öppna upp för 

relationer mellan alla affärsenheter och därmed underlätta arbetet med att bygga upp den koncernöver-

gripande strategin. Sammansättningen av affärsenheternas styrgrupper förändrades också. En av de tre 

vice vd:arna blev ordförande medan övriga representanter hade sin hemvist i den aktuella affärsenheten 

eller i affärsenheter med relaterad verksamhet. Det senare ansågs vara en viktig korsbefruktning av 

enheterna för att skapa dialog om bland annat samverkan. En annan förändring med samma syfte var 

skapandet av Business Development Council. I detta forum samlades affärsenheternas affärsutvecklings- 

eller marknadschefer för att diskutera affärsenhetsöverskridande affärer. 

Till årsskiftet 2004/2005 valde koncernledningen att gruppera affärsenheterna i tre segment. Indelningen 

skedde utifrån likartad affärslogik samt synergipotential mellan affärsenheterna. Redan till det 

efterföljande årsskiftet (2005/2006) gjordes dock betydande förändringar i segmenten och affärsenheter-

na. Detta för att ytterligare samla likartade verksamheter inom en affärsenhet och därmed underlätta 

realisering av synergipotential. Exempelvis samlades allt flygunderhåll inom Aerotech. År 2007 blev 

dessutom respektive vice vd övergripande ansvarig för ett segment, dock med begränsade befogenheter 

över affärsenheternas enskilda verksamheter. 

Förutom interna förändringar har ett antal kompletterande förvärv gjorts under tidsperioden 2003–

2006. Syftet har varit att stärka positionen ytterligare på en hemmamarknad (Sydafrika) samt skapa 

några nya hemmamarknader (Finland och Danmark). Dessutom betraktas förvärvet av Microwave 

Systems som centralt för skapandet av ett Saab då enheten utgör en länk mellan flera olika affärsenheter 

inom Saab. 

De förändringar som nämnts handlar antingen om strukturella förändringar eller om implementering 

av horisontella mekanismer. De senare har framför allt innefattat olika diskussions- och beslutsforum 

som koncernledningen använt för att muntligen kommunicera vikten av samverkan. De strukturella 

förändringarna har i stället syftat till att underlätta samverkan genom att föra likartade verksamheter 

närmare varandra. Dessa förändringar har dessutom kompletterats med förändringar i ekonomistyr-

ningen. Exempelvis relaterar incitamentsprogrammet för respektive affärsenhetschef inte längre enbart 

till affärsenhetens resultat utan även till koncernens. En del FoU-resurser har avsatts för B&T-projekt 

(affärs- och teknikutvecklingsprojekt) och affärsenheterna har beskattats för Capability Development 

Center för att öka användningen av det. I samtliga fall har syftet varit att öka dialogen mellan 

affärsenheter. 

Den största förändringen inom ekonomistyrningen är dock införandet av den koncernövergripande 

strategiprocessen år 2004. En viktig del i processen är de så kallade spelkorten som strukturerat hante-
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ringen av affärsenheternas investeringsförfrågningar. Spelkorten har gjort att koncernledningen kunnat 

ställa alla större investeringar mot varandra och välja en investeringsportfölj som anses bidra till att 

realisera synergipotential och därmed skapa ett Saab. Dessutom har den kontinuerliga budgetuppfölj-

ningen haft en viktig roll i deras val av investeringar då den bland annat bidragit med information om 

vilken typ av verksamhet som varit lönsam. Den informationen har sedan använts som en del i bedöm-

ningen av framtida investeringar i samma eller likartade verksamheter.  

I koncernledningen har diskussioner dessutom förts om eventuella ickemonetära mått för att sätta 

ytterligare fokus på samverkan mellan affärsenheter. De har dock inte lyckats identifiera något sådant 

utan fortsatt utvärdera affärsenheterna med hjälp av de tre monetära nyckeltalen. Uppföljningen har 

dock visat sig ha en hämmande effekt på skapande av ett Saab. Rörelsemarginalen lyfts fram som ett 

starkt drivande mål för affärsenheterna och tillsammans med tydliga tillväxtmål och mål för ROCE 

sätter målen fokus på den enskilda affärsenhetens prestation. Respektive enhets resultaträkning anses i 

många fall vara högre prioriterad än koncernens. Koncernledningen verkar dock inte betrakta detta som 

en oönskad konsekvens. En respondent i koncernledningen lyfter fram att en rimligt stor och väl 

sammansatt affärsenhet är det som framför allt skapar engagemang och framgång, det vill säga att 

respektive affärsenhet bland annat ges förutsättningar att bli framgångsrik genom egna affärer.  

Sammantaget används ekonomistyrningen därmed i olika syften: den strategiska planeringen för att 

skapa ett Saab och de monetära målen för att bibehålla ett fokus på den enskilda affärsenheten, framför 

allt dess affärer och individuella monetära mål. De divergerande syftena har visat sig bidra till att 

mycket tid lagts på diskussioner om vem som skall ta vilka intäkter och kostnader i en del affärsenhets-

överskridande affärer. I ett fall gick detta så pass långt att koncernledningen valde att skapa en helt ny 

affärsenhet specifikt för den aktuella affären och till den flytta det arbete som tidigare genomförts inom 

olika affärsenheter. På så vis tydliggjordes ansvaret för intäkter och kostnader i affären. 

Trots respektive affärsenhets betydande fokusering på den egna verksamheten har den koncernövergrip-

ande strategiprocessen, tillsammans med de strukturella förändringarna och de horisontella mekanism-

erna, bidragit till betydande beteendeförändringar som är i linje med ett Saab. År 2006 tog exempelvis 

de fem flygrelaterade affärsenheterna fram en gemensam flygstrategi till vilken respektive affärsenhet 

också har anpassat sina respektive affärsstrategier. Inom segmentet Defence & Security solutions genom-

fördes samma år en översyn av respektive affärsenhets strategiska affärsplan för att identifiera glapp, 

överlapp och nya affärsmöjligheter mellan enheterna. Under år 2008 genomförde Systems och Com-

munications dessutom sin strategiska planering i en gemensam process, och de två strategiska affärs-

planerna skapades därför genom ömsesidig anpassning. 

När det gäller affärsenhetsöverskridande affärer jobbar exempelvis SBD och Saab Microwave System till-

sammans för att vinna en stor exportaffär, Systems, Underwater Systems och Microwave Systems arbetar 

tillsammans i ett svenskt ubåtsprojekt, Systems och SBD samverkar för att skapa helhetslösningar 

avseende vapen- och ledningssystem och Training Systems bidrar till SBD:s arbete med NLAW genom 

att vara med och utveckla och producera simulatorn. Överlag samverkar Systems dessutom ofta med 

Communications, Combitech, Training Systems och Microwave System i olika typer av affärer.  

Det finns ytterligare exempel på affärsenhetsöverskridande samverkan. Inom samhällssäkerhetsverksam-

heten lyfts ett par förväntade genombrott fram som ett flertal respondenter inte tror vore en realitet om 

de inte tvingats till gemensam affärsutveckling. B&T-projekten samt Capability Development Center har 

bidragit till att medarbetare på lägre organisatorisk nivå fått kontakt med varandra och börjat arbeta till-
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sammans. Dessutom lyfter en respondent fram att det i den affärsenhetsinterna dialogen om potentiella 

affärer allt oftare förekommer diskussioner om hur produkter från affärsenheter skulle kunna kombi-

neras med de egna produkterna för att skapa helt nya erbjudanden. 

8.3 FRÅN EN HUVUDKUND TILL MÅNGA KUNDER – ETT EXPORTFOKUS 

I och med riksdagens beslut år 1999 att förändra det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett 

mindre insatsförsvar har försvarsmaktens beställningar till försvarsindustrin minskat allt eftersom. För 

att kompensera för förlorade intäkter från FMV har Saab under senare delen av studieperioden ökat sitt 

fokus på exportmarknaden. De ökade ansträngningarna inleddes år 2003. År 2005 härstammade 56 

procent av omsättningen och 75 procent av orderstocken från internationella kunder, i båda fallen en 

ökning med 10 procentenheter sedan år 2003. Vid utgången av år 2007 var motsvarande siffror 65 

respektive 78 procent. Under perioden 2003–2007 hade koncernens totala omsättning dessutom ökat 

med knappt 35 procent.  

Då det oftast är enskilda affärsenheter som står för försäljningen är det främst inom affärsenheterna 

som åtgärder vidtagits för att öka den internationella försäljningen. Några förändringar har dock skett 

på koncernnivå för att underlätta arbetet. Skapandet av Saab International år 2002 är ett exempel. Ett 

annat exempel är ett mer långsiktigt fokus i arbetet med den strategiska och den finansiella affärsplanen 

på koncernnivå, bland annat genom införandet av en preliminärbudget för år två115. 

Aerosystems, SBD och Systems har alla bidragit till den ökade exportandelen. Exempelvis har SBD:s 

exportandel ökat från 50 procent i början av 2000-talet till knappt 80 procent år 2007, och Systems har 

ökat sin från knappt 40 procent år 2002 till drygt 70 procent år 2007. I båda fallen har detta skett 

samtidigt som respektive affärsenhets totala omsättning ökat. SBD formulerade också om sin affärsidé 

år 2005 så att den fick ett explicit fokus på både den svenska och den internationella marknaden. Inom 

samtliga tre affärsenheter har den ökade fokuseringen på export inneburit en ökad osäkerhet avseende 

vilka order de kommer att få. De har därför medvetet arbetat för en ökad flexibilitet i produktionen och 

därmed förbättrade möjligheter att hantera osäkerheten. Några av de mest omfattande förändringarna 

som genomförts behandlas i det första underavsnittet nedan. 

Den nära relationen med FMV har inneburit att det centrala för affärsenheterna har varit vad som 

levererats till kund snarare än när. Det senare har ofta varit förhandlingsbart. Att hålla initialt överens-

komna kostnadsnivåer har inte heller varit avgörande. Dessa förutsättningar gäller inte på exportmark-

naden. Där är kontrakten skrivna på ett sätt som innebär böter vid sena leveranser och att det initialt 

överenskomna priset gäller; eventuella kostnadsökningar är leverantörens problem. Att säkerställa en 

hög leveransprecision har därför blivit en kritisk framgångsfaktor inom de tre affärsenheterna. 

Betydande förändringar har därför genomförts i produktionsprocesserna och i ekonomi- och 

produktionsstyrningen för att realisera framgångsfaktorn och därmed anpassa sig till de förändrade 

förutsättningarna. Några av de mest omfattande förändringarna som genomförts behandlas i det andra 

underavsnittet nedan. 

                                                      

115 Det sistnämnda exemplet diskuteras mer utförligt i avsnitt 8.5.1 (Mot en integrerad styrning på koncernnivå). 
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8.3.1 MOT EN ÖKAD FLEXIBILITET I PRODUKTIONEN 

För att försöka hantera konsekvenserna av den ökade osäkerheten i omgivningen har samtliga tre affärs-

enheter arbetet för att utveckla de produktionsanställdas kompetens. Syftet har varit att öka flexibili-

teten i produktionen och därmed möjligheterna att bemanna verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt 

utifrån de order de faktiskt får. Nedan behandlas några av de mest omfattande förändringarna. 

Inom Aerosystems har de utbildat verkstadsanställda till grundoperatörer. Sådana är både mekaniker 

och elektriker och är därmed behöriga att utföra en stor del av arbetet i slutmonteringen. Dessutom har 

de certifierat medarbetare i slutmonteringen så att de är behöriga att genomföra arbete i hangaren. Sam-

mantaget har detta bidragit till ökade valmöjligheter i beläggningen och därmed till en ökad flexibilitet i 

processen. Förändringar i affärsenhetens slutmonteringsprocess har bidragit ytterligare till flexibilitet, 

exempelvis genom att kundorderpunkten flyttats från första steget i skrovmonteringen till första steget i 

slutmonteringen. I nästkommande avsnitt (8.3.2, Mot en förbättrad leveransprecision) behandlas fler 

relaterade förändringar i produktionsprocessen. 

Inom Systems har både Naval (sedan år 2004/2005) och Air/Land (sedan år 2006) jobbat för att alla me-

darbetarna skall ha minst två huvudkompetenser, bland annat för att öka valmöjligheterna i beman-

ningen av projekten. Vid utgången av år 2007 hade arbetet dock inte fått någon större effekt. Anledning-

en anses vara att medarbetarna är nöjda med sin situation och därmed inte särskilt intresserade av att 

byta arbetsuppgifter. Inom SBD har de lyckats bättre med sina kompetensutvecklingsambitioner. Ex-

empelvis har en elektronikutbildning genomförts i Karlskoga för att öka missilproduktionens möjlig-

heter att låna medarbetare från andra produktionsenheter, och inom Linköpingsenheten har ett visst 

lärlingsarbete genomförts för att sprida kompetensen för montering av Robot 15.  

Inom SBD har dessutom integreringen av verksamheten i de tidigare autonoma resultatenheterna ansetts 

vara viktig för att öka flexibiliteten i slutmonteringen och mjukvaruproduktionen. Skapandet av en 

enhetlig affärsenhet har bland annat inneburit att gemensamma produktions-, planerings- och uppfölj-

ningsprocesser har implementerats. Då detta har skapat en gemensam utgångspunkt för all produktion 

har exempelvis temporära förflyttningar av medarbetare och arbetspaket kunnat göras mellan olika 

orter. Med ett tydligare affärsenhetsperspektiv i dessa frågor har förutsättningar skapats för att hantera 

lokalt fluktuerande produktionsvolymer på ett för affärsenheten effektivt sätt116. 

Hittills har interna förändringar för att öka flexibiliteten nämnts. Det finns dock en viktig aspekt som 

även har en extern koppling som bör lyftas fram. Det gäller affärsenheternas användning av konsult-

bolag, både Saabägda och externa, för att hantera den fluktuerande produktionsvolymen. Genom den 

betydande ledtiden mellan order och leverans har respektive enhets egen bemanning legat på omkring 

85–90 procent av det totala behovet. Genom att täcka det resterande arbetet med externa konsulter har 

de senare kunnat användas som ventil för att reglera den totala bemanningsnivån utifrån det 

fluktuerande behovet. Den betydande konsultandelen har därmed bidragit till flexibiliteten i produk-

tionsprocessen. 

                                                      

116 Den integrerade styrningen och dess konsekvenser i SBD diskuteras mer utförligt i avsnitt 8.5.3 (Mot en inte-
grerad styrning inom SBD).  
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8.3.2 MOT EN FÖRBÄTTRAD LEVERANSPRECISION 

Fokuseringen på exportmarknaden har gjort det nödvändigt för de tre affärsenheterna att lägga stor vikt 

vid att leverera i tid till kund. Det har gjort att mätningar av och diskussioner om leverensprecisionen 

har blivit viktiga på alla nivåer inom respektive affärsenhet. Syftet har framför allt varit att förändra ett 

djupt rotat beteende grundat på att det tidigare inte varit nödvändigt att leverera i tid. Detta har varit 

centralt för att lyckas på exportmarknaden. 

SBD hade en hel del problem med leveransprecisionen under de första åren på 2000-talet. År 2005 

började därför ”kvalitet i rätt tid” att kommuniceras som den centrala utgångspunkten för verksam-

heten. Detta har inneburit fortsatta mätningar av leveransprecisionen men också att diskussionerna om 

utfallet har ökat betydligt. Ett antal förändringar har också genomförts för att förbättra leverans-

precisionen. Praktiskt medarbetarskap och Supply Chain-projektet är två exempel. Det förstnämnda 

innebär att alla medarbetare inom respektive sektion samlats under en dag för att ta fram en 

handlingsplan för hur sektionen kan bidra till en förbättrad leveransprecision. Att sektionerna inte 

tilldelas några extra resurser för arbetet har dock gjort att en hel del av de identifierade aktiviteterna inte 

genomförts. 

Avseende Supply chain-projektet har en del av det inneburit förändringar i ekonomistyrningen, främst 

genom mätningar av intern leveransprecision på individnivå. Under år 2007 infördes dessa inom 

Utveckling. Mätningarna verkar också ha hunnit få viss effekt före studieperiodens slut. Att vissa nega-

tiva utfall skapat frustration hos medarbetarna kan exempelvis betraktas som ett tecken på att de faktiskt 

bryr sig om utfallet och därmed vill göra vad de kan för att bidra till måluppfyllelsen. Även inom 

slutmonteringen i Linköping hade intern leveransprecision börjat mätas, dock inte på individnivå utan 

för programenhetens utsändningsmeddelande, det vill säga om produktionsunderlagen från program-

enheten till produktionen levereras enligt tidsplan. Att dessa levereras i tid anses vara kritiskt för att 

slutmonteringen i sin tur skall kunna leverera i tid till kund. 

Trots ett flertal förändringar i SBD:s ekonomistyrning under de sista åren av studieperioden hade de vid 

utgången av år 2007 inte fått önskade effekter, det vill säga att en betydligt bättre leveransprecision hade 

uppnåtts. Styrningens lösa karaktär inom affärsenheten är sannolikt en bidragande orsak till detta. Att 

tid och kostnad under lång tid inte prioriterats lika högt som själva produkten, tillsammans med dem 

fortsatt begränsade konsekvenserna vid negativa avvikelser, verkar ha gjort att den teknikorienterade 

kultur som byggts upp fortfarande är stark inom affärsenheten. Andra parametrar än produktrelaterade 

hade inte fått tillräckligt stor tyngd för att i sin tur få stort genomslag i beteendet. En respondent 

belyser just detta genom att säga att de nog skulle behöva bli mer strikta och mindre förlåtande vad 

gäller negativa tidsavvikelser. Detta för att undvika försenade leveranser. 

Inom Systems har fokuseringen på leveransprecision främst tagit sig uttryck i mer omfattande diskus-

sioner om när arbetspaket färdigställts och hur projekten ligger till i förhållande till centrala milstolpar. 

För att förbättra diskussionsunderlaget har storleken på arbetspaketen dessutom minskats. En minskad 

omfattning innebär att arbetspaket färdigställs mer frekvent och det är därmed möjligt att kontinuerligt 

skaffa sig en god uppfattning om status i förhållande till milstolpar. En respondent menar också att 

förändringarna bidragit till att de har en betydligt bättre kontroll över tidsåtgången än tidigare. 

Inom samtliga tre affärsenheter har fokuseringen på leveransprecision bidragit till förändrade 

produktionsprocesser. Inom Systems och SBD har styrningen för att effektivisera verksamheten 

dessutom varit en viktig bakomliggande faktor till förändringarna. De förändrade produktionsprocess-
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erna inom de två affärsenheterna kommer därför att behandlas i det nästkommande avsnittet (8.4, Från 

kundfinansiering till mer egenfinansierad utveckling) där just effektiviseringarna är i fokus. Resterande 

delen av detta avsnitt kommer i stället att behandla de omfattande ledtidsförkortande åtgärder som 

implementerats inom Aerosystems. 

Fram till Gripenkontraktet med Ungern år 2001 hade affärsenheten bara producerat JAS 39 Gripen till 

Sverige. Då Ungernaffären innebar att affärsenheten var tvungen att leverera betydligt snabbare än de 

gjort tidigare inleddes ett omfattande internt effektiviseringsarbete. För mjukvaruproduktionen innebar 

det att all mjukvarurelaterad verksamhet inom affärsenheten samlades i den nyskapade enheten Flyg-

ande datorsystem. Samma år (2003) inleddes ett arbete för att skapa ett standardiserat arbetssätt inom 

enheten. Förändringarna inom mjukvaruproduktionen syftade dels till att skapa flexibilitet i processen 

genom möjligheten att använda respektive medarbetare i olika typer av projekt, dels till att göra 

processen mer förutsägbar och därmed underlätta justeringar för att minska ledtiden. Genom att minska 

storleken på arbetspaketen samt skapa interna milstolpar möjliggjordes även en noggrannare uppfölj-

ning av tidsförbrukningen. Uppföljningen bidrog dessutom till en diskussion om implementering av 

andra arbetssätt för att därmed förkorta ledtiden och öka flexibiliteten ytterligare. Den inledda imple-

menteringen av iterativ produktion är en konsekvens av dessa diskussioner. 

För slutmonteringen genomfördes Ledtidsprogrammet under åren 2001–2003 i syfte att dels minska 

ledtiderna med 50 procent, vilket de lyckades med, dels öka flexibiliteten för att vid behov snabbt kunna 

öka produktionstakten utan att för den skull ha kontinuerlig överkapacitet. Ledtidsprogrammet innebar 

betydande förändringar i produktionsstrategin, ekonomistyrningen och produktionsstyrningen. 

Produktionsstrategin förändrades från att vara stationsuppdelad, till stor del grundad på de 

verkstadsanställdas egna beslut om montering av enskilda delar, och utan direkt samverkan mellan 

stationerna till att vara teambaserad, flödesorienterad med få överlämningar samt mer standardiserad 

avseende genomförandet av respektive monteringsmoment.  

Den förändrade produktionsstyrningen har varit en viktig förutsättning för att implementera den nya 

produktionsstrategin. Det finns ett antal exempel på det. Ett sådant är att övergripande produktions-

strategiska beslut flyttats närmare produktionen för att beslutsfattarna skall vara mer insatta i processen 

och därmed öka förutsättningarna för välinformerade beslut. Dessutom har införandet av produktions-

styrare inneburit en detaljerad uppdelning av monteringen i ett antal beordringar och tillverknings-

order. Det har i sin tur gjort processen mer förutsägbar och det har blivit enklare att utvärdera vilka 

moment som behöver effektiviseras ytterligare för att minska ledtiden.  

Implementeringen av ett nytt MPS-system år 2006 som ersättare för ett femtiotal enskilda system anses 

ha bidragit ytterligare till skapandet av ett integrerat informationsflöde inom slutmonteringen. Genom 

att planeringen på alla nivåer utgår från information i systemet finns det en gemensam utgångspunkt 

som all montering anpassas efter. Genom montörernas rapportering direkt i systemet skapas dessutom 

ett viktigt underlag för uppföljning av tidsåtgång och leveransprecision. Sammantaget lyfts integreringen 

fram som en central anledning till den höga leveransprecisionen, främst då den bidragit till en betydligt 

bättre kontroll över verksamheten. De första exportleveranserna lyfts i sin tur fram som den centrala 
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triggern för integreringen, liksom för den integrering som skett inom ekonomistyrningen och mellan 

ekonomi- och produktionsstyrningen117. 

8.4 FRÅN KUNDFINANSIERING TILL MER EGENFINANSIERAD UTVECKLING 

Detta avsnitt beskriver inledningsvis de förändringar i omgivningen som ligger bakom Saabs val att 

arbeta för en ökad andel egenfinansierad utveckling samt hur ekonomistyrningen förändrats för att 

realisera detta. Därefter fokuseras vad förändringarna har fått för konsekvenser inom SBD samt 

Aerosystems. Avsnittet avslutas med en mer omfattande redogörelse för konsekvenserna inom Systems. 

Den senare innefattar bland annat en diskussion om kopplingen till implementeringen av den föränd-

rade affärsstrategiska inriktningen. 

Med omvandlingen av det svenska försvaret har alltså försvarsbudgeten minskat och därmed också 

anskaffningen av materiel från försvarsindustrin. Med den nya materielförsörjningsstrategin är det heller 

inte längre säkert att det är svenska leverantörer som kommer att vinna FMV:s upphandlingar. Inom 

Saab uppfattas det som ett problem då många andra länder runt om i världen fortfarande skyddar sina 

inhemska försvarsindustrier med riktade upphandlingar. Den minskade tillgången på utvecklings-

resurser även på exportmarknaden har inneburit att Saab behövt effektivisera sin verksamhet för att 

skapa resurser för en ökad andel egenfinansierad utveckling. Resurserna har dessutom varit nödvändiga 

för att täcka de ökade marknadsförings- och försäljningskostnader som exportinriktningen inneburit. 

För att stimulera till en effektivare verksamhet har koncernledningen valt att förändra ekonomi-

styrningen. Sedan år 2006 utvärderas affärsenheterna tydligare utifrån ROCE, och i samband med tredje 

kvartalsrapporten år 2007 lanserades COGS-projektet (Cost Of Goods Sold) i syfte att spara en och en 

halv miljard SEK årligen efter år 2010. Sedan år 2007 skall affärsenheterna dessutom göra fullständiga 

månadsbokslut, och en mer omfattande och detaljerad månadsrapport skall lämnas till koncern-

ledningen. Den förändrade rapporteringen anses bland annat syfta till att ledningen skall få en bättre 

uppfattning om den kontinuerliga resultatutvecklingen så att eventuella behov av åtgärder kan identi-

fieras tidigare. 

Koncernledningens ökade fokus på sänkta kostnader fick en intressant konsekvens i budgetprocessen 

inför år 2008. Många affärsenheter sänkte då sin budgeterade rörelsemarginal för att frigöra resurser för 

en ökad egenfinansierad utveckling. Det accepterades inte av koncernledningen utan de krävde en 

åtminstone bibehållen budgeterad rörelsemarginal och att andra budgeterade kostnader än de utveck-

lingsrelaterade skulle sänkas för att nå målet. Inom SBD innebar det exempelvis att det mesta som inte 

var nödvändigt för att driva projekten under år 2008 ströks ur budgeten. Ett exempel är långsiktigt 

viktiga resurser för metodikutveckling inom mjukvaruproduktionen som innebar att den inledda 

anpassningen av mjukvaruproduktionsstrategin till affärsstrategin inte kunde fortsätta som planerat. 

Dock har även förändringar som betraktas som långsiktigt positiva skett för att minska kostnaderna. 

Några exempel är ett reviderat förslag till nästa generation av Robot 70, ett inriktningsbeslut om 

användandet av modellbaserad produktion samt beslut om att nyutveckling skall ske i ett affärsenhets-

övergripande CAD-verktyg (Computer-Aided Design). 

                                                      

117 Integreringen diskuteras mer utförligt i avsnitt 8.5.2 (Mot en integrerad styrning inom Aerosystems). 
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Inom Aerosystems har ett betydande effektiviseringsarbete pågått sedan början av år 2006 då projektet 

Uthållig lönsamhet startades. Detta har bland annat inneburit att diskussioner förts inom mjukvaru-

produktionen för att identifiera möjliga besparingar. Dessa har i sin tur lett till ett flertal förändringar. 

Exempelvis har en ny simuleringsmiljö börjat implementeras, yngre och billigare konsulter har börjat 

användas, arbetspaket har outsourcats och modellbaserad produktion har börjat implementeras. 

Avseende den sistnämnda förändringen har inte enbart lägre kostnader varit en drivande faktor. Den 

kontinuerliga uppföljningen av den interna leveransprecisionen har också bidragit till det totala besluts-

underlaget. Uppföljningen har visat på ett behov av att korta ledtiden, och modellbaserad produktion 

anses kunna bidra till det en mer tidseffektiv process. 

Inom Systems har effektiviseringsarbetet i princip pågått sedan affärsenheten blev en del av Saab år 

2000. Till en början handlade det om att eliminera de ekonomiska problem affärsenheten hade. Den 

efterföljande revideringen av den affärsstrategiska inriktningen under år 2003–2004 slutade i en inrikt-

ning mot ledningssystem på högre systemnivå än tidigare samt ett fokus på lönsam tillväxt. För att 

lyckas med det sistnämnda betraktades skapandet av en tydlig resultatorientering inom affärsenheten 

som en kritisk framgångsfaktor. Huvudsakligen har ekonomistyrningen använts för att åstadkomma en 

sådan. Exempelvis har affärsenhetsledningen årligen ställt krav på höjda budgetmål för divisionernas 

fakturering, resultat och orderingång. I budgetuppföljningen har intäkts- och kostnadsnivåer fått mer 

uppmärksamhet, och de bonusrelaterade mål som har använts för säljare och divisionsledningsmed-

lemmar har i huvudsak varit av monetär karaktär. Dessutom anses den revidering av planerings- och 

uppföljningsprocesserna som inleddes år 2004 ha varit viktig för att effektivisera resursanvändningen. 

Exempelvis har införandet av segmentplaner som ersättare till de relativt fristående divisionsplanerna 

bidragit till en tydligare koppling mellan den strategiska affärsplanen och divisionernas verksamhet, 

främst genom att centrala prioriteringar på affärsenhetsnivå får genomslag i divisionernas planering. 

Den förändrade ekonomistyrningen har också lett till en rad beteendeförändringar inom Systems. Inom 

mjukvaruproduktionen har produktionsstrategierna förändrats för att minska kostnaderna och ledtiden. 

Vid utgången av år 2007 hade exempelvis användningen av iterativ produktion ökat och uppskattnings-

vis 20 procent av projekten inom Air/Land tillämpade en sådan ansats. Inom Naval innefattade 

mjukvaruproduktionens verksamhetsplan för år 2008 dessutom direktiv om iterativ produktion som ett 

viktigt framtida arbetssätt. Ett annat exempel på beteendeförändring utifrån den förändrade styrningen 

rör fokuseringen på de anställdas beläggningsgrad. Den har inneburit ökade ansträngningar att få de 

anställda sysselsatta i projekt för att därmed utnyttja de befintliga resurserna så mycket som möjligt.  

Behovet av effektivisering har även gjort att affärsenhetsledningen arbetat för att försöka få divisionerna 

att realisera synergipotential och därmed minska resursåtgången, exempelvis genom användning av 

gemensamma hård- och mjukvaruplattformar. Ett steg i den riktningen är affärsenhetsledningens arbete 

med att skapa en produktportfölj på affärsenhetsnivå. Flera respondenter menar dock att detta kommer 

att ta tid och att affärsenhetsledningen fortfarande är rätt utlämnad till divisionerna. Hittills har en 

livscykelmodell skapats i vilken alla produkter placerats in, och större investeringar i produkterna skall 

godkännas av affärsenhetsledningen. En annan relaterad förändring är att fördelning av de interna 

utvecklingsresurserna har centraliserats för att affärsenhetsledningen skall kunna påverka vad resurserna 

används till. År 2007 gjorde de dessutom en noggrannare analys än vanligt av vilka projekt de skulle 

satsa på. 

Resultatorienteringen inom Systems har dock inneburit att en hel del internt förändringsarbete i syfte 

att nå långsiktiga monetära mål hamnat i skuggan av jakten på ökad tillväxt. Optimeringar av framför 
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allt årsresultatet, men även kvartalsresultatet, har skett på bekostnad av det långsiktiga arbetet. Exempel-

vis hamnar uppföljningen av BSC i skymundan av den monetära uppföljning och planerade aktiviteter 

för att nå strategiska mål genomförs därför inte. Ytterligare ett problem som lyfts fram är att det inte 

finns någon kultur inom affärsenheten att hålla budgeterade kostnadsnivåer. Styrningens lösa karaktär 

har sannolikt bidragit till det genom att konsekvenserna vid negativa avvikelser varit begränsade under 

hela studieperioden.  

8.5 FRÅN STATLIGT VERK TILL AFFÄRSMÄSSIGT UPPVAKNANDE – MOT EN 

INTEGRERAD STYRNING 

I de tre föregående avsnitten har beviskedjor presenterats med fokus på vad förändringar i Saabs 

omgivning fått för konsekvenser för den strategiska inriktningen, hur styrningen förändrats för att im-

plementera strategierna och vad det i sin tur har fått för konsekvenser för beteendet inom koncernen. 

Vid ett flertal tillfällen har integreringen av styrningen på koncernnivå respektive inom de tre affärs-

enheterna nämnts som en viktig faktor för implementering av nya strategier. Resonemangen har dock 

varit kortfattade både vad gäller bakgrunden till integreringen och på vilket sätt integreringen bidragit 

till strategiimplementeringen. 

Anledningen är att integreringen primärt inte skett på grund av specifika aspekter som fokuseringen på 

att leverera i tid eller att öka den egenfinansierade utvecklingen, utan snarare på grund av vad en respon-

dent benämner ett bredare affärsmässigt uppvaknande. Förändringen från en monopolsituation, med en 

verksamhet som en respondent liknar vid ett statligt verk, till en efterföljande konkurrensutsättning 

nämns som en starkt bidragande orsak till uppvaknandet. En omfattande diskussion om integreringen i 

relation till enskilda beviskedjor riskerar därmed att blir missvisande genom de mer övergripande 

bakomliggande faktorerna. Dessutom kan den integrerade styrningens betydelse för strategiimplemen-

teringen betraktas som så pass stor att integreringen förtjänar att diskuteras i ett eget avsnitt. 

I de fyra följande underavsnitten fokuseras därför bakgrunden till och innebörden av integreringen på 

koncernnivå samt inom respektive affärsenhet. Ett antal konsekvenser av integreringen diskuteras också. 

I avsnitt 8.6.2 (Skapandet av integrerad styrning) diskuteras sedan huruvida styrningen inom koncernen 

som helhet kan anses vara integrerad och i så fall på vilket sätt.  

8.5.1 MOT EN INTEGRERAD STYRNING PÅ KONCERNNIVÅ 

Fram till omkring år 2002 var ekonomistyrningens tre huvudsakliga styrverktyg på koncernnivå inte 

integrerade. Den strategiska affärsplanen var hemligstämplad och kommunicerades inte inom koncern-

en medan den finansiella affärsplanen och budgeten skapades genom en konsolidering av de autonoma 

affärsområdenas planering. Genom omställningen av det svenska försvaret och den förändrade koncern-

strategiska inriktningen ansågs det dock finnas ett behov av att integrera de tre styrverktygen. Det skulle 

bidra till ett effektivare resursutnyttjande och därmed implementeringen av den nya koncernstrategiska 

inriktningen, exempelvis i form av affärsenhetsöverskridande affärsutveckling. 

Integreringen av den strategiska och den finansiella affärsplanen har bland annat åstadkommits genom 

att deras innehåll och inbördes koppling diskuteras vid ett flertal tillfällen i koncernledningen. 

Ekonomichefens involverande i både den koncernstrategiska diskussionen och framtagandet av den 

finansiella affärsplanen anses dessutom ha bidragit till att en del potentiella tolkningsproblem kunnat 
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undvikas. Trots medvetna förändringar i planeringsarbetet för att stärka kopplingen mellan de två 

affärsplanerna ansågs de fortfarande inte matcha varandra fullt ut vid utgången av år 2007. 

Saabs fokusering på att öka intäkterna från exportmarknaden har inneburit förändringar i Saabs 

budgetarbete. En sådan är införandet av en preliminärbudget som anses ha skapat en koppling mellan 

den finansiella affärsplanen och budgeten. Genom att preliminärbudgeten både används som det första 

året i den finansiella affärsplanen och som grund för budgeten för det kommande verksamhetsåret är 

det samma information som är utgångspunkten för de två styrverktygen. En sådan koppling anses 

möjliggöra en avstämning att ettårsstyrningen är i linje med de långsiktiga målen. 

Mycket talar för att den medvetna integreringen av styrningen på koncernnivå bidragit till både imple-

mentering och revidering av koncernstrategierna. I det förstnämnda fallet betraktas integreringen exem-

pelvis som central för beslut om och inom COGS-projektet, ett projekt som måste betraktas som viktigt 

för implementeringen av den koncernstrategiska inriktningen. Framför allt då det bidrar till att frigöra 

resurser för nödvändiga satsningar på exportmarknaden. Utifrån de sammanlänkade planerings- och 

uppföljningsprocesserna från den strategiska affärsplanen till den kontinuerliga budgetuppföljningen 

har information skapats om vilka de tänkbara framtida förändringarna i omvärlden är, med vilken 

tidshorisont ett internt agerande måste ske för att anpassa verksamheten utifrån förändringarna, med 

vilken tidshorisont interna förändringar är möjliga samt hur mycket som behöver sparas för att nå 

målen. Med bland annat det som grund startades COGS-projektet i syfte att från och med år 2011 spara 

en och en halv miljard årligen. 

Avseende den integrerade styrningens bidrag till revideringen av strategier är koncernledningens val av 

spelkort ett talande exempel. Budgetuppföljningen har alltså bidragit med kontinuerlig monetär 

information om utfallet för olika verksamhetsområden. Denna har i sin tur varit ett viktigt besluts-

underlag för vilka områden de skall satsa ytterligare på och har därmed påverkat vilka spelkort som 

beviljas av koncernledningen. Ett exempel är den ökade satsningen på UAV:er (Unmanned Aerial 

Vehicle) då de ser en betydande potential inom det området.  

Integreringen av den strategiska planeringen inom koncernen, det vill säga skapandet av en koncern-

övergripande strategiprocess i vilken affärsenheterna är delaktiga, har också haft en viktig roll i både 

implementeringen och revideringen av strategier. Exempelvis har strategiseminarierna skapat förutsätt-

ningar för en anpassning av affärsstrategierna till den koncernstrategiska inriktningen, detta genom 

enhetsrepresentanternas delaktighet i framtagandet av affärsplaner på båda koncern- och affärsenhets-

nivå. Deltagarna både ger och tar information i respektive process och den strategiska inriktningen på 

respektive nivå formas således genom ömsesidig anpassning. Seminarierna skapar dessutom kontaktytor 

mellan affärsenhetsrepresentanterna som rimligen är viktiga för framtida samarbeten, exempelvis affärs-

enhetsövergripande affärer. Att genomföra sådana utan att känna till varandras verksamhet är knappast 

möjligt. Strategiseminarierna kan således betraktas som ett komplement till de diskussions- och besluts-

forum som implementerats för att skapa ett Saab. 

8.5.2 MOT EN INTEGRERAD STYRNING INOM AEROSYSTEMS 

Fram till år 2003 var Aerosystems fyra huvudsakliga styrverktyg inom ekonomistyrningen, det vill säga 

den strategiska och den finansiella affärsplanen, budgeten samt målstyrningen, inte integrerade. Beställ-

ningarna från Ungern och Tjeckien anses dock ha bidragit med betydande insikter om att planerings- 

och uppföljningsprocesserna behövde revideras för att affärsenheten skulle klara av att leverera i enlighet 
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med kontrakten. Initiativet till integreringen kom dock inte från affärsenhetsledningen utan från anstäl-

lda längre ned i organisationen.  

Skapandet av SBG (Strategiberedningsgruppen) år 2005 kan betraktas som ett viktigt steg på vägen mot 

den integrerade styrningen. SBG har ett beredande ansvar för innehållet i och koordineringen av de fyra 

styrverktygen och träffas därför i princip varannan vecka året om. Det framtagna innehållet diskuteras 

sedan främst inom affärsenhetsledningen och eventuella revideringar sker inom SBG. Att det efter SBG:s 

skapande har uppstått tydliga kopplingar mellan styrverktygen, samtidigt som affärsenhetsledningen 

inte anses vara tillräckligt involverad i planeringsarbetet, talar för att det är SBG som till stor del 

bidragit till den integrering som skett. 

Integreringen inom ekonomistyrningen består både av kopplingar mellan och inom respektive styr-

verktyg. I det förstnämnda fallet sker arbetet med den strategiska och den finansiella affärsplanen 

parallellt under våren och de två skapas därmed genom ömsesidig anpassning. Bland annat då de två 

diskuteras kontinuerligt inom SBG. Basscenariot från affärsplanerna utgör sedan den verksamhetsförut-

sättning som höstens budgetarbete grundar sig på. De centrala målen från affärsplanerna och budgeten 

används sedan som övergripande strategiska mål inom målstyrningen. Att affärsplanerna sedan år 2006 

dessutom kommuniceras till de anställda har sannolikt bidragit till integreringen. I och med att initia-

tivet uppskattats av de anställda långt ned i affärsenheten har dessa rimligen haft inriktningen kvar i 

minnet under budget- och målstyrningsarbetet. Det gör i sin tur att de sannolikt haft bättre möjligheter 

att förstå innehållet i den utskickade verksamhetsförutsättningen och därmed kunnat anpassa planering-

en till den. 

Integreringen inom respektive styrverktyg innebär bland annat kopplingar mellan planeringsarbetet på 

olika nivåer. Exempelvis sker arbetet med verksamhetsplanen inom området Flygande datorsystem dels 

parallellt med motsvarande arbete på avdelningsnivå, dels med utgångspunkt i den strategiska affärs-

planen. Utifrån verksamhetsplanen tas sedan mål fram på sektionsnivå. Sammantaget skapas därmed en 

koppling från den strategiska affärsplanen till mål på lägsta chefsnivå. Ett annat exempel är den 

kontinuerliga revideringen av orderingångsprognosen och beläggningsplaneringen, det vill säga den 

centrala utgångspunkten för både produktionsstyrningen och styrningen i och av projekten. Inom 

produktionsstyrningen för slutmonteringen har införandet av produktionsstyrare och tydliga tillverk-

ningsorder inneburit att den övergripande orderingångsprognosen kontinuerligt bryts ned i en detalj-

erad produktionsplanering. Den senare specificerar bland annat när respektive tillverkningsorder skall 

genomföras. Genom att respektive tillverkningsorder i sin tur tillskrivs en enskild individ skapas en 

tydlig koppling från planeringen på övergripande affärsenhetsnivå (orderingångsprognosen) till den 

enskilda montörens arbete i slutmonteringen. 

Integreringen verkar inte bara ha skett inom ekonomi- respektive produktionsstyrningen utan en hel del 

talar även för att de två styrsystemen integrerats med varandra. På vilket sätt diskuteras i detta och de tre 

kommande styckena. I diskussionen om informationens karaktär i Aerosystems produktionsstyrning (se 

avsnitt 5.6.6, Klassificering – Aerosystems produktionsstyrning), likväl som i SBD:s och Systems produk-

tionsstyrning, hävdar jag att mål och mått för produktionen hanteras inom ekonomistyrningen. Den 

övergripande produktionsstyrningen handlar i stället primärt om vem som skall göra vad och när. 

Gränsen för när det senare arbetet måste vara klart specificeras med hjälp av måttet leveransprecision 

inom målstyrningen (ekonomistyrning). Huruvida leveransprecisionen utgör utgångspunkten för, eller 

är konsekvensen av, produktionsstyrningen kan förvisso diskuteras men det intressanta här är kopp-

lingen i sig då det är den som har betydelse för integreringen.  
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I Aerosystems fall innebär kopplingen mellan ekonomi- och produktionsstyrningen exempelvis att 

negativa tidsmässiga avvikelser i förhållande till produktionsplaneringen (produktionsstyrning) fångas 

upp i mätningarna av den interna leveransprecisionen inom ekonomistyrningen. Detta gäller även inom 

SBD och Systems. Ett annat exempel är att andelen debiterbara timmar medarbetarna arbetar inom 

slutmonteringen och mjukvaruproduktionen fokuseras inom ekonomistyrningen med hjälp av måttet 

beläggningsgrad (SBD och Systems) respektive direktredovisningsgrad (Aerosystems). 

Även om nämnda exempel används för att visa att mått och mål i produktionen är en del av ekonomi-

styrningen kan de användas för att argumentera för det motsatta. Det skulle lika väl kunna hävdas att 

information om utfall i förhållande till produktionsplaneringen är en del av produktionsstyrningen då 

det är just arbetet i produktionsfunktionen som är i fokus, både vad gäller planering och uppföljning. 

Med en sådan utgångspunkt är det inte styrverktygen som är det centrala när måttets tillhörighet 

diskuteras utan vilken funktion i organisationen informationen relaterar till.  

Även om jag står fast vid min initiala ståndpunkt visar diskussionen att det inte är självklart om mål 

och mått som relaterar till produktionen är en del av ekonomi- eller produktionsstyrningen. Rimligen 

är detta ett tecken på en integrerad styrning; det finns inga tydligt separata delar i styrningen utan det 

centrala informationsflödet konvergerar snarare till en helhet. Då samma typ av kopplingar blivit en 

realitet inom samtliga tre affärsenheter har ekonomi- och produktionsstyrningen i de tre fallen inte-

grerats. 

Att en betydande integrering av Aerosystems styrsystem har skett leder till den viktiga frågan vad inte-

greringen i så fall har bidragit med. Mycket talar för att den har bidragit till ett förändrat beteende 

inom affärsenheten och därmed till att implementera strategier. Det finns dessutom ett flertal exempel 

på att integreringen har bidragit till formuleringen av nya strategier. Integreringens roll i formuleringen 

och implementeringen av strategier diskuteras i de tre följande styckena. 

Avseende det förändrade beteendet har exempelvis kopplingen mellan affärsplanerna och budgeten inne-

burit att fördelningen av interna utvecklingsresurser skett mer fokuserat och med koppling till den 

affärsstrategiska inriktningen. Bland annat har en hel del resurser lagts på utvecklingen av civila del-

system för att skapa förutsättningar för att lyckas med den strategiska satsningen. Skapandet av 

projektkontor, den kontinuerliga revideringen av det övergripande resursbehovet samt den kontinuerliga 

dialogen mellan projektkontorscheferna och sektionscheferna har dessutom bidragit till en mer exakt 

beläggningsplanering. Då den är central som underlag för kostnadsbudgeteringen har kvaliteten i 

budgeten i sin tur ökat och därmed också kontrollen över kostnadsnivåerna. Det senare har betraktats 

som en viktig förutsättning för att nå rörelsemarginalmålet. 

Vidare har den koncernövergripande strategiprocessen bidragit till att det finns en koppling mellan 

koncernstrategierna och Aerosystems affärsstrategier. Exempelvis har koncernledningens kommuniceran-

de av att det är viktigt att fortsätta satsa på Gripen och UAV:er gjort att affärsenheten tonat ned sin 

satsning på civila delsystem till förmån för nämnda områden. Information från den kontinuerliga 

budgetuppföljningen användes också som underlag för beslutet. Bland annat visade den att satsningen 

på delsystemen inte lett till önskat ekonomiskt resultat.  

Kopplingen mellan den strategiska affärsplanen och målstyrningen har gjort att styrning på lägsta nivå 

inom affärsenheten skett med indirekt koppling till koncernstrategierna. Ett exempel är mätandet av 

medarbetarnas direktredovisningsgrad som bland annat bidragit till den koncernövergripande inrikt-
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ningen att effektivisera verksamheten. Styrningen för att förbättra effektiviteten har dessutom lett till 

diskussioner inom mjukvaruproduktionen om hur produktionsprocessen kan effektiviseras. Dessa har i 

sin tur gjort att nya produktionsstrategier formulerats och implementerats. 

Även om Aerosystems styrsystem i många avseenden kan betraktas som integrerat finns det avvikande 

delar. En sådan är att minskade kostnadsnivåer i budgeten inte alltid påverkar de relaterade ickemone-

tära målen i målstyrningen, det vill säga att även om de monetära resurserna som avsatts för att nå ett 

ickemonetärt mål minskas så justeras inte målnivån för det ickemonetära målet. Det innebär således att 

samma aktiviteter för att nå målet skall genomföras med mindre resurser. Detta kan förvisso vara ett 

medvetet agerande för att hitta effektivare lösningar, men i Aerosystems fall verkar det snarare vara en 

omedveten effekt i och med att respondenter lyfter fram att budgeten och målstyrningen inte matchar 

varandra fullt ut.  

Ytterligare ett exempel på avvikelser i informationsflödet relaterar till arbetet med verksamhetsplanerna 

på funktionsnivå. Alla sektioner har exempelvis inte egna mål och vissa upplever att medarbetarna på 

lägsta organisatoriska nivå inte involveras tillräckligt i förändringsarbetet, något som i sin tur gör att de 

knappast kan bidra fullt ut i implementeringen av strategier. Dessutom når projektplaneringen inte 

alltid hela vägen ned till individnivå och målstyrningen betraktas fortfarande ”som något vid sidan om 

som man måste komma ihåg att arbeta med” (Respondent, affärsenhetsnivå). Alla vet därför inte hur 

mål på deras egen nivå hänger ihop med mer övergripande mål. 

8.5.3 MOT EN INTEGRERAD STYRNING INOM SBD 

Fram till år 2004 bestod SBD av autonoma resultatenheter med egna planerings- och uppföljnings-

processer. Den inledda satsningen på export och de förväntade minskningarna av investeringar från 

FMV bidrog dock till att affärsenhetsledningen insåg att de behövde skapa en enhetlig affärsenhet med 

ett sammanhängande styrsystem, främst för att kunna möta den förändrade omgivningen på ett bra sätt. 

År 2004 upplöstes därför resultatenheterna och gemensamma planerings- och uppföljningsprocesser bör-

jade implementeras för att skapa transparens inom affärsenheten.  

De gemensamma planerings- och uppföljningsprocesserna innebar bland annat att affärsenhetens tre 

huvudsakliga styrverktyg inom ekonomistyrningen, det vill säga den strategiska verksamhetsplanen, bud-

geten och Mål & Mät, började integreras, både internt och med varandra. I det förstnämnda fallet sker 

arbetet med de två delarna av den strategiska verksamhetsplanen, det vill säga den strategiska och den 

finansiella affärsplanen, parallellt och delarna skapas därmed genom ömsesidig anpassning. Bland annat 

diskuteras och revideras innehållet i de två affärsplanerna vid avstämningsmöten för att säkerställa att 

innehåll i respektive affärsplan är relevant och att det finns en koppling mellan de två planerna. Det 

första året i den finansiella affärsplanen är sedan utgångspunkten för budgetarbetet, och de långsiktiga 

målen i den strategiska verksamhetsplanen blir strategiska mål inom Mål & Mät. 

Avseende integreringen inom respektive styrverktyg är omkostnadsbudgeteringen ett bra exempel. Efter 

att ett budgetunderlag innefattande intäktssidan och övergripande marginalmått skickats ut till avdel-

ningarna tas kostnadsställesbudgetar fram på ett flertal nivåer. Dessa aggregeras till en omkostnadsbud-

get för hela affärsenheten som sedan diskuteras i affärsenhetsledningen. Vanligen leder det till krav på 

revideringar hos kostnadsställena för att budgeten skall vara i linje med övergripande mål. Det leder till 

ytterligare dialog mellan kostnadsställesansvariga för respektive nivå. Sammantaget skickas budgetrelate-
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rad information upp och ned mellan affärsenhetsledningen och lägre nivåer vid ett flertal tillfällen 

innan budgeten fastställs. 

Ett annat exempel på integrering är att den kontinuerliga uppdateringen av orderingångsplanen bryts 

ned i en beläggningsplan som även innefattar inneliggande order. Beläggningsplanen är i sin tur 

utgångspunkten för produktionsplaneringen hela vägen ned till individnivå. På så vis finns det en 

kontinuerlig anpassning av vad den enskilda individen förväntas göra i förhållande till den aktuella 

orderingången. Detta tillsammans med användningen av IT-verktyget KUPP (Kalkylering, Uppföljning, 

Planering, Prognostisering) anses i sin tur ha bidragit till att beläggningsplaneringen blivit mer exakt. Då 

den senare dessutom är en central utgångspunkt för budgeten anses kvaliteten i budgeten ha ökat. En 

exaktare beläggningsplanering gör att de budgeterade kostnaderna blir mer pålitliga och möjligheterna 

att nå målen ökar därmed. 

Precis som inom Aerosystems har integreringen av SBD:s styrsystem bidragit till både formulering och 

implementering av strategier. I detta och det efterföljande stycket ges ett antal exempel på det. Genom 

användningen av KUPP har produktionsenheternas planering sammanlänkats och ett utbyte av med-

arbetare och arbetspaket mellan orterna har därmed underlättats. Det har i sin tur ökat flexibiliteten i 

slutmonteringen och mjukvaruproduktionen genom ytterligare valmöjligheter i resurstillsättningen. 

Dessutom har metodikutvecklingsdelen av budgeten under de sista åren av studieperioden fokuserats på 

aktiviteter som syftar till att få personer från de olika orterna att lära känna varandra och därmed öka 

förutsättningarna för samverkan. Exempelvis har två erfarenhetsutbytesdagar om modellbaserad pro-

duktion genomförts. Vid utgången av år 2007 hade också viss koordinering skett mellan orterna, men 

den var fortfarande begränsad. 

En viktig del i integreringen är att mål fokuserats mot de kritiska framgångsfaktorerna för att imple-

mentera strategierna. Bland annat har intern och extern leveransprecision fått hög prioritet inom 

affärsenheten och har också lett till ett antal förändringar. Under de sista åren av studieperioden har 

förändringarna dessutom inneburit att leveransprecisionen förbättrats, dock inte i den utsträckning 

mycket som affärsenhetsledningen hoppats. Ett exempel på en genomförd förändring är skapandet av en 

övergripande huvudplan för missilproduktionen i Karlskoga. Förändringen syftar till att underlätta 

koordineringen av produktionen och därmed möjliggöra att projekten blir klara i tid. Nedbrytningen av 

huvudplanen i orderplaner och detaljerade produktionsplaner har i sin tur inneburit att de inom pro-

duktionsenheten anser sig ha mycket bättre kontroll över situationen än tidigare. Att styrsystemet 

kommunicerat att både leveransprecision och effektivisering är viktigt har dessutom lett till diskussioner 

om förändrade produktionsprocesser, både för slutmonteringen och för mjukvaruproduktionen. I det 

senare fallet har dessa inneburit att beslut fattats om att modellbaserad produktion skall ha en betyd-

ande roll framöver. Bland annat visade mätningar inom ett då pågående projekt där arbetssättet 

tillämpades att det modellbaserad produktion var betydligt effektivare än det mer traditionella arbetssätt 

som deras partner tillämpade. 

Även om det skett en betydande integrering av SBD:s styrsystem fanns det vid utgången av år 2007 

avvikande delar i informationsflödet. Bland annat fanns det inte en verksamhetsplan överallt på funk-

tionsnivå, och i de fall det fanns en var det sällan som exempelvis planerade teknikstudier för att hitta 

effektivare arbetssätt faktiskt genomfördes. Den slimmade organisationen och arbetsbelastningen lyfts 

fram som de huvudsakliga anledningarna till att arbetet med verksamhetsplanerna inte fått fotfäste. Ett 

liknande problem var att fokuseringen på tid och kostnad gjorde att de enskilda projekten optimerades i 

stället för att ett långsiktigt agerande prioriterades. Exempelvis saknades det incitament i projekten för 



 

 - 266 -  

att genomföra mindre tilläggsarbeten som bidrar med nytta också i framtida projekt. En tydligare 

koppling mellan den strategiska inriktningen och Mål & Mät efterfrågas dessutom. En lösning som lyfts 

fram är att arbetet med Mål & Mät och budget byter plats i planeringscykeln så att budgeten skapas med 

formulerade mål som grund och inte tvärt om. Betydelsen av Mål & Mät som helhet anses dock vara 

begränsad. Att leverera i tid till kund har högsta prioritet vilket innebär att internt utvecklingsarbete 

relaterat till mål i Mål & Mät ofta får stå tillbaka för det operativa arbetet i projekten. 

8.5.4 MOT EN INTEGRERAD STYRNING INOM SYSTEMS 

Från år 2000, då Systems blev en del av Saab, fram till år 2004 låg fokus inom affärsenheten på att få 

ordning på de ekonomiska problemen, och under år 2003–2004 även på att revidera den strategiska 

inriktningen. År 2004 inleddes dessutom ett arbete för att implementera reviderade planerings- och 

uppföljningsprocesser för de fyra huvudsakliga styrverktygen inom ekonomistyrningen, det vill säga den 

strategiska och den finansiella affärsplanen, budgeten och BSC (Balanced Scorecard). Syftet var bland 

annat att integrera dessa för att skapa förutsättningar för ett effektivare resursutnyttjande och en ökad 

resultatorientering, något som betraktades som en kritisk framgångsfaktor för att nå de övergripande 

målen. 

Precis som i de två andra affärsenheterna innebär integreringen inom ekonomistyrningen en koppling 

både inom och mellan de olika styrverktygen. I det förstnämnda fallet skapas den strategiska affärs-

planen av en grupp medarbetare och översätts sedan till en finansiell affärsplan av en annan grupp. Att 

arbetet skett inom olika grupperingar har dock lett till vissa brister i matchningen mellan affärsplan-

erna, främst då dialogen mellan grupperna inte varit tillräcklig. Då den finansiella affärsplanen i sin tur 

är en viktig del i länken mellan den strategiska affärsplanen och budgeten har den bristande dialogen 

inneburit att inte heller den strategiska affärsplanen och budgeten matchat varandra fullt ut. Sedan år 

2008 sker planeringen kopplad till den strategiska och den finansiella affärsplanen därför parallellt i en 

och samma arbetsgrupp. Utgångspunkten för det efterföljande budgetarbetet är det första året i den 

finansiella affärsplanen. När budgeten är fastlagd avslutas planeringscykeln genom arbetet med BSC. 

Det handlar då till viss del om att sammanställa redan identifierade mål från de övriga tre styrverktygen. 

I styrkortets monetära perspektiv återfinns exempelvis de övergripande målen från budgetarbetet, bland 

annat tillväxt och lönsamhet. 

Integreringen inom respektive styrverktyg innebär bland annat att planeringsarbetet inom BSC sedan år 

2007 sker parallellt på affärsenhets- och divisionsnivå. Divisionens övergripande BSC bryts sedan ned på 

områdes- och avdelningsnivå. Inom Air/Land sker framtagandet av områdenas BSC i divisionens led-

ningsgrupp och avdelningarnas i dialog mellan områdes- och avdelningschef. Inom Naval är det led-

ningsgruppen på respektive nivå som genomför arbetet. Genom respektive chefs deltagande i diskussion-

en på två nivåer får denna med sig information från den ena nivån vilken kan användas som input i 

diskussionen på den andra. Genom en kontinuerlig växelverkan i arbetet mellan nivåerna skapas mål 

och mått på olika nivåer genom ömsesidig anpassning och planeringen sammanlänkas därmed. 

Precis som inom Aerosystems och SBD har den integrerade styrningen bidragit till både formulering 

och implementering av strategier. I detta samt de två efterföljande styckena presenteras ett flertal exem-

pel som styrker detta. Genom införandet av segmentplaner har kopplingen mellan den strategiska 

affärsplanen och divisionernas verksamhet stärkts. Dessutom diskuteras konsolideringen av divisioner-

nas budgetar, och därmed deras planerade investeringar, i förhållande till den strategiska affärsplanen. 

Tillsammans har dessa förändringar inneburit mer strukturerade satsningar i linje med den strategiska 
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affärsplanen. Kopplingen mellan affärsplanerna och budgeten har, även om den inte varit 100-procentig, 

dessutom inneburit att det övergripande målet att växa med ökad lönsamhet har kommunicerats på alla 

nivåer. Det har i sin tur lett till betydande förändringar inom divisionerna. Exempelvis har förändrade 

produktionsprocesser börjat implementerats för att minska kostnaderna. 

Integreringen av budgetarbetet tillsammans med centraliseringen av de interna FoU-resurserna har gjort 

att de senare börjat fördelas i enlighet med den affärsstrategiska inriktningen. Flera respondenter menar 

att inriktningen är att investeringsförslagen skall kunna betraktas som långsiktigt bra för affärsenheten 

som helhet snarare än för den enskilda divisionen för att resurser skall erhållas. Exempelvis har FoU-

resurser gått till utveckling av divisionsövergripande plattformar. Detta för att öka samverkan mellan 

divisionerna och därmed kunna frigöra andra utvecklingsresurser. De senare har i sin tur använts för att 

täcka ökade marknadsförings- och försäljningskostnader på exportmarknaden och därmed hjälpt till att 

implementera den exportinriktade affärsstrategin. 

Integreringen av styrsystemet har dessutom inneburit att resultatorienteringen inom affärsenheten 

underlättats. Affärsenhetens rörelsemarginal ökade med ungefär 250 procent år 2005 och låg kvar på 

samma nivå år 2006 och år 2007. Detta trots minskade externa utvecklingsresurser och ökade kostnader 

genom exportsatsningen. En tydlig och sammanhängande planering samt ett större engagemang i upp-

följningen lyfts fram som centrala faktorer bakom detta. Efterfrågan på monetär information i uppfölj-

ningen har dessutom bidragit till att det under de sista åren av studieperioden krävts investerings-

analyser innan en investering genomförs. Tanken är att de skall säkerställa att investeringen bidrar till 

uppfyllandet av rörelsemarginalmålet. 

Även om innehållet så här långt i avsnittet visar att Systems styrsystem i många avseenden kan betraktas 

som integrerat finns det delar av styrsystemet som skapat avvikande information i förhållande till det 

integrerade informationsflödet. Ett exempel är den redan nämnda missmatchningen mellan den strateg-

iska och den finansiella affärsplanen. Ett annat exempel är att BSC som helhet anses ha begränsad 

betydelse i styrningen. Ett tydligt tecken på det är att en del sektionschefer inte ens är säkra på hur 

många perspektiv som används i styrverktyget. En respondent menar också uttryckligen att arbetet med 

BSC på lägre nivåer inte alls känns genomarbetat. Dessutom verkar det överlag saknas ett explicit 

involverande av den lägsta chefsnivån i strategiimplementeringen. En respondent sammanfattar det så 

här: 

På min nivå är man som chef väldigt bortkopplad från allting. Det är först i år [2008] som vi har ett chefs-

forum i och med att alla sektionschefer har samma chef och därmed möten ihop. Annars så var det en 

mycket isolerad position (Respondent, funktionsnivå). 

Som nämns i avsnitt 8.4 (Från kundfinansiering till mer egenfinansierad utveckling) har det under de 

sista åren av studieperioden dessutom funnits ett fokus från affärsenhetsledningens sida att på sätt och 

vis optimera det monetära resultatet på kvartals- och årsbasis, eller åtminstone försöka säkerställa att de 

når budgeterat resultat, även om det sker på bekostnad av långsiktighet. Användandet av budgeten för 

att realisera detta har exempelvis inneburit att planerad verksamhetsutveckling, eller andra initiativ för 

att nå mål i BSC, fått stå tillbaka för åtgärder som skall hjälpa till att nå de monetära målen för det 

enskilda året. En respondent på divisionsnivå sammanfattar enligt följande: ”Kan man komma rätt ut 

på sista raden så har man nog rätt mycket förlåtelse för hur man åstadkommit det verksamhetsmässigt”. 
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8.6 STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING – EN UPPSUMMERING 

I detta avsnitt sammanfattas innehållet i kapitlet genom att förändringarna av Saabs strategier och styr-

system diskuteras i termer av strategisk kongruens (första underavsnittet) och integrerad styrning (andra 

underavsnittet). Kontentan av avsnittet är ett fastställande av huruvida Saab haft strategisk kongruens 

och integrerad styrning någon gång under studieperioden, och i så fall när och på vilket sätt.  

8.6.1 SKAPANDET AV STRATEGISK KONGRUENS 

Under andra halvan av 1990-talet var den koncernstrategiska inriktningen till stor del okänd inom kon-

cernen då den knappt kommunicerades utanför styrelsen och den verkställande ledningen. Även om den 

senare förde en individuell dialog med respektive affärsområdeschef var det till stor del upp till 

respektive affärsområde att välja sin strategiska inriktning. Det viktiga var att de levererade resultatmäss-

igt. 

Inom Aerosystems var den affärsstrategiska inriktningen i sin tur hemligstämplad och kommunicerades 

inte. På funktionsnivå fanns det därmed inte några detaljerade riktlinjer att utgå från i utformningen av 

produktionsstrategierna. Det enda var att verksamheten skulle innefatta utveckling och produktion av 

Gripen. Avsaknaden av en detaljerad vägledning gör i sin tur att det inte är förvånande att det saknades 

enhetliga produktionsstrategier inom affärsenheten. Exempelvis var stationerna i slutmonteringen i vissa 

avseenden autonoma med bland annat en begränsad dialog mellan dem som följd, och inom mjukvaru-

produktionen arbetade de olika enheterna på olika sätt. I det förstnämnda fallet ledde det i sin tur till 

ett ineffektivt flöde genom slutmonteringen. Exempelvis var ledtiden i princip den dubbla i jämförelse 

med efter Ledtidsprogrammet. Situationen inom mjukvaruproduktionen försvårade bland annat ett 

utbyte av medarbetare mellan de olika enheterna då de arbetade på olika sätt. Det totala resursutnytt-

jandet inom mjukvaruproduktionen betraktades därför som ineffektivt. 

Även inom SBD var mjukvaruproduktionsstrategierna av varierande karaktär. Anledningen kan antas 

vara densamma som i Aerosystems fall, det vill säga att avsaknaden av ett tydligt fokus i verksamheten 

gjorde att det fanns stor frihet i utformningen av produktionsstrategierna, och att de senare därmed 

kom att utvecklas på olika sätt inom olika delar av verksamheten. Friheten inom SBD var en konse-

kvens av det decentraliserade strategiarbetet. Några omfattande strategidiskussioner för enheten som 

helhet fördes inte i ledningsgruppen utan strategiarbetet delegerades i stället till resultatenheterna. De 

senare saknade således riktlinjer om lämplig inriktning att ta i beaktande i utformningen både affärs- 

och produktionsstrategier och de kunde relativt fritt välja inriktning.  

Den intressanta frågan här är vad avsaknaden av en explicit koncernstrategi och övergripande affärs-

strategier innebär för möjligheterna att skapa strategisk kongruens. Att inte veta vad den strategiska 

inriktningen på ovanliggande nivå innefattar gör onekligen att det är svårt, om ens möjligt, att medvetet 

skapa en koppling mellan strategier på respektive nivå. Omedvetet skulle strategierna kunna komma att 

matcha varandra men ovanstående talar för att så inte varit fallet här. Exempelvis är avsaknaden av ett 

tydligt fokus och ensade processer inom produktionen inom både Aerosystems och SBD ett tydligt 

tecken på det. Med sammanlänkande strategier hade det snarare funnits stora likheter i processerna då 

kongruens bidrar till att enhetliga faktorer för framgång skapas inom hela koncernen (jfr Nilsson & 

Rapp, 2005). 

Traditionen inom affärsområdena att skapa högteknologiska och avancerade lösningar verkar dock ha 

givit viss vägledning för vad som skulle prioriteras på funktionsnivå. Produktionen inom de två affärs-
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enheterna fokuserades på att skapa just avancerade högteknologiska lösningar av hög kvalitet. Kostnad-

erna var av mindre betydelse. Exempelvis lyfter några respondenter fram att verksamheten var tydligt 

ingenjörsdriven och att fokus därmed låg på själva utvecklingen av produkterna. Därutöver fanns det 

inte någon direkt anpassning av produktionsstrategierna till affärsstrategierna. 

Frånsett avsaknaden av en explicit koncernstrategisk inriktning har styrning på koncernnivå sannolikt 

bidragit att koncern- och affärsstrategierna inte var sammanlänkade. Koncernens budget och finansiella 

affärsplan var enbart en konsolidering av affärsområdenas planering och därmed inte direkt anpassade 

efter någon koncernstrategisk inriktning. Styrverktygen kommunicerade således inte några övergripande 

riktlinjer att ta i beaktande i affärsområdenas strategiska planering; de hade stor frihet i utformningen 

av affärsstrategier. Förvisso fanns det ett fokus på kostnader inom hela koncernen, men detta syftade 

främst till att säkerställa rätt ersättning från FMV och gav därmed knappast någon vägledning om lämp-

lig affärsstrategisk inriktning. 

Sammantaget var koncernens strategier till stor del inkongruenta fram till millennieskiftet, detta trots 

att den gemensamma affärslogiken och kärnkompetensen rimligen gav möjligheter till betydande 

koordinering både mellan och inom affärsområdena. Den gemensamma affärslogiken innebar att 

affärsområdena i många fall hade gemensamma kunder. Grundförutsättningarna för de större affärerna 

var också desamma oavsett affärsområde, det vill säga att det ofta var helheten i form av den politiska 

relationen, offset, produkten i sig och dess pris som avgjorde affären. Skillnaden för ett affärsområde att 

vinna och genomföra en affär på egen hand i jämförelse med att göra det tillsammans med ett annat 

affärsområde handlade därmed främst om intern koordinering. 

Koncernens kärnkompetens i form av systemintegration skapade rimligen förutsättningar för en sådan 

koordinering. Systemintegration inom Saab har under hela studieperioden inneburit en förmåga att 

integrera fysiska komponenter och mjukvara till avancerade försvars- och säkerhetslösningar. Den har 

också inneburit en förmåga att skapa mjukvara som gör att information från olika källor samlas in, 

bearbetas och presenteras på ett relevant sätt. Alternativt att informationen leder till automatiserade 

åtgärder, exempelvis att en missil ändrar riktning för att undvika motmedel. Genom att systeminte-

grationskompetensen inom affärsområdena hade ett tydligt fokus på försvarsrelaterade lösningar fanns 

det rimligen möjligheter att exempelvis integrera olika system och därmed skapa nya och mer komplexa 

lösningar. Åtminstone fanns det goda möjligheter till realisering av kunskapsrelaterade synergier, främst 

genom samtliga affärsområdens fokusering på insamling, bearbetning och presentation av information. 

Att skapa en homogen koncern där den gemensamma affärslogiken och kärnkompetensen används för 

att koordinera strategier verkar dock inte ha varit nödvändigt i och med den monopolsituation kon-

cernen befann sig i (jfr Chandler, 1962). Relationen med FMV gjorde att affärsområdena många gånger 

visste vad de skulle få för order framöver, och de fick i princip betalt för det arbete som utfördes. 

Därmed fanns det knappast något behov av att anpassa strategierna till varandra och på så sätt 

effektivisera verksamheten; koncernen levererade tillfredsställande resultat i alla fall. 

I takt med en krympande svensk försvarsbudget under 2000-talet har den strategiska inriktningen på 

koncern-, affärs- och funktionsnivå förändrats och sammanlänkade strategier har börjat implementeras. 

På koncern- och affärsenhetsnivå har en ökad försäljningsandel på exportmarknaden fokuserats för att 

anpassa koncernen till den förändrade omgivningen. På affärsenhetsnivå har det i sin tur gjort att mer 

resurser lagts på marknadsföring och försäljning för att vinna exportkontrakt. På funktionsnivå har 

effektiviseringarna genomförts för att dels kompensera för de ökade kostnaderna, dels täcka en ökad 
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egenfinansierad utveckling. Det sistnämnda anses viktigt då både exportkunder och FMV blivit allt mer 

ovilliga att finansiera utveckling och koncernen har därför behövt öka sina egna resurser för produktut-

veckling.  

Inom samtliga tre affärsenheter har exportsatsningen lett till en ökad osäkerhet i försäljningsprognos-

erna. Relationen med exportkunderna är inte lika djup som den med FMV varför det blivit svårare att 

skaffa sig en uppfattning om utfallet av de upphandlingar affärsenheterna är involverade i. På 

funktionsnivå har de försökt hantera konsekvenserna av den tilltagande osäkerheten genom att medvetet 

öka flexibiliteten i produktionen. Exempelvis har medarbetarnas kompetens inom slutmonteringen och 

mjukvaruproduktionen ökats för att förbättra möjligheterna till en önskvärd resurstillsättning för de 

order de faktiskt får. Förändringar i produktionsprocesserna har också skett. Genomförandet av 

Ledtidsprogrammet inom Aerosystems är ett bra exempel då det bland annat inneburit att flexibiliteten 

ökat genom att kundorderpunkten flyttats från första steget i skrovmonteringen till första steget i slut-

monteringen. 

Realisering av synergipotential har också blivit ett genomgående tema i den strategiska inriktningen på 

respektive nivå. På koncernnivå har ett omfattande arbete skett för att försöka skapa ett Saab. Exempel-

vis har den koncernövergripande systemintegrationskompetensen och den gemensamma affärslogiken 

börjat utnyttjas och andelen affärsenhetsöverskridande affärer har därmed ökat. En anledning till dessa 

affärer är de nya affärsmöjligheter som uppstått i omställningen av det svenska försvaret och dess 

utveckling mot ett nätverksbaserat försvar. Ett sådant innebär bland annat att de involverade aktörerna 

sammankopplas digitalt, både vertikalt och horisontellt, genom integrerade system. Inom Saab hanteras 

delarna i en sådan helhetslösning av olika affärsenheter och det krävs därmed samverkan för att de skall 

kunna leverera sådana system. Som en konsekvens av den förändrade styrningen för att åstadkomma en 

sådan, och därmed skapa ett Saab, har affärsenheterna bland annat börjat ta andra affärsenheter i beakt-

ande när de diskuterar möjliga affärer, något som bidragit till att andelen affärsenhetsöverskridande 

affärer ökat efter hand. Den monetära utvärderingen av affärsenheterna har dock bidragit till att 

konservera en del av den självständighet som affärsenheterna haft sedan lång tid tillbaka. Vid utgången 

av år 2007 fanns det därmed ett fortsatt fokus på respektive affärsenhets egen verksamhet och egna 

affärer, och en betydande del av den befintliga synergipotentialen hade därmed lämnats orealiserad. 

Inom respektive affärsenhet har arbetet för att realisera synergipotential främst skett i syfte att täcka de 

ökade kostnaderna för exportsatsningen. Inom Systems har fördelningen av FoU-resurser centraliserats 

och ett arbete har inletts för att centralisera produktportföljen, i båda fallen för att få divisionerna att 

samverka i produktutveckling och produktion och därmed minska kostnaderna. Inom SBD arbetar de 

för att öka utbytet av anställda och arbetspaket mellan produktionen i Linköping och Karlskoga, medan 

de inom Aerosystems har samlat all mjukvaruproduktion i en enhet för att underlätta nödvändig 

koordinering av verksamheten. I de nämnda fallen har en del av synergipotentialen realiserats men det 

finns fortfarande en stor del kvar.  

Sammantaget har förändringen av det svenska försvaret gjort att Saab valt att försöka öka intäkterna 

från exportmarknaden. De minskade försvarsbudgetarna generellt i världen har dessutom gjort att mån-

ga kunder blivit allt mindre benägna att finansiera utveckling. För Saabs del har det inneburit ett arbete 

för att öka den egenfinansierade utvecklingen. Detta tillsammans med exportinriktningen har gjort att 

många beslut på koncern-, affärs- och funktionsnivå på senare år grundats på tids- och kostnadsrelaterad 

information i syfte att förbättra leveransprecisionen och öka effektiviteten. En tydlig homogenisering 

har därmed skett och implementeringen av sammanlänkade strategier på respektive nivå har inletts.  
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Även ambitionen att skapa ett Saab har börjat implementeras. Användningen av horisontella 

mekanismer, strukturella förändringar och den koncernövergripande strategiprocessen har inneburit en 

ökad dialog mellan affärsenheterna avseende enhetsöverskridande affärer. Ett ökande antal av den typen 

av affärer har också genomförts. Inom affärsenheterna har dessutom en centralisering av beslut bidragit 

till en homogenisering av verksamheten. Ett exempel från SBD är besluten om vilka investeringar som 

skall göras. Tidigare fattades dessa av autonoma resultatenheter men avskaffandet av dessa tillsammans 

med att ansvaret lagts hos affärsenhetsledningen har möjliggjort prioriteringar mellan samtliga inve-

steringsalternativ inom affärsenheten. Då denna typ av förändringar bland annat syftat till att skapa 

likformighet inom affärsenheterna kan de anses vara i linje med skapandet av ett Saab. 

Om planerade strategier vore utgångspunkten för resonemangen om sammanlänkade strategier vore 

Saab att betrakta som en koncern med rätt hög grad av strategisk kongruens. Då många av förändringar-

na i den strategiska inriktningen på respektive nivå inletts mot slutet av studieperioden återstår dock en 

hel del arbete för att också de implementerade strategierna skall anses motsvara en hög grad av strategisk 

kongruens. Den centrala frågan är därmed hur pass kongruenta de implementerade strategierna hade 

hunnit bli till utgången av år 2007.  

Att exportandelen i koncernens omsättning ökat med 90 procent sedan år 2003 talar för att affärs-

enheterna har kommit långt i sin anpassning till den koncernövergripande exportsatsningen. På funk-

tionsnivå har de i sin tur kommit en bit på väg i implementeringen av mer flexibla produktionsstrate-

gier för att på så sätt försöka hantera den ökade osäkerheten på exportmarknaden. I vissa fall är 

implementeringen i princip klar, exempelvis Ledtidsprogrammet inom Aerosystems, medan den i andra 

fall precis börjat, exempelvis den modellbaserade produktionen i samtliga tre affärsenheter.  

Det ökande antalet affärsenhetsöverskridande affärer talar dessutom för att inriktningen att skapa ett 

Saab börjat implementeras. Affärsenheternas beteende har förändrats genom att andra affärsenheter 

involveras i affärsutvecklingen och gemensamma affärer har vunnits och genomförts. Även inom respek-

tive affärsenhet har de kommit en bra bit på väg i skapandet av en mer homogen verksamhet. Samtidigt 

har den monetära uppföljningen av affärsenheterna en begränsande effekt för samverkan mellan 

affärsenheterna då den leder till ett visst fortsatt fokus på den enskilda affärsenheten snarare än på 

koncernen som helhet. Då de sammantaget kommit en bra bit på väg i sammanvävningen av implemen-

terade strategier på koncern-, affärs- och funktionsnivå kan det antas att de vid studieperiodens slut 

åtminstone hade uppnått en betydande grad av strategisk kongruens. 

8.6.2 SKAPANDET AV INTEGRERAD STYRNING 

Avsnitt 8.5 (Från statligt verk till affärsmässigt uppvaknande – mot en integrerad styrning) visar att 

styrningen på koncernnivå och inom respektive affärsenhet medvetet förändrats från att vara spretig i 

mitten av 1990-talet till att i många avseenden vara integrerad vid utgången av år 2007. Inom exempelvis 

SBD lyfts en integrerad styrning fram som central för att skapa transparens inom affärsenheten och 

därmed möjliggöra implementering av nya strategier anpassade efter den förändrade omgivningen. Uti-

från avhandlingens syfte och frågeställningar är det dock viktigt att diskutera huruvida styrningen som 

helhet inom koncernen har integrerats, det vill säga huruvida det finns en samstämmighet i informa-

tionsflödet i de centrala styrverktygen inom koncernen. En sådan diskussion förs nedan. 

Under de sista åren av studieperioden har styrningen inom koncernen homogeniserats genom ett fokus 

på tids- och kostnadsrelaterad information. Syftet har till stor del varit att anpassa styrningen till föränd-
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ringarna i den strategiska inriktningen och mer specifikt till de två huvudsakliga kritiska fram-

gångsfaktorerna som utkristalliserats på samtliga nivåer: att leverera i tid till kund och att effektivisera 

verksamheten. Inom affärsenheterna har det inneburit att budgeten tillsammans med mål och mått för 

leveransprecision, timkostnad och beläggningsgrad använts för att påverka beteendet. Att de senare han-

terats inom styrverktyg som anses vara mindre betydelsefulla i styrningen, det vill säga målstyrningen, 

Mål & Mät och BSC, verkar inte ha påverkat vikten av de specifika målen. Inte heller att planerings- och 

uppföljningsprocesserna skilt sig åt både mellan och inom respektive affärsenhet, eller att det inte 

funnits något BSC-liknande styrverktyg på koncernnivå, verkar ha påverkat betydelsen av målen. Således 

har vissa skillnader i styrningens utformning inte hindrat att styrverktygen sammanlänkats och därmed 

bidragit till att skapa ett homogeniserat informationsflöde inom koncernen. Ytterligare ett exempel på 

detta är att strategiprocessen på koncernnivå inneburit att koncern- och affärsstrategier har formulerats 

genom ömsesidig anpassning trots att den strategiska planeringen inom respektive affärsenhet skett på 

lite olika sätt. 

Budgetens bidrag till det homogeniserade informationsflödet är grundat på det förändrade arbetssättet 

med koncernbudgeten. I stället för att enbart konsolidera respektive affärsenhets budget till en koncern-

budget skapas den senare utifrån den finansiella affärsplanen och därmed indirekt utifrån den strate-

giska affärsplanen. Genom den sammanlänkade budgetprocessen från koncernledningen ned till 

sektionsnivå har bland annat behovet av att effektivisera verksamheten för att lyckas på exportmark-

naden kommunicerats på respektive nivå, främst genom krav på sänkta budgeterade kostnadsnivåer. 

Detta har i sin tur lett till att bytande förändringar för att effektivisera affärsenheternas verksamhet. 

Styrningen har inte enbart fokuserats på de två nämnda kritiska framgångsfaktorerna. Då det finns skill-

nader i affärsenheternas verksamheter finns det även specifika framgångsfaktorer inom respektive affärs-

enhet som styrningen anpassats efter. Inom Aerosystems är fortsatt utveckling av Gripen ett exempel på 

en sådan. Inom SBD och Systems betraktas i stället de produktionsanställdas kompetens som en kritisk 

framgångsfaktor, främst för att kunna producera de avancerade systemen. I samtliga tre fall har 

betydande resurser avsatts i budgeten för att möjliggöra nödvändiga investeringar i utveckling respektive 

kompetensutveckling. 

Den integrerade styrningen har inte bara varit viktig för implementeringen av sammanlänkade strategier 

utan även för formuleringen av nya strategier. Ett exempel är att den kontinuerliga budgetuppföljningen 

fått en viktig roll i koncernledningens val av spelkort. Genom kontinuerlig monetär information om 

utfallet för olika verksamhetsområden skapas en uppfattning om vilka områden det är värt att satsa på. 

Spelkort som relaterar till dessa beviljas gärna. Ett annat exempel är att Aerosystems använt kassaflödes-

analyser i befintliga projekt, likväl som för framtida potentiella projekt, som ett viktigt beslutsunderlag i 

den strategiska planeringen. Bland annat har analyserna visat att kassaflödet varit svagt i satsningen på 

civila delsystem och det har bidragit till valet att tona ned satsningen. 

Sammantaget har Saabs styrsystem förändrats från att ha varit splittrat i mitten av 1990-talet till att vid 

utgången av år 2007 i många avseenden vara integrerat, anpassat efter den strategiska inriktningen på 

respektive nivå, och bidragande till formulering av nya strategier. Fortfarande finns det dock delar av 

styrsystemet som avviker från det integrerade informationsflödet. Exempelvis når en betydande del av 

styrningen inte den lägsta chefsnivån inom affärsenheterna och informationen i de olika styrverktygen 

är inte helt överensstämmande. Ett exempel på det sistnämnda är att det i flera fall finns brister i över-

sättningen mellan den strategiska och den finansiella affärsplanen. Det gör i sin tur att budgeten, som är 

grundad på den finansiella affärsplanen, inte matchar den strategiska affärsplanen fullt ut. Dessutom 
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kan olika delar av styrningen på koncernnivå antas ha olika syften. Exempelvis är tanken med de 

horisontella mekanismerna och den koncernövergripande strategiska planeringen att öka realiseringen 

av synergipotential medan utvärderingen av affärsenheterna med hjälp av monetära mått syftat till att 

skapa ett fokus på den enskilda affärsenheten och dess affärer. 

Finansmarknaden verkar dessutom ha bidragit till att styrningen inom Saab inte matchar koncernens 

långsiktiga inriktning fullt ut. Under intervjuerna har jag inte explicit frågat om och i så fall hur finans-

marknaden och dess förväntningar påverkat styrningens utformning och användning, men ett flertal 

respondenter har ändå berört det. De beskriver kvartalsrapporten som en viktig indikator på det årliga 

resultatet och att det därför förekommer viss suboptimering på kvartalsbasis för att nå önskat resultat. 

En respondent uttrycker följande: ”Vi påverkas självklart av börsen som till viss del styr agerandet för 

det enskilda året, det vill säga att nå upp till aktiemarknadens förväntningar.” En respondent på 

funktionsnivå inom Systems beskriver konsekvenserna av fokuseringen på årsresultatet på följande sätt: 

Det är verkligen så här att i början av året är allting bra. Ungefär vid halvårsskiftet, efter prognos ett och 

två, börjar man se att man måste börja jaga kostnader för att klara resultatet för året. Så tycker jag det bru-

kar vara. Första halvåret så är det inte så mycket och då har man också ganska fria händer. Men blir det 

besparingar så blir det under hösten. 

Sannolikt har aktiemarknadens krav varit en bidragande orsak till detta och har därmed haft en negativ 

effekt på strategiimplementeringen, exempelvis genom att långsiktigt viktiga investeringar har skjutits på 

framtiden. 

För att summera de två avsnitten om strategisk kongruens och integrerad styrning kan det konstateras 

att den strategiska inriktningen på koncern-, affärs- och funktionsnivå har anpassats till den förändrade 

omgivningen och till varandra, och en betydande grad av strategisk kongruens har därmed uppnåtts. 

Två tydliga kritiska framgångsfaktorer har därmed utkristalliserats på respektive nivå inom koncernen: 

att leverera i tid och att effektivisera verksamheten. Styrningen har förändrats för att fokusera dessa 

framgångsfaktorer och därmed implementera strategierna, dels genom att styrverktygen länkats samman, 

dels genom att tids- och kostnadsrelaterad information fokuserats i styrningen. Styrningen har således 

integrerats. Det integrerade informationsflödet har i sin tur påverkat beteendet på en rad olika sätt på 

samtliga nivåer. Bland annat har det lett till formulering av nya strategier. Vad allt detta avslutningsvis 

haft för betydelse för Saabs konkurrenskraft diskuteras i nästa kapitel (9, Avslutande diskussion). 

En viktig fråga att behandla före en sådan diskussion är vad valet av affärsenheterna Aerosystems, SBD 

och Systems har för betydelse för konstaterandena i föregående stycke. Hade de varit annorlunda om 

andra affärsenheter hade studerats? Den frågan är naturligtvis omöjlig att svara på men det finns en hel 

del som talar för att det inte skulle vara några större skillnader. Ett centralt argument för det är att det 

på en övergripande nivå finns stora likheter mellan de förändringar som skett inom respektive 

affärsenhet, detta trots att det exempelvis finns stora skillnader mellan deras produktportföljer. Att de 

tre affärsenheterna kan betraktas som representativa för sitt segment gör rimligen att motsvarande för-

ändringar skett även i andra affärsenheter. I avhandlingen har också gemensamma affärer innefattande 

andra affärsenheter än de tre aktuella lyfts fram. Det tyder på att även andra enheter börjat förändra sitt 

beteende i enlighet med ett Saab.  

Koncernens ökade exportandel talar dessutom för att det inte enbart är de tre affärsenheterna som foku-

serat på exportmarknaden. År 2005 stod Aerosystems, SBD och Systems förvisso för drygt 40 procent av 
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den totala omsättningen och deras bidrag till koncernens ökade exportandel har varit betydande. Den 

totala försäljningen på exportmarknaden har dock ökat mer än vad de tre affärsenheterna bidragit med. 

Någon annan förklaring till ökningen än att även andra affärsenheter har en tydlig exportinriktning är 

knappast trolig. 

Avslutningsvis talar den koncernövergripande strategiprocess som har använts sedan år 2004 för att även 

andra enheters affärsstrategier tagits fram genom en ömsesidig anpassning med koncernstrategierna. 

Exempelvis är alla affärsenheter representerade vid spelkortsseminariet varför de både påverkar och på-

verkas av framtagandet av koncernstrategierna. Dessutom gör koncernledningens slutliga val av spelkort 

att affärsenheterna till viss del tvingas till en inriktning som är i enlighet med koncernstrategierna, 

främst då enheterna inte har möjlighet att göra andra stora investeringar än de som koncernledningen 

godkänt. 
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel besvaras avhandlingens forskningsfrågor. Det första avsnittet grundas på en 

jämförelse mellan avhandlingens minianalys och huvudanalys. I det andra avsnittet diskuteras samspelet 

mellan strategier och styrning inom Saab medan det tredje behandlar styrmixen i koncernens styrsystem. I 

kapitlets avslutande avsnitt diskuteras betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning för 

skapandet av konkurrenskraft. I de fyra avsnitten relateras studiens resultat till tidigare forskning. Löpande i 

kapitlet ges dessutom förslag till fortsatt forskning. 

9.1 MINIANALYSEN OCH HUVUDANALYSEN – EN JÄMFÖRANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras och besvaras avhandlingens två första forskningsfrågor, det vill säga:  

1. Vilka koncern-, affärs- och produktionsstrategier underlättar skapandet av strategisk kongruens? 

2. Vilken utformning och användning av ekonomi- och produktionsstyrning på koncern-, affärs- 

och funktionsnivå underlättar skapandet av integrerad styrning? 

Som diskuteras i avsnitt 3.5.3 (Slutsatser och verifiering) är utgångspunkten för att besvara dessa två frå-

gor en jämförelse mellan utfallet av minianalysen i kapitel 4–7 och den sammanfattande diskussionen i 

avsnitt 8.6 (Strategisk kongruens och integrerad styrning – en uppsummering). Genom en jämförelse 

tydliggörs det vilka klassificeringar (kapitel 4–7) som är förknippade med den period då strategisk 

kongruens och integrerad styrning uppnåtts (avsnitt 8.6) samt vilka som är förknippade med resterande 

del av studieperioden. De två forskningsfrågorna besvaras med utgångspunkt i en diskussion om hur 

klassificeringarna underlättat respektive motverkat skapandet av strategisk kongruens och integrerad 

styrning. 

Då mycket har hänt i Saabs omgivning och internt inom koncernen under andra halvan av studie-

perioden kommer jämförelsen ske utifrån studieperiodens ytterligheter, det vill säga år 1995 respektive 

år 2007, för att lyfta fram förändringarna så tydligt som möjligt. Då avsnitt 8.6 visar att koncernen hade 

inkongruenta strategier och ett splittrat styrsystem i början av studieperioden kommer kontrasteringen i 

det första underavsnittet att fokuseras på hur klassificeringarna vid den tidpunkten bidragit till ett 

sådant tillstånd. I det andra underavsnittet fokuseras i stället den betydande grad av strategisk kongruens 

och den i många avseenden integrerade styrning som hade skapats inom koncernen vid studieperiodens 

slut. Det intressanta är hur förändringarna i klassificeringarna fram till den tidpunkten bidragit till det 

nämnda tillståndet. Resultatet av dessa diskussioner relateras i det tredje underavsnittet till hypoteserna i 

Nilsson & Rapp (2005) samt annan tidigare forskning. 
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För att påminna läsaren om utfallet av minianalysen i kapitel 4–7 sammanfattas det i Tabell 9.1. Precis 

som i tidigare sammanställningar syftar de delade rutorna i kolumnerna för Aerosystems och SBD till 

traditionell produktion (de vänstra rutorna) respektive mjukvaruproduktion (de högra rutorna). För 

Systems del relaterar produktionsstrategier och -styrning enbart till mjukvaruproduktion. 

9.1.1 SAABS STRATEGIER OCH STYRSYSTEM ÅR 1995 

År 1995 hade Saab en koncernstrategi i form av portföljförvaltning. Den mer specifika koncern-

strategiska inriktningen var dock okänd för de flesta då den knappt kommunicerades inom koncernen. I 

praktiken innebar det att affärsområdena hade stor frihet i utformningen av sina affärsstrategier. Hur de 

övergripande strategierna, i huvudsak inriktade på differentiering, tog sig uttryck i produkterna var 

således en konsekvens av affärsområdenas egna val. Den tydliga decentraliseringen gjorde bland annat 

att den gemensamma affärslogiken och kärnkompetensen inom koncernen inte utnyttjades för samord-

ning mellan affärsområdena. Ett exempel är möjligheten att kombinera system från olika affärsområden 

till helhetslösningar som ytterligare skulle ha differentierat områdenas erbjudanden och därmed stärkt 

affärsstrategierna. Således har decentraliseringen haft en begränsande effekt på utvecklingen av affärs-

strategierna. Då strategier som inte är ömsesidigt stödjande är att betrakta som inkongruenta kan port-

följförvaltningsstrategin, genom sin tydliga decentraliserande utgångspunkt, anses ha bidragit till in-

kongruensen mellan koncern- och affärsstrategierna.  

Även om områdenas affärsstrategiska inriktning var fokuserad på differentiering fanns det inte någon 

mer specifik inriktning än högteknologiska produkter av hög kvalitet. Detta gjorde i sin tur att det 

fanns betydande valfrihet i utformningen av funktionsstrategierna. Tabell 9.1 visar att det bland annat 

ledde till att mjukvaruproduktionsstrategier av olika karaktär implementerades inom respektive affärs-

område. Inom Aerosystems användes ett antal varianter av vattenfallsmodellen medan det fanns en 

ännu större variation av produktionsstrategier inom SBD. Ett flertal respondenter menar att spretighet-

en i produktionsstrategierna i sin tur fick negativa konsekvenser inom respektive affärsområde. Ex-

empelvis försökte de olika produktionsenheterna optimera sin egen bemanning, och sett ur ett affärs-

områdesperspektiv var resursutnyttjandet således ineffektivt. Inom Aerosystems anses avsaknaden av en 

gemensam mjukvaruproduktionsstrategi dessutom ha försvårat koordineringen av arbetet i produktions-

processen, och att det i sin tur varit en bidragande orsak till att leveranserna till kund ofta var försenade. 

Genom dessa konsekvenser är det rimligt att anta att de spretiga mjukvaruproduktionsstrategierna varit 

en starkt bidragande orsak till inkongruensen mellan affärs- och produktionsstrategierna. De har 

bidragit till avsaknaden av ett enhetligt fokus inom respektive affärsområde och därmed ett divergerande 

beteende. 

Som nämnts i avsnitt 8.6 (Strategisk kongruens och integrerad styrning – en uppsummering) är Saabs 

monopolsituation under 1990-talet rimligen den primära förklaringen till att koncernen levererade ett 

tillfredsställande resultat trots den betydande inkongruensen mellan strategier på koncern-, affärs- och 

funktionsnivå. Det fanns inget behov av en effektiv verksamhet då de inom koncernen visste vad de 

skulle få för order framöver samt att de till stor del fick betalt för det arbete som utfördes. Sannolikt 

bidrog detta också till att de potentiella problem som kan uppstå vid kombinering av en portföljför-

valtningsstrategi och en differentieringsstrategi inte varit stora för Saabs del. Vanligen är det kombina-

tionen av kostnadsfokuseringen i en portföljförvaltningsstrategi och fokuseringen på unika, och dyrare, 

produkter i differentieringsstrategin som lyfts fram som problematisk, främst då de två strategierna 

innebär i många fall motsägelsefulla kritiska framgångsfaktorer (jfr Nilsson & Rapp, 2005). Även om 

koncernstrategin inom Saab innebar ett tydligt monetärt fokus hade den dock inte en tydligt hämmande 
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effekt på produktkvaliteten inom affärsområdena. Anledningen är att utfallet av affärsområdenas 

monetära mål till betydande del var beroende av den självkostnadsmodell som relationen med FMV 

byggde på, och inte så mycket på interna faktorer. Genom att FMV betalade för de faktiska kostnaderna 

samt en överenskommen marginal kunde affärsområdena fortsätta lägga betydande resurser på 

exempelvis produktutveckling. De behövde inte prioritera bort produktegenskaper, och därmed sänka 

kostnaderna, för att nå sina mål. 

Monopolsituationen och självkostnadsmodellen kan också anses vara den huvudsakliga anledningen till 

det splittrade styrsystemet under samma period. Att säkerställa att ettårsstyrningen riktades mot 

långsiktiga mål var helt enkelt inte nödvändigt för att koncernen skulle vara framgångsrik. I stället 

kunde de ha en kortsiktig tidshorisont i styrningen som innebar att verksamheten kontinuerligt anpassa-

des utifrån de order de fick från FMV. Genom självkostnadsmodellen var dessutom budgeten, och där-

med monetär information, det huvudsakliga styrverktyget. Koordinering med annan typ av information 

var mindre viktig. Att ekonomistyrningen var monetärt orienterad men produktionsstyrningen icke-

monetär är ett tecken på det. Hade en koordinering varit viktig hade informationens karaktär rimligen 

varit densamma i båda fallen. Dessutom hade det sannolikt skett ett aktivt arbete för att integrera styr-

ningen. Något sådant förekom dock inte. 

Alla de negativa konsekvenser som anses vara grundade i det splittrade styrsystemet är också ett tydligt 

tecken på att en integrering inte var viktig. Detta framför allt då konsekvenserna inte ens verkar ha 

betraktats som ett problem, och därmed heller inte åtgärdats förrän exportsatsningen och konkurrensut-

sättningen gjort det nödvändigt. Ett exempel på det är den sedan lång tid splittrade produktionsplan-

eringen inom Aerosystems som anses ha bidragit till det ineffektiva produktionsflödet i slutmontering-

en. Ett annat är att det under många år saknades övergripande prioriteringar mellan olika investeringar 

inom SBD, trots att detta betraktas som en anledning till de ofokuserade satsningarna och därmed den 

låga rörelsemarginalen. 

9.1.2 SAABS STRATEGIER OCH STYRSYSTEM ÅR 2007 

I takt med att Saabs omgivning förändrats genom omställningen av det svenska försvaret har 

affärsenheternas differentieringsstrategier ändrat fokus från den svenska marknaden (stabil) till den 

internationella (turbulent). För att anpassa koncernen till de förändrade förutsättningarna började också 

nya koncern- och produktionsstrategier implementeras. Avseende koncernstrategin handlade det om en 

svag aktivitetsdelningsstrategi för att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Då inriktningen inneburit att 

system från olika affärsenheter integrerats till gemensamma lösningar har koncernstrategin rimligen 

bidragit till att stärka affärsenheternas differentieringsstrategier genom konkurrenskraftigare erbjudan-

den. Koncernstrategin har således bidragit till att den gemensamma affärslogiken och kärnkompetensen 

börjat utnyttjas i form av affärsenhetsöverskridande affärer. 

Implementeringen av mer flexibla produktionsprocesser har också syftat till att öka möjligheterna att 

lyckas på exportmarknaden. Vid studieperiodens slut hade bland annat mjukvaruproduktionsstrategi-

erna inom Aerosystems förändrats från att vara vattenfallsmodellrelaterade till att motsvara I/P-

modellen, och inom Systems hade produktionsprocesserna fått ett betydande iterativt inslag. Avseende 

den traditionella produktionen hade exempelvis en mer flexibel flödesgrupp implementerats inom 

Aerosystems. Genom att den ökade flexibiliteten bidragit till att osäkerheten i orderingången kunnat 

hanteras, bland annat i form av snabbare och mer resurssnåla produktionsanpassningar, kan föränd-

ringarna betraktas som viktiga för arbetet mot exportsatsningens kritiska framgångsfaktorer (att leverera 
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i tid och att effektivisera verksamheten). Anledningen är dels att snabbare anpassningar och en överlag 

kortare ledtid i de nya produktionsprocesserna ökar sannolikheten att klara leveranstiden, dels att mer 

resurssnåla anpassningar och en kortare ledtid leder till en effektivare verksamhet. 

Styrningen vid utgången av år 2007 var i många avseenden integrerad. Den förändrade tidshorisonten i 

styrningen har varit en bidragande orsak till det. På grund av de långa cyklerna i försvarsindustrin 

betraktades ett tydligt långsiktigt inslag i styrningen som nödvändigt för att hantera osäkerheten på 

exportmarknaden. Den långa produktutvecklingstiden gjorde med andra ord att det ansågs viktigt att så 

tidigt som möjligt satsa på områden med potentiellt långsiktig lönsamhet, detta för att kunna sätta 

relevanta och konkurrenskraftiga produkter på marknaden. Det långsiktiga inslaget har inneburit att 

ettårsstyrningen riktats mot de långsiktiga målen för att därmed fokusera årliga resurser på de utvalda 

produktområdena. Konkret har detta åstadkommits genom att budgeten (ettårsstyrning) tagits fram med 

utgångspunkt i den finansiella affärsplanen. Genom att den senare innefattar de monetära konsekvens-

erna av den strategiska affärsplanen har en koppling skapats från budgeten, via den finansiella 

affärsplanen, till de långsiktiga strategiska målen. En sådan koppling är karaktäristisk för en integrerad 

styrning och den ökade tidshorisonten i styrningen kan på så vis betraktas som en bidragande orsak till 

integreringen. 

Under studieperioden kan även förändringen av informationens karaktär antas ha bidragit till en 

integrering av styrningen. Det betydande ickemonetära inslaget har bland annat skapats genom att styr-

ningen på alla nivåer fokuserats på att leverera i tid på exportmarknaden. Genom att tidsrelaterad 

information, framför allt i form av leveransprecision, således kommit i fokus inom koncernen har ett 

harmoniserat informationsflöde skapats. Det är samma typ av information som betraktas som viktig 

oavsett organisatorisk nivå. Ett sådant flöde innebär att styrningen är integrerad. Samtidigt kan den 

monetära styrningen på koncernnivå antas ha bidragit till att konservera delar av affärsenheternas 

självständighet då den gjort att enheterna i många avseenden fortsatt att fokusera på sin egen verksam-

het. En betydande del av den befintliga synergipotentialen har därför lämnats orealiserad. En respon-

dent menar också uttryckligen att de överlag har ett för dåligt utbyte med varandra inom koncernen. 

Den orealiserade synergipotentialen relaterar således inte till något specifikt område utan snarare till 

flera olika, exempelvis affärsenhetsöverskridande affärer, samordning av utveckling och produktion, 

kunskapsöverföring om teknik samt utbyte av medarbetare. Det är också därför som den implemen-

terade aktivitetsdelningsstrategin kan betraktas som svag. 

Informationen inom produktionsstyrningen har till skillnad från informationen inom ekonomistyr-

ningen varit uteslutande ickemonetär under hela studieperioden. Dock har dess relation till annan infor-

mation inom koncernen förändrats betydligt under perioden. Vid utgången av år 2007 var exempelvis 

den kontinuerligt reviderade orderingångsprognosen inom respektive affärsenhet utgångspunkten för 

den övergripande produktionsstyrningen. Med den senare som grund skapades i sin tur beläggnings-

planeringen inom produktionen. Genom att beläggningsplaneringen var en viktig utgångspunkt för den 

årliga budgetplaneringen hade en koppling skapats från den övergripande produktionsstyrningen till 

budgeten. Motsvarande relation mellan ekonomistyrningen och produktionsstyrningen fanns inte år 

1995 utan respektive styrverktyg var då till stor del autonomt. 

9.1.3 RESULTATET I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING 

Diskussionen så här långt i avsnittet har visat hur minianalysens utfall för Saabs strategier och styrning 

år 1995 och år 2007 motverkat respektive bidragit till skapandet av strategisk kongruens och integrerad 
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styrning. Den centrala frågan i detta avsnitt är hur det resultatet förhåller sig till tidigare forskning. Den 

naturliga utgångspunkten för en sådan diskussion är hypoteserna i Nilsson & Rapp (2005). Hypoteserna 

innebär att ett utfall i enlighet med Fall 1 respektive Fall 2 underlättar skapandet av strategisk kongruens 

och integrerad styrning. För att tydliggöra om föreliggande studie stödjer dessa hypoteser presenteras 

innehållet i de två fallen tillsammans med markeringar för klassificeringarna av Saabs strategier och 

styrning i Tabell 9.2 (år 1995) och Tabell 9.3 (år 2007).  

De mörkgrå markeringarna i tabellerna representerar det huvudsakliga utfallet för respektive dimension. 

De ljusgrå representerar i stället utfall som är i minoritet. Planeringsstrategierna i de tre affärsenheterna 

är ett bra exempel för att illustrera detta. I de flesta fall har dessa motsvarat lagerlös produktion under 

hela studieperioden varför utfallet är mörkgrått i båda tabellerna (majoritet). I ett fall, Aerosystems 

slutmontering, har dock utjämnad produktion använts varför det utfallet är ljusmarkerat (minoritet). I 

Tabell 9.3 finns det dessutom en ekonomistyrningsdimension för vilken båda utfallen är ljusgrå samt en 

för vilka båda är mörkgrå. De förstnämnda innebär att det inte finns något huvudsakligt utfall utan att 

båda förekommer i ungefär lika stor utsträckning. De två mörkgrå innebär i stället att en kombination 

av de två förekommer i samtliga fall, det vill säga på koncernnivå och inom de tre affärsenheterna. När 

det avslutningsvis gäller fält utan markering innebär dessa att utfallen inte förekommit i studien. 

Nilsson & Rapps hypoteser kan enkelt beskrivas med hjälp av de beskrivna markeringarna: i princip alla 

utfall för antingen Fall 1 eller Fall 2 behöver vara mörkmarkerade för att utfallen skall antas underlätta 

skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning. En kombination av mörkmarkerade utfall 

från både Fall 1 och Fall 2 kan således antas ha bidragit till skapandet av inkongruenta strategier och ett 

splittrat styrsystem. Utifrån Tabell 9.2 och Tabell 9.3 kan det konstateras att föreliggande studie visar 

resultat i linje med detta. Resonemangen i avsnitt 8.6 (Strategisk kongruens och integrerad styrning – en 

uppsummering) om Saabs inkongruenta strategier och splittrade styrsystem år 1995 avspeglas i Tabell 

9.2 genom mörkmarkerade utfall som är en kombination av både strategier och styrning från Fall 1 och 

Fall 2. Allt eftersom Saabs omgivning förändrats och strategier och styrning anpassats utifrån omgiv-

ningen och varandra har utfallen blivit allt mer i linje med Fall 2.  

En sådan förändring i utfallet visar att Khandwallas (1972) resonemang om konkurrenstryckets betyd-

else för användning av ekonomi- och produktionsstyrning fortfarande är aktuellt. Khandwalla använder 

information från 92 amerikanska industriföretag och konstaterar följande: ”We have seen that there is a 

positive association between competition and the use of sophisticated management controls” (Ibid: 282). 

Framför allt visar han att produktrelaterad konkurrens påverkar hur viktig ekonomi- och produktions-

styrningen är i företagen; ju mer konkurrens desto mer styrning används för att implementera 

strategierna. Motsvarande mönster framträder i föreliggande studie. Samtidigt som Saabs konkurrens-

situation förändrats från en monopolsituation till en betydande konkurrensutsättning har styrningen 

blivit viktigare inom koncernen. Ett betydande arbete har genomförts för att integrera styrningen och 

därmed skapa ett enhetligt informationsflöde relaterat till de två kritiska framgångsfaktorerna i export-

satsningen. Integreringen och den överlag ökade användningen av styrning har dessutom bidragit till ett 

förändrat beteende och att nya strategier anpassade utifrån omgivningen implementerats. Att styrningen 

ökat, både i omfattning och i betydelse, har alltså syftat till att bli framgångsrik på den konkurrens-

utsatta exportmarknaden. 
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Dimensioner Fall 1 Fall 2 

Omgivning Stabil Turbulent 

Koncernstrategi Portföljförvaltning Aktivitetsdelning 

Affärsstrategi Kostnadsöverlägsenhet Differentiering 

Produktionsstrategi – traditionell Lina/Kontinuerlig tillverkning Funktionell verkstad/Flödesgrupp 

Produktionsstrategi – mjukvara Vattenfallsmodellen I/P-modellen 

Informationens karaktär – 
ekonomistyrning 

Monetär Ickemonetär 

Styrningens karaktär Hård Lös 

Styrningens tidshorisont Kortsiktig Långsiktig 

Informationens karaktär – 
produktionsstyrning 

Monetär Ickemonetär 

Kapacitetsstrategi Underkapacitet Överkapacitet 

Planeringsstrategi Utjämnad produktion Lagerlös produktion 

Kundorderpunkt Produktion mot lager Produktion mot kundorder 

Styrfilosofi Just-in-time Materials-requirements planning 

Tabell 9.2: Utfallet av minianalysen av Saab år 1995 i relation till Fall 1 och Fall 2.  

Dimensioner Fall 1 Fall 2 

Omgivning Stabil Turbulent 

Koncernstrategi Portföljförvaltning Aktivitetsdelning 

Affärsstrategi Kostnadsöverlägsenhet Differentiering 

Produktionsstrategi – traditionell Lina/Kontinuerlig tillverkning Funktionell verkstad/Flödesgrupp 

Produktionsstrategi – mjukvara Vattenfallsmodellen I/P-modellen 

Informationens karaktär – 
ekonomistyrning 

Monetär Ickemonetär 

Styrningens karaktär Hård Lös 

Styrningens tidshorisont Kortsiktig Långsiktig 

Informationens karaktär – 
produktionsstyrning 

Monetär Ickemonetär 

Kapacitetsstrategi Underkapacitet Överkapacitet 

Planeringsstrategi Utjämnad produktion Lagerlös produktion 

Kundorderpunkt Produktion mot lager Produktion mot kundorder 

Styrfilosofi Just-in-time Materials-requirements planning 

Tabell 9.3: Utfallet av minianalysen av Saab år 2007 i relation till Fall 1 och Fall 2.  
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Även om Tabell 9.3 är till stor del överensstämmande med Fall 2 finns det en del avvikelser. Dessa 

skulle kunna tolkas som anledningen till att Saab inte uppnått en hög grad av strategisk kongruens och 

integrerad styrning. För att avgöra om avvikelserna faktiskt bidragit till detta krävs en mer utförlig 

diskussion om dessa klassificeringar. En sådan diskussion förs nedan. 

Avseende mjukvaruproduktionsstrategierna kan den ej fullständiga övergången till en I/P-modell anses 

ha bidragit till att en hög grad av strategisk kongruens inte uppnåtts. Genom att produktionspro-

cesserna fortfarande hade betydande inslag av en vattenfallsmodell matchade de inte exportsatsningen 

fullt ut. Ett exempel på det kan hämtas från SBD. I slutmonteringen inom Linköpingsenheten lyfts 

försenade produktionsunderlag fram som en central anledning till att leveranser till kund varit för-

senade. Då underlagen i sin tur är grundade på arbetet inom mjukvaruproduktionen är det rimligt att 

anta att de senare produktionsprocesserna inte är anpassade fullt ut till exportsatsningen. Hade de varit 

det hade denna typ av förseningar knappast uppstått.  

Dessutom kan de divergerande delarna i koncernens styrsystem anses relatera till markeringen av den 

monetära respektive kortsiktiga styrningen. Som tidigare nämnts har den förstnämnda motverkat annan 

styrning som syftat till att skapa ett Saab. Det har i sin tur gjort att betydande synergipotential har 

lämnats orealiserad. Inom Systems har den monetära styrningen dessutom hämmat samverkan mellan 

divisionerna, bland annat genom att möjligheter till divisionsövergripande plattformsutveckling inte 

utnyttjats. Således har resurser som exempelvis kunde ha lagts på marknadsföring på exportmarknaden i 

stället investerats i likartad produktutveckling inom olika divisioner. 

Den kortsiktiga styrningen gäller alla nivåer inom koncernen. Den har inneburit ett fokus på att nå de 

årliga monetära målen, främst som en konsekvens av aktiemarknadens krav. Kortsiktigheten har ex-

empelvis inneburit att investeringar som betraktats som långsiktigt relevanta har fått skjutas på fram-

tiden då resurserna i stället har behövts i den löpande verksamheten. Även kortsiktiga besparingar i den 

senare har skett för att nå målen på kvartals- och årsbasis. 

Avseende de fem resterande markeringarna i kolumnen för Fall 1 har dessa i stället bidragit till att 

strategier sammanlänkats och styrningen integrerats. Den första klassificeringen gäller kostnadsöver-

lägsenhetsdelen av affärsstrategin för Gripen. Vid studieperiodens slut var Gripen det enda fjärde genera-

tionens stridsflygplan i operativ tjänst. Det är ett tydligt tecken på att Saab lyckats skapa ett mycket 

avancerat och väl fungerande flygplan. Den spetsteknik som flygplanet är uppbyggt av är en central del i 

det differentierade erbjudandet på marknaden och de jobbar kontinuerligt med uppgraderingar i form 

av ny avancerad funktionalitet. Att utveckla och producera ett sådant flygplan är kostsamt men Aero-

systems har lyckats göra detta betydligt billigare än sina konkurrenter. En av de senare har till och med 

uttryckt sin beundran för de låga produktionskostnaderna. De låga kostnaderna har bland annat 

åstadkommits genom den förändrade produktionsprocess som implementerades i samband med Ledtids-

programmet (år 2001–2003). Kostnadsnivåerna gör att Aerosystems använder ett lågt pris till kund som 

ett kompletterande konkurrensmedel till de differentierande aspekterna i deras erbjudanden. Det gör i 

sin tur att kostnadsöverlägsenhetsstrategin bidrar till att implementera den koncernövergripande strate-

gin att öka exportandelen i försäljningen. Genom att kostnadsöverlägsenhetsstrategin därmed stödjer 

både koncern- och differentieringsstrategin kan den anses vara kongruent med dessa två. 

Den andra klassificeringen rör användandet av produktionsstrategin lina i SBD:s slutmontering av 

granater. Granaterna har konstruerats på ett sätt som gör att de tillsammans med gevären är differenti-

erade genom unika produktegenskapar. Varje enskild granat är dock standardiserad varför de kan produ-
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ceras i långa serier. På så vis har affärsenheten implementerat en produktionsstrategi som dels ger 

betydande skalfördelar, dels är i linje med den övergripande affärsstrategin. Det senare då det är 

differentierade produkter som monteras. 

Enligt Nilsson & Rapp (2005) är det lämpligt för ett företag som agerar i en turbulent omgivning att 

använda en kapacitetsstrategi i form av överkapacitet. Syftet är att ha beredskap för att snabbt kunna 

bearbeta inkommande order. I Saabs fall är ledtiden mellan kontrakt och leverans dock så pass lång att 

de i stället kan tillämpa en kapacitetsstrategi i form av underkapacitet; de hinner anpassa bemannings-

nivåerna efter att en order erhållits. Genom tillämpning av en sådan har de således implementerat en för 

deras del kostnadseffektiv kapacitetsstrategi med låg risk anpassad efter den specifika situationen.  

Den fjärde klassificeringen gäller planeringsstrategin för slutmonteringen av Gripen. Under hela studie-

perioden har orderstocken för Gripen varit stor vilket inneburit att de haft klart för sig vad som skall 

produceras under ett antal år framåt. Den långa planeringshorisonten har gjort att de kunnat ha en 

relativt jämn produktionstakt under det enskilda året, det vill säga en planeringsstrategi i form av ut-

jämnad produktion. Detta har i sin tur underlättat kopplingen mellan beläggningsplaneringen och det 

relaterade budgetarbetet. Att med relativt stor säkerhet veta hur mycket som kommer att produceras 

under ett år förenklar betydligt när kostnaderna för arbetet skall kalkyleras. Genom planeringsstrategins 

bidrag till en sådan koppling har den således underlättat skapandet av ett integrerat informationsflöde 

inom affärsenheten, i detta fall mellan beläggningsplaneringen och budgeten. 

Den femte och sista klassificeringen handlar om kundorderpunkten produktion mot lager. Den har 

blivit en realitet genom koncernens satsning på samhällssäkerhet. Affärslogiken i branschen innebär att 

de behöver ha färdiga system att erbjuda kunden och dessa produceras därför utan order, det vill säga 

mot lager. Inom försvarsindustrin finns dessutom en tydlig trend i samma riktning. Den nya svenska 

materielförsörjningsstrategin innebär exempelvis att FMV i första hand köper redan befintliga system. 

Den produktion mot lager som påbörjats även inom delar av Saabs försvarsrelaterade verksamhet kan 

således betraktas som en nödvändighet för att kunna vara med och konkurrera på marknaden. 

För att sammanfatta och därmed besvara de två forskningsfrågorna kan det alltså konstateras att före-

liggande studie till stor del bekräftar Nilsson & Rapps (2005) hypotes att strategier och styrning i 

enlighet med Fall 2 underlättar skapandet av strategisk kongruens respektive integrerad styrning. De 

tidigare avslutade studierna inom forskningsprogrammet SiSK, det vill säga Ahlström (2008), Anjou 

(2008) och Sundberg (2009), visar samma tendenser. Diskussionen i detta avsnitt visar dock att det finns 

några specifika karaktäristika i Saabfallet som gör att matchningen med Fall 2 inte är fullständig. Det 

särdrag som framför allt påverkat det avvikande utfallet är den speciella affärslogiken. Den långa 

ledtiden mellan kontrakt och leverans har möjliggjort en kapacitetsstrategi i form av underkapacitet, 

storleken på Gripenaffärerna har gjort att de haft en betydande orderstock och därmed kunnat tillämpa 

en planeringsstrategi i form av utjämnad produktion inom slutmonteringen, och kundernas preferenser 

att köpa färdigutvecklade system har gjort att produktion mot lager blivit nödvändig.  

Genom affärslogikens konsekvenser för utfallet av minianalysen bidrar föreliggande studie med en 

potentiell förklaring till de divergerande resultaten inom forskningsfältet (jfr Langfield-Smith, 2007). 

Tidigare har Gerdin & Greve (2004, 2008) argumenterat för att tvetydigheten beror på jämförelser 

mellan studier grundade på olika typer av statistisk metod medan Kald et al. (2000) belyser den begrän-

sade jämförbarheten mellan de olika affärsstrategiska typologier som används. Utifrån föreliggande 

studie skulle specifika särdrag i fallet alltså kunna betraktas som en annan förklarande faktor. Ett sådant 
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resonemang innebär i sin tur att det i andra koncerner med strategisk kongruens och integrerad styrning 

kan finnas andra särdrag som påverkar dimensionerna. I de fallen blir utfallet i förhållande till 

hypoteserna rimligen ett annat än det i föreliggande studie. En jämförelse mellan studier innefattande 

olika förklarande faktorer skulle därmed mycket väl kunna visa divergerande resultat. 

Det finns således ett behov av fortsatta kvalitativt orienterade studier där förändringar i utfallen av, och 

den inbördes relationen mellan, dimensioner studeras i detalj över en längre tidsperiod. Genom dessa 

kan det tydliggöras vilka förklarande faktorer som finns. Betydelsen av faktorerna i de enskilda fallen 

kan också belysas. Genom efterföljande metaanalyser kan eventuella faktorer av mer generisk karaktär 

identifieras, det vill säga faktorer som kan tänkas förklara en del av de tidigare divergerande resultaten 

samt bidra till framtida konvergerande resultat. 

Hittills i avsnittet har diskussionerna om utfallet av minianalysen skett utifrån Nilsson & Rapps (2005) 

hypoteser. Dock behöver utfallet även diskuteras i relation till de olika situationsanpassningssynsätt som 

behandlas i avsnitt 2.1 (Ett situationsanpassningssynsätt). Utgångspunkten för en sådan diskussion är 

Gerdin & Greves (2004, 2008) ramverk. De menar att tre aspekter utgör grunden för vilket situations-

anpassningssynsätt som tillämpas: (1) den inbördes relationen mellan dimensioner, (2) synen på företags 

konkurrenskraft samt (3) hur förändringar i dimensionerna antas ske. Synen på företags 

konkurrenskraft i avhandlingen behandlades redan i avsnitt 2.1 varför den första och tredje aspekten 

kommer vara i fokus här. 

Avseende den första visar hela innevarande avsnitt (9.1, Minianalysen och huvudanalysen – en 

jämförande diskussion) att de förändringar som skett inom Saab är av konfigurativ karaktär. Ett antal 

dimensioner har varit i fokus och förändringarna i utfallet har skett genom att dimensionerna haft in-

bördes påverkan på varandra. Exempelvis har omgivningens karaktär förändrats från stabil till turbulent 

på grund av den koncern- och affärsstrategiska inriktningen mot den internationella marknaden. 

Exportfokuseringen har i sin tur bidragit till och påverkats av att styrningens tidshorisont fått ett 

långsiktigt inslag. Bland annat har den ökade tidshorisonten gjort att de blivit noggrannare i sina val av 

vilka delar av exportmarknaden de skall satsa på. En konsekvens av det är att Aerosystems positionering 

förändrats genom att satsningen på civila delsystem tonats ned till förmån för Gripen och UAV:er. 

Saabs förändring mot ett utfall i enlighet med Fall 2 talar dessutom för hypotesen att det framför allt 

finns ett fåtal konfigurationer som beskriver framgångsrika konkurrensutsatta företag (jfr Nilsson & 

Rapp, 2005). De dimensioner som fokuseras i studien kan kombineras på en mängd sätt men trots det 

har den förändring som skett inom Saab gjort att koncernen med tiden rört sig mot Fall 2. Ett sådant 

tydligt utfall visar onekligen på rimligheten i Nilsson & Rapps hypoteser om Fall 1 och Fall 2 som de 

huvudsakligen förekommande konfigurationerna. 

Avseende Gerdin & Greves tredje aspekt talar det mesta för att förändringarna i dimensionerna skett 

evolutionärt. Exempelvis kom de första initiativen för att realisera synergipotential år 2001 och vid 

studieperiodens slut jobbade de fortfarande med att öka realiseringen. Arbetet med att revidera och 

integrera planerings- och uppföljningsprocesserna inleddes under åren 2002–2004 men vid utgången av 

år 2007 fanns det fortfarande divergerande inslag i det centrala informationsflödet. Revideringar av 

processerna pågick också fortfarande. Det tog dessutom ett flertal år att förändra informationens 

karaktär och styrningens tidshorisont inom ekonomistyrningen. Dessa kontinuerliga och tidsmässigt 

utdragna förändringar, tillsammans med att Saab samtidigt bibehållit sin konkurrenskraft (se Diagram 
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9.1 i avsnitt 9.4, Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning), talar för att de varit 

evolutionära till sin karaktär. 

Studiens longitudinella karaktär har således möjliggjort att viktiga bidrag kan lämnas till forskning som 

utgår från ett situationsanpassningssynsätt med ett konfigurativt perspektiv. Sådan forskning har i 

huvudsak varit kvantitativt orienterad (jfr Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Doty et al., 1993; Gerdin, 

2005) och forskningsområdet har därför dominerats av diskussioner om vilken typ av interna och 

externa dimensioner som matchar varandra (jfr Gerdin & Greve, 2008; Kald et al., 2000; Langfield-

Smith, 2007). Genom att föreliggande studie inte stannar vid en sådan diskussion kan en detaljerad bild 

av hur och varför klassificeringarna förändrats över tid förmedlas. Detta möjliggör i sin tur diskussioner 

så som dem i innevarande och de två föregående underavsnitten om hur utfall som inte är i enlighet 

med hypoteserna ändå kan antas bidra till skapandet av strategisk kongruens och integrerad styrning. 

Då dessa diskussioner varit nödvändiga för att öka kunskapen om och förståelsen av skapandet av de två 

fenomenen är det viktigt att även fortsatta studier innefattar motsvarande diskussioner. För att skapa 

nödvändigt underlag för dessa diskussioner finns det även i dessa fall ett behov av kvalitativt orienterade 

studier där förändringar i utfallen av, och den inbördes relationen mellan, dimensioner studeras i detalj 

över en längre tidsperiod. 

9.2 SAMSPELET MELLAN STRATEGI OCH STYRNING 

I detta avsnitt fokuseras samspelet mellan strategi och styrning inom Saab. Mer specifikt diskuteras och 

besvaras avhandlingens tredje forskningsfråga, det vill säga:  

3. Hur samspelar strategier och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå i skapandet av 

strategisk kongruens och integrerad styrning? 

Den strategiska kongruens och integrerade styrning som uppnåtts inom Saab har till stor del skapats 

genom en ömsesidig anpassning av strategier och styrning. I avsnittet används två exempel för att visa 

detta. Det första behandlar fokuseringen på exportmarknaden och illustreras i Figur 9.1. De siffror som 

anges i den följande texten anger vilken del av figuren som behandlas. (1) Koncernens exportsatsning 

ökade betydligt år 2003 för att kompensera för de minskade resurserna från FMV. Men redan innan dess 

hade Aerosystems och SBD ökat sina egna exportansträngningar. Genom att den implementerade 

koncernövergripande strategiprocessen inneburit att den strategiska affärsplanen på koncernnivå respek-

tive inom affärsenheterna tagits fram parallellt har affärsplanerna skapats genom ömsesidig anpassning. 

Då processen därmed bidragit till att sammanlänka koncern- och affärsstrategier har den även haft en 

förstärkande effekt på den ihållande exportfokuseringen inom koncernen.  

(2) De två huvudsakliga kritiska framgångsfaktorerna i exportinriktningen har varit att leverera i tid till 

kund samt att effektivisera verksamheten. För att nå den förstnämnda har mål för leveransprecision 

skapats och utfallet har fått stort utrymme i uppföljningen. Storleken på arbetspaketen har dessutom 

minskats betydligt för att underlätta en kontinuerlig uppföljning av projektens status i förhållande till 

centrala milstolpar. För att effektivisera verksamheten har budgeten använts. Framför allt har lednings-

grupperna på respektive nivå ställt krav på sänkta budgeterade kostnadsnivåer. Uppföljningen har dess-

utom blivit mer frekvent, främst på koncernnivå, för att få bättre kontroll över kostnadsutvecklingen. 
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Figur 9.1: Samspelet mellan strategi och styrning för framgång på exportmarknaden. 

(3) Styrningen för förbättrad leveransprecision och betydande effektivisering har i sin tur lett till diskus-

sioner på funktionsnivå avseende hur exempelvis produktionsprocesser kan förändras för att de skall nå 

de aktuella målen. Inom mjukvaruproduktionen har det bland annat gjort att iterativ och modell-

baserad produktion börjat implementeras då dessa anses bidra både till kortare ledtider och lägre kost-

nader. Förändringen har dessutom bidragit till en ökad flexibilitet i produktionen; en medveten åtgärd 

för att försöka hantera konsekvenserna av osäkerheten på exportmarknaden. (4) På funktionsnivå har 

ekonomistyrningen använts för att säkerställa en implementering av de förändrade produktionspro-

cesserna. Det har framför allt skett genom att aktivitetsrelaterade mål för införandet formulerats och 

kontinuerligt följts upp, det vill säga att aktiviteter för att genomföra förändringarna identifierats och 

att tidsmässiga mål för när dessa skall vara genomförda skapats. 

Sammanfattningsvis har den ömsesidiga anpassning av strategier och styrning som beskrivits inneburit 

att styrningen anpassats utifrån de två kritiska framgångsfaktorerna, och att ett integrerat informations-

flöde med fokus på tid och kostnad därmed har skapats på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Integre-

ringen av styrverktygen har varit medveten för att underlätta ett sådant informationsflöde. Den kongru-

ens som skapats mellan koncern-, affärs- och produktionsstrategierna är också en konsekvens av ett 

medvetet arbete inom koncernen. Exempelvis syftar den koncernövergripande strategiprocessen till att 

skapa en ömsesidig anpassning av koncern- och affärsstrategier, och en sådan har också uppnåtts då 

exportinriktningen bevarats och förstärkts på båda nivåerna. De förändrade produktionsstrategierna har 

i sin tur varit en medveten anpassning till exportinriktningen då de bidragit till minskade ledtider, min-

skade kostnader och ökad flexibilitet, det vill säga de produktionsrelaterade faktorer de själva anser vara 

centrala för att lyckas på exportmarknaden. 

 

Det andra exemplet på den ömsesidiga anpassningen mellan strategier och styrning avser fokuseringen 

på att realisera synergipotential på alla nivåer inom koncernen (se Figur 9.2). (1) Sedan år 2003 har 

koncernledningens ambition varit att skapa ett Saab. För att åstadkomma det har strukturella 

förändringar skett, horisontella mekanismer implementerats och den koncernövergripande strategipro-

cessen har använts för att kommunicera vikten av att realisera synergipotential. (2) På affärsenhetsnivå 

har det bland annat inneburit att beaktandet av andra affärsenheter ökat i planeringen av kommande 

satsningar och affärer. En rad enhetsöverskridande affärer har också genomförts. Även internt inom 

affärsenheterna har realisering av synergipotential betraktats som viktig, främst för att kunna utnyttja de 
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monetära resurserna mer effektivt och därmed täcka de ökade kostnader som exportinriktningen 

inneburit. (3) En rad centraliserande förändringar har därför genomförts. Några exempel är införandet 

av MS Project inom Systems respektive KUPP inom SBD, samt skapandet av Flygande datorsystem 

inom Aerosystems respektive affärsenhetsövergripande funktioner för programledning, utveckling och 

produktion inom SBD. 

 

Figur 9.2: Samspelet mellan strategi och styrning för realisering av synergipotential. 

(4) De centraliserande förändringarna har eliminerat en del informationsrelaterade och organisatoriska 

aspekter som försvårat en koordinering inom affärsenheterna. I det förstnämnda fallet har IT-stöd i 

form av MS Project och KUPP bidragit till ett gemensamt informationsflöde för produktionsprocesser-

na, bland annat avseende vilka arbetspaket som skall bearbetas när och av vem. De organisatoriska 

förändringarna inom Aerosystems och SBD innebär i stället att all produktion sammanförts i gemen-

samma enheter. Dessa förändringar tillsammans med det tidigare nämnda förändringsarbetet för att 

anpassa produktionen utifrån de två kritiska framgångsfaktorerna har bidragit till att utgångspunkten 

för mjukvaruproduktionen är densamma inom respektive affärsenhet. Enhetliga produktionsprocesser 

har därmed implementerats. (5) Dessa har i sin tur bidragit till skapandet av enhetliga planerings-

processer. Ett exempel från Aerosystems är deras arbete med att skapa gemensamma rutiner kopplade till 

WBS:erna (Work breakdown structures). Förändringen anses förenkla uppföljningen av befintliga mått 

som leveransprecision, och dessutom skapa möjligheter för användning av nya mått. Ett annat exempel 

är att SBD:s ledningsgrupp för slutmonteringen träffas kontinuerligt för att bland annat diskutera pro-

blem som de olika enheterna står inför. Det kan exempelvis handla om bemanningsproblem som de då 

försöker hitta lösningar på, bland annat genom temporära förflyttningar av medarbetare mellan orter. 

Med en sådan integrerad planering för slutmonteringen underlättas således realisering av synergi-

potential.  

Den ömsesidiga anpassning mellan strategi och styrning som beskrivits i avsnittet är inte unik för Saab; 

tidigare studier visar upp samma mönster. Då de flesta av dessa inte har fokus på alla tre nivåer går det 

dock inte till fullo att uttala sig om samspelet (jfr Bhimani & Langfield-Smith, 2007: 25; Langfield-

Smith, 1997: 228; Otley, 1980: 424). Ett exempel på detta är studien av Roberts (1990). Den visar hur 

kostnadsfokuseringen inom ett brittiskt konglomerat bidrog till att förändra den affärsstrategiska inrikt-

ningen i en förvärvad affärsenhet och därmed anpassa den till koncernstrategin. Affärsenhetens styr-

system på både affärs- och funktionsnivå förändrades i sin tur genom införandet av ett tydligt kostnads-
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fokus och skapandet av ett integrerat kostnadsrelaterat informationsflöde. Vad detta fick för konsekven-

ser för produktionsstrategierna diskuteras dock inte. Införandet av incitament för att öka produktivi-

teten nämns förvisso men inte om dessa faktiskt hade någon betydelse för produktionsprocesserna. 

Även andra funktionsstrategier nämns, men bara i förbifarten och relationen mellan styrning och 

funktionsstrategier behandlas således inte tillräckligt för att det skall vara möjligt att uttala sig om dess 

karaktär. 

Anjou (2008) är i stället ett exempel på en studie som bidrar med kunskap om relationen mellan 

strategier och styrning på alla tre nivåer. Även om hon inte diskuterar samspelet explicit visar hennes 

studie av Scania ändå på mönster som motsvarar utfallet av föreliggande studie. Till stor del handlar det 

om att strategier och styrning ömsesidigt anpassats till varandra för att därmed skapa ett fokus på att 

producera produkter av hög kvalitet till låg kostnad. Det empiriska resultatet från studierna av Saab och 

Scania, det vill säga koncerner som agerar i olika branscher, bidrar således med en viktig pusselbit till 

forskningsområdet då det visar att strategisk kongruens och integrerad styrning skapas genom ömsesidig 

anpassning mellan strategi och styrning på koncern-, affärs- och funktionsnivå, det vill säga så som 

illustreras i Figur 9.1 och 9.2. Att studien av Roberts (1990) rör ett konglomerat med affärer som agerar 

i ytterligare andra branscher än Saabs och Scanias talar dessutom för att en sådan ömsesidig anpassning 

är av mer generell karaktär snarare än att den är unik för de aktuella företagen. 

9.3 SAABS STYRSYSTEM – EN MIX AV OLIKA TYPER AV STYRNING 

Även om föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i ekonomi- respektive produktionsstyrning när 

styrning diskuteras har även andra typer av styrning behandlats i kapitel 4–8, detta på grund av att 

respondenter lyft fram dessa som viktiga för implementering av strategier. För att förstå den mix av 

olika styrningar som därmed har använts av Saab är det lämpligt att utgå från ramverket av Malmi & 

Brown (2008) (se avsnitt 2.5.1, Den grundläggande synen på ekonomistyrning). Författarna betraktar 

ekonomistyrning som ett styrpaket (eng. control package) innefattande olika typer av styrmekanismer 

fördelade i tre kategorier: kulturella, administrativa samt formella planerings och uppföljningsmekanis-

mer. I föreliggande avhandling definieras inte ekonomistyrning lika brett utan motsvarar enbart den 

sistnämnda kategorin. Styrning genom kulturella och administrativa mekanismer betraktas således inte 

som ekonomistyrning utan som just kulturell respektive administrativ styrning.  

Figur 9.2 i föregående avsnitt visar att framför allt tre styrmekanismer har använts för att skapa ett Saab: 

strukturella förändringar, horisontella mekanismer samt den koncernövergripande strategiprocessen. Då 

den sistnämnda handlar om strategisk planering betraktas den som ekonomistyrning i avhandlingen (jfr 

avsnitt 2.5.1, Den grundläggande synen på ekonomistyrning). De två förstnämnda mekanismerna är 

snarare att betrakta som administrativa. Malmi & Brown diskuterar tre underkategorier av admini-

strativa mekanismer varav en är organisationsstruktur. Jag tolkar det som att den senare syftar till att 

påverka beteendet genom att organisera individer, grupper och affärsenheter. Malmi & Brown (2008: 93) 

menar bland annat följande: ”Organisational design can be an important control device, as by using a 

particular structural type an organisation can encourage certain types of contact and relationships.” Det 

är precis det som de strukturella förändringarna och horisontella mekanismerna inom Saab syftat till. 

Koncernledningen har flyttat verksamheter mellan olika affärsenheter, grupperat affärsenheter i segment 

och skapat horisontella grupperingar för att få affärsenhetsrepresentanter att skapa relationer till varan-

dra, detta för att underlätta diskussioner om samverkan. 
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Koncernledningen har således använt både ekonomistyrning och administrativ styrning för att 

implementera koncernstrategierna. Även på lägre nivå inom koncernen har motsvarande mix av styr-

ningar använts. Exempelvis valde SBD:s affärsenhetsledning år 2004 att skapa affärsenhetsövergripande 

funktioner för programledning, utveckling och produktion (administrativ styrning) i stället för att ha 

dessa funktioner uppdelade inom de då befintliga resultatenheterna. Samtidigt skapades också affärs-

enhetsgemensamma planerings- och uppföljningsprocesser inom ekonomistyrningen. Båda förändring-

arna syftade bland annat till att realisera intern synergipotential genom ökad samverkan inom affärs-

enheten för att därmed åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande. 

Att Saab använt en kombination av ekonomistyrning och administrativ styrning för att åstadkomma 

samverkan på olika nivåer bekräftar tidigare resultat inom forskningsområdet. Exempelvis är resultatet i 

linje med Abernethy & Lillis (1995; jfr Lind, 1996) empiriska studie av 42 australiensiska affärsenheter. 

Den visar att nya produktionsstrategier grundade på en ökad intern samverkan implementerats genom 

att andra typer av nyckeltal börjat användas (ekonomistyrning) samt att horisontella mekanismer i form 

av olika grupperingar införts (administrativ styrning). Att respondenter inom Saab lyfter fram betyd-

elsen av den administrativa styrningen för att öka samverkan bidrar dessutom med empiriska bevis för 

Galbraiths (1973; jfr Porter, 1985) resonemang om vikten av horisontella mekanismer för att koordinera 

verksamheter.  

Saabs användning av strukturella förändringar kan dessutom relateras till de studier som kom att ligga 

till grund för situationsanpassningssynsättet, bland annat Burns & Stalker (1961), Chandler (1962), 

Lawrence & Lorsch (1967) och Woodward (1965). Studien av Saab visar på den fortsatta betydelsen av en 

anpassad organisationsstruktur utifrån omgivningens karaktär. Saabs exportfokusering har inneburit att 

omgivningen förändrats från att vara stabil till turbulent. Organisationsstrukturen har därför förändrats 

från att innefatta decentraliserade enheter till att en rad beslut inom koncernen i stället centraliserats till 

koncernledningen. Som just nämnts har det bland annat lett till att verksamheter flyttats mellan affärs-

enheter, och att likartade affärsenheter grupperats i segment för att underlätta en effektivare långsiktig 

resursallokering. En bakomliggande faktor till detta är att den turbulenta omgivningen bidragit till en 

betydande osäkerhet avseende vilka områden som kan tänkas vara långsiktigt lönsamma. Som diskute-

rats i avsnitt 9.1.2 (Saabs strategier och styrsystem år 2007) gör de långa cyklerna dessutom att de behöv-

er inleda sina satsningar långt innan den tidpunkt då de förväntar sig en viss lönsamhet inom ett 

specifikt område. Ett tydligt centraliserat inslag inom koncernen har därför ansetts nödvändigt för att så 

tidigt som möjligt kunna kraftsamla inom attraktiva områden.  

Avslutningsvis kan ramverket av Malmi & Brown (2008) användas för att försöka förstå varför de sista 

årens ökade fokusering på kostnader inom Saab inte fått så stort genomslag i beteendet som önskats. 

Vid utgången av år 2007 lyfter exempelvis ett flertal respondenter fram att budgeterade kostnader inom 

koncernen inte betraktades som ett tillräckligt viktigt åtagande. En stor del av förklaringen till det ligger 

förmodligen i företagskulturen. Relationen med FMV har utgått från en självkostnadsmodell som bi-

dragit till att ett teknikfokus institutionaliserats inom koncernen och att en ingenjörskultur därmed 

skapats (jfr DiMaggio & Powell, 1991). För att försöka öka medvetenheten och ansvarstagandet för 

kostnader, det vill säga ändra det institutionaliserade beteendet, har ekonomistyrningen och framför allt 

budgeten använts. Att betydande beteendeförändringar dessutom skett för att effektivisera verksamheten 

visar att ekonomistyrningen fått viss avsedd effekt. Samtidigt tyder flera uttalanden från respondenter på 

att ingenjörskulturen inom koncernen fortfarande är stark. De svårigheter de därmed haft i att skapa en 

omfattande förändring i beteendet tydliggör problematiken i att förändra en institution med hjälp av 
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ekonomistyrningen (jfr Modell, 2001; Scapens, 2006). Det är kort och gott ett utdraget och krävande 

arbete, och studien väcker därför frågan om ekonomistyrningen kan vara tillräckligt stark på egen hand 

eller om det krävas kompletterande mekanismer för att skapa ett tillräckligt stort förändringstryck. En 

diskussion om det ligger utanför föreliggande avhandlings ramar men bör definitivt lyftas fram och ut-

redas i framtida studier. 

9.4 BETYDELSEN AV STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING 

I innevarande och föregående kapitel har det konstaterats att Saabs förändrade omgivning inneburit att 

en rad interna förändringar genomförts. Det har i sin tur lett till att koncernen uppnått en betydande 

grad av strategisk kongruens och en i många avseenden integrerad styrning. I detta avsnitt relateras dessa 

förändringar till Saabs konkurrenskraft för att besvara avhandlingens fjärde och sista forskningsfråga, 

det vill säga:  

4. Vilken betydelse har strategisk kongruens och integrerad styrning för en koncerns konkurrens-

kraft? 

I avsnitt 3.3.4 (Operationaliseringar och mätinstrument) operationaliseras konkurrenskraft som avkast-

ning på totalt kapitel (ROA) i relation till branschgenomsnittet. Ett konkurrensutsatt företag med stark 

konkurrenskraft har en avkastning över tid som överstiger branschgenomsnittet (jfr Porter, 1985: 11). 

Då ett företags värdeskapande betraktas som det yttersta resultatet av konkurrenskraft (Rumelt, 2003) 

utgör Saabs värdeskapande, operationaliserat som total shareholder return (TSR), ett viktigt stöd i denna 

avslutande diskussion om koncernens konkurrenskraft. 

I Diagram 9.1 presenteras Saabs ROA i jämförelse med ett genomsnitt på den europeiska respektive 

amerikanska marknaden. Diagrammet visar att Saabs avkastning varit stabil under större delen av 

perioden. Avvikelserna under 1995–1997 samt år 2008 kan till stor del hänföras till nedskrivningar och 

avsättningar för den civila flygplansverksamheten. Vid en jämförelse med de två genomsnitten kan det 

konstateras att Saabs avkastning under andra halvan av studieperioden varit i linje med det europeiska 

men något under det amerikanska. Som diskuteras i avsnitt 4.5.1 (En jämförelse avseende avkastning på 

totalt kapital) kan Saabs konkurrenskraft således betraktas som god under den aktuella perioden. 

Jämförelsen mellan Saabs TSR och de fyra aktieindexen i Diagram 9.2 stärker bilden av Saabs goda 

konkurrenskraft. Diagrammet visar att Saabs värdeskapande under andra halvan av studieperioden varit 

betydligt högre än det europeiska och de två svenska indexen medan den varit i nivå med det ameri-

kanska. Då det är svårt att tänka sig ett sådant utfall utan en god konkurrenskraft talar utvecklingen av 

Saabs TSR för slutsatsen i föregående stycke. Ytterligare ett argument för detta finns i ett uttalande från 

en av de intervjuade aktieanalytikerna. Denna menar att anledningen till att Saabs värdeskapande vände 

upp igen under år 2008 var att koncernen fortsatte leverera stabila rörelseresultat trots betydande 

störningar i omgivningen, det vill säga mutanklagelserna och försvarets nya materielförsörjningsstrategi. 

Diagram 9.2 visar dessutom att det enbart var Saab som hade en positiv utveckling det året. Trots 

koncernens kraftigt fallande avkastning (se Diagram 9.1) talar detta sammantaget för en god konkur-

renskraft för Saabs del även under år 2008. Framför allt då den lägre avkastningen till stor del kan 

hänföras till reserveringar relaterade till förseningar inom Airbus och Boeing, det vill säga faktorer 

utanför Saabs direkta kontroll. 
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Diagram 9.1: Saabs ROA och genomsnittligt ROA i Europa respektive USA år 1995–2008. 
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Diagram 9.2: Saabs TSR och fyra aktieindex år 1998–2008. 
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Det mest intressanta i utvecklingen av Saabs konkurrenskraft är att den har varit stabil samtidigt som 

koncernens omgivning förändrats kraftigt. Omställningen av det svenska försvaret, de därmed minskade 

beställningarna från FMV, samt Saabs fokus på exportmarknaden har inneburit att koncernen inte 

längre befinner sig i en tydlig monopolsituation. I stället har koncernen blivit konkurrensutsatt med en 

betydande osäkerhet avseende orderingång som följd. Fri konkurrens är det dock inte tal om då riktade 

upphandlingar är tillåtna. Många länder har därför valt att skydda sin inhemska försvarsindustri genom 

att inte släppa in utländska leverantörer i en del upphandlingar. Genom svenska försvarets nya materiel-

anskaffningsstrategi går utvecklingen på den svenska marknaden dock i motsatt riktning. 

Det finns en annan aspekt i den försvarsindustriella affärslogiken som också behöver lyftas fram här. I 

diskussionen om Aerosystems, SBD:s och Systems affärslogik har det konstaterats att det många gånger 

är den politiska relationen och offset som avgör vem som får en order. Det gör i sin tur att en betyd-

ande del i skapandet av konkurrenskraft inom försvarsindustrin rimligen består av sådant som Saab inte 

har kontroll över (den politiska relationen) eller som till stor del relaterar till andra koncernexterna 

faktorer (offset). Därmed skulle avhandlingens intresse för betydelsen av interna faktorer som strategier 

och styrning kunna betraktas som mindre relevant. Så är dock inte fallet. Det är viktigt att ha klart för 

sig att Saab ofta inte skulle vara i närheten av att vinna affärer om det inte vore för de konkurrens-

kraftiga produkter de erbjuder på marknaden. Utveckling och produktion av dessa påverkas i sin tur i 

allra högsta grad av interna faktorer. Då strategier och styrning kan vara några av dessa är en diskussion 

om betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning för koncernens konkurrenskraft relevant. 

Inom Saab har alltså strategier på koncern-, affärs- och funktionsnivå anpassats till omgivningen och till 

varandra på ett sätt som gjort att två huvudsakliga kritiska framgångsfaktorer utkristalliserats inom kon-

cernen. Genom att styrsystemet integrerats och anpassats för att nå dessa har ett fokuserat informations-

flöde erhållits. Det har i sin tur gjort att beslut fattats och förändringar genomförts som i många fall 

syftar till samma sak: att lyckas på exportmarknaden. Den betydande graden av strategisk kongruens och 

den i många avseenden integrerade styrningen förefaller således ha varit viktiga förutsättningar för att 

implementera de nya strategierna och därmed försöka nå de övergripande tillväxt- och lönsam-

hetsmålen. Dessa förändringar har skett allt eftersom sedan år 2000, men framför allt under de tre till 

fyra sista åren av studieperioden.  

Trots att det finns en fördröjning mellan implementering av strategier och de efterföljande effekterna 

talar mycket för att förändringarna inom Saab hade hunnit få reell effekt vid utgången av år 2007. Som 

diskuteras i avsnitt 8.6.1 (Skapandet av strategisk kongruens) innebar exempelvis affärsenheternas 

förändrade fokus från den svenska marknaden till exportmarknaden att omsättningen från den senare 

ökade med 90 procent under tidsperioden 2003–2007. Ett antal affärsenhetsöverskridande affärer hade 

dessutom genomförts som en konsekvens av arbetet med att skapa ett Saab, och på funktionsnivå hade 

nya produktionsstrategier implementerats. Exempelvis innebar förändringen inom Aerosystems slut-

montering att ledtiden hade förkortats till ungefär hälften. 

Implementeringen av de förändrade strategierna har i sin tur skett samtidigt som koncernen bibehållit 

sin konkurrenskraft. Det talar för att den strategiska kongruens och integrerade styrning som uppnåtts 

inom Saab haft betydelse för konkurrenskraften. Exakt hur stor betydelse de haft är inte möjligt att 

svara på. Däremot kan det konstateras att sammanlänkningen av strategier och styrning varit viktig för 

att få de anställda att identifiera och implementera lösningar som dels kompenserat för minskande 

intäkter på den svenska marknaden, dels anpassat verksamheten till förutsättningarna på exportmarkna-

den. Då implementerade strategier anpassade utifrån omgivningen i sin tur kan antas vara en viktig del i 
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ett företags framgång har Saabs strategiska kongruens och integrerade styrning rimligen haft väsentlig 

betydelse för koncernens konkurrenskraft.  

Med en sådan slutsats möter studien den långvariga efterfrågan på flernivåstudier avseende relationerna 

mellan strategi, styrning och konkurrenskraft (jfr Bhimani & Langfield-Smith, 2007: 25; Langfield-

Smith, 1997: 228; Otley, 1980: 424). Studien kompletterar därmed tidigare flernivåstudier som antingen 

fokuserat på två nivåer, men till viss del också berör den tredje (jfr Ahlström, 2008; Nilsson, 1997, 2002; 

Roberts 1990) eller som haft ett fokus på samtliga tre (jfr Anjou, 2008; Sundberg, 2009). De exempli-

fierade studierna visar tydliga indikationer på resultat i enlighet med föreliggande studie, men de saknar 

den centrala diskussionen om kopplingen mellan å ena sida strategi, styrning och beteende, och å andra 

sidan konkurrenskraft. Även om studien av Saab således lämnar ett unikt bidrag till situationsanpass-

ningssynsättet visar likheterna med de tidigare studierna att avhandlingens slutsatser sannolikt är av mer 

generell karaktär än att de enbart relaterar till det enskilda fallet. Dock finns ett behov av ytterligare 

studier av motsvarande karaktär för att tydliggöra rimligheten i det antagandet. Med hjälp av sådana 

kan nödvändiga kontrasteringar göras för att ytterligare öka kunskapen om och förståelsen av skapandet 

av strategisk kongruens och integrerad styrning över tid i koncerners strävan efter konkurrenskraft. 
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I listan motsvarar ett kursiverat datum en telefonintervju, resten är personliga intervjuer.  
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Chef Strategi & Affärsutveckling 070125 
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Ekonomichef 070419, 080124 
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Aerosystems  

Chef Affärsutveckling  060234, 060412 

Ekonomichef 060529 

Ansvarig metodstöd målstyrning 060609, 071221 

Projektledare 060619 

Produktionschef 060628, 060817 

Chef Programledning 060815, 080116 

Funktionschef 060817 

Chef Affärsutveckling & Marknad 060821 

Affärsenhetschef 060920 

Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan 061027 

Chef Flygande datorsystem 070504 

Stabschef 070511, 080110 

Verkstadschef 080208 

Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, Flygande datorsystem 080306 

Sektionschef 2, Flygande datorsystem 080317 
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SBD Datum 

Ansvarig strategisk planering 060411, 061003 

Ekonomichef 061009, 080211 

Chef verksamhetsutveckling 061010 

Chef f.d. Program 061011, 080125 

Chef Utveckling 061018, 061213 

Produktionschef 061030, 061218 

Chef Affärsutveckling & Strategi 061107, 080326 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling 070131, 080124 

Chef produktionsenhet, Linköping 070215, 080130 

Chef Program, Understöd 080211 

Affärsenhetschef 080211 

Sektionschef, Elektronik & Programvaruutveckling 080220 

Verkstadschef, Linköping 080221 

Chef produktionsenhet, Karlskoga 080325 

 

Systems 

Ansvarig strategisk planering 060426, 060925 

Marknadschef 061114 

Teknikchef 061116, 080218 

Biträdande divisionschef, Naval 061122, 080215 

Divisionschef, Air/Land respektive Affärsenhetschef 2 061127, 080219 

Divisionschef, Security Solutions 061128, 080117 

Chef Strategi & Teknik 061201 

Affärsenhetschef 1 070111 

Chef Operations, Security Solutions 070207 

Sektionschef 1, Systems & Product management, Air/Land 070411, 080115 

Ekonomichef 080122 
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Chef Operations, Air/Land 080304 

Avdelningschef 1, Operations Naval 080304 

F.d. ansvarig affärsutveckling 080311 

Avdelningschef 2, Operations Naval 080314 

Sektionschef 2, Systems & Product management, Air/Land 080617 

 

Analytiker 

Analytiker 1 080409 

Analytiker 2 080410 

 

Övrigt 

Avstämningsmöte med kontaktpersoner 080408, 091217 
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BILAGOR 

BILAGA 1 FORSKNINGSPROGRAMMET SISK 

Hösten 2004 startades forskningsprogrammet SiSK (Strategi, Styrning och Konkurrenskraft). Program-

met leds av Fredrik Nilsson (professor) och Birger Rapp (professor). Övriga personer som är eller har 

varit en del av programmet är: Petter Ahlström (ekonomie doktor), Annette Anjou (ekonomie licentiat), 

Carl Hökfelt (doktorand), Erik B Nilsson (doktorand), Nils-Göran Olve (adjungerad professor), Sanna 

Poth (doktorand), Niclas Schiller (doktorand) och Klas Sundberg (ekonomie licentiat). 

Forskningsprogrammets syfte är att öka kunskapen om och förståelsen av hur strategisk kongruens och 

integrerad styrning påverkar enskilda företags konkurrenskraft. Detta övergripande syfte har konkreti-

serats i följande två delsyften: 

• Att beskriva och analysera hur ett antal stora koncerners konkurrenskraft utvecklats och vilken 

roll strategier och styrsystem har haft i detta sammanhang. 

• Att utveckla en empiriskt förankrad föreställningsram som beskriver och förklarar hur strategisk 

kongruens och integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft. Utgångspunkten för detta 

arbete är den tentativa modellen av Nilsson & Rapp (2005). 

Tre forskningsfrågor har också formulerats för programmet. Dessa är:  

• Vilka koncern-, affärs- och produktionsstrategier är kongruenta? 

• Vilken utformning av ekonomi- och produktionsstyrning underlättar skapandet av en integre-

rad styrning?  

• Hur påverkas konkurrenskraften av strategisk kongruens och integrerad styrning? 

Under de fem år som programmet pågått har ett antal programmöten genomförts där generella rikt-

linjer, tidsplaner, fallföretag, intervjuguider, litteratur, avhandlingarnas struktur och innehåll samt en 

rad andra frågor diskuterats. Dessutom har idéer, problem och litteraturtips diskuterats löpande mellan 

programmets medlemmar. Föreliggande avhandling är den fjärde som läggs fram inom forsknings-

programmet. De tre tidigare är: 

Ahlström, Petter, 2008, Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden, Doktorsavhandling 1188, 

Tekniska Högskolan, Linköpings universitet: Linköping. 

Anjou, Annette, 2008, Scanias framgång – Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning, Licentiat-

avhandling 1364, Tekniska Högskolan, Linköpings universitet: Linköping. 

Sundberg, Klas, 2009, Atlas Copcos strategi och styrning – Verktyg som ger guld, Licentiatavhandling 48, 

Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet: Uppsala. 
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BILAGA 2A INTERVJUGUIDE – FÖRSTA INTERVJUPERIODEN 

 

OMGIVNING 

Bransch 

1. Inom vilken bransch/vilka branscher är ni verksamma? 

2. Vad kännetecknar branschen/branscherna? 

3. Följer branschen/branscherna konjunkturens utveckling? 

a. Hur långa cykler har branschen/branscherna? 

4. Hur har branschen/branscherna utvecklats från år 1995 fram till idag? 

Marknad 

1. På vilken marknad/vilka marknader är ni verksamma? 

2. Vad kännetecknar den marknad/de marknader som ni är verksamma på? 

3. Ser marknaden/marknaderna olika ut för de olika affärsenheterna? 

a. Ifall ja, hur skiljer sig affärsenheternas marknader? 

4. Beskriv era möjligheter att göra prognoser över försäljningen på marknaden/marknaderna. 

5. Beskriv marknaden utifrån ett livscykelperspektiv. 

6. Vilka yttre faktorer präglar marknaden? 

7. Beskriv hur er konkurrensposition ser ut på marknaden i förhållande till era konkurrenters. 

8. Ser konkurrenspositionen olika ut för koncernens olika affärsenheter? 

9. Hur har marknaden/marknaderna utvecklats från år 1995 fram till idag? 

 

STRATEGI 

Koncernnivå 

1. Beskriv koncernens mål. 

2. Beskriv koncernens strategi. 

3. Vilken betydelse har tillvaratagande av synergier för utformningen av koncernstrategin? 

a. Om stor, beskriv de viktigaste strukturella förändringarna som påverkat förmågan att 

tillvarata dessa. 

4. Beskriv koncernens strategiprocess. 

5. Hur bryts koncernens strategier ned till affärsenhets- och funktionsnivå? 

6. Beskriv er kärnkompetens samt dess betydelse vid utformning av strategier. 

7. Vilket är koncernens strategiska fokus? 

a. Vilken är koncernens affärslogik? 

b. Hur har diversifiering/fokusering gått till? 
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c. Hur ser beslutssituationerna ut? 

d. Vilka är koncernens kritiska framgångsfaktorer? 

8. Vad särskiljer koncernen från dess konkurrenter? 

9. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Affärsnivå 

1. Beskriv affärsenhetens mål. 

2. Beskriv affärsenhetens strategi. 

3. Beskriv affärsenhetens strategiprocess. 

4. Beskriv affärsenhetens kärnkompetens. 

5. Vilket är affärsenhetens strategiska fokus? 

a. Vad kännetecknar affärsenhetens affärslogik? 

b. Hur ser beslutssituationerna ut? 

c. Vilka är affärsenhetens kritiska framgångsfaktorer?  

6. Vad är det huvudsakliga konkurrensmedlet: unik produkt (differentiering) eller kostnad 

(kostnadsöverlägsenhet), och hur kommer detta till uttryck i erbjudandet? 

7. Beskriv de eventuella strukturella förändringar som påverkat graden av differentiering eller 

kostnadsöverlägsenhet. 

8. Vad särskiljer affärsenheten från konkurrenterna? 

9. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Funktionsnivå – traditionell produktion 

1. Beskriv de produktionsstrategiska målen. 

2. Beskriv produktionsstrategin. 

3. Vad kännetecknar er produktion? 

4. Beskriv er förmåga att bemöta förändringar av volym och produktmix.  

5. Hur hanterar ni förändringar av volym och mix i produktionen? 

a. Grad av standardisering? 

b. Grad av integrering?  

c. Grad av mekanisering? 

6. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Funktionsnivå – mjukvaruproduktion 

1. Beskriv de strategiska målen för mjukvaruproduktionen. 

2. Beskriv strategin för mjukvaruproduktionen.  

3. Vad kännetecknar mjukvaruproduktionsprocessen? 

a. Vad har högst prioritet: effektivitet eller kvalitet? 

b. Sker arbetet i huvudsak sekventiellt eller parallellt? 
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c. Vilken detaljnivå har den initiala kravspecifikationen? 

4. Beskriv i vilken omfattning era produkter är kundanpassade/standardiserade. 

5. Beskriv hur och i vilken utsträckning kunden är med och påverkar sin produkt. 

6. Beskriv i vilken utsträckning mjukvaruproduktionen kräver en bred eller smal kompetens hos 

de involverade personerna. 

7. Beskriv er förmåga att bemöta förändringar i volym och produktmix. 

8. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Koppling mellan strategi och styrsystem 

1. Hur påverkar förändringar av strategier ekonomi- och produktionsstyrningen? 

2. Hur påverkar förändringar av ekonomi- och produktionsstyrningen strategier? 

3. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1995 och varför. 

 

EKONOMISTYRNING 

Ekonomistyrning – övergripande beskrivning 

1. Beskriv koncernens ekonomistyrning. 

2. Finns det en koncerngemensam ekonomistyrningsmodell? 

a. Vilka delar av ekonomistyrningen är centraliserade respektive decentraliserade? 

3. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Planering 

1. Beskriv planeringsprocesserna. 

2. Vilka verktyg används för planering? 

3. Vilken tidshorisont används i planeringen? 

4. Vilken karaktär har informationen som används i planeringen? 

a. Beskriv vilka mål som används. 

5. I vilken utsträckning anses fastställda planer vara ett åtagande? 

6. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Uppföljning 

1. Beskriv uppföljningsprocesserna. 

2. Vilka verktyg används för uppföljning?  

3. Med vilken frekvens sker uppföljning? 

4. Vilken karaktär har informationen som används i uppföljningen? 

a. Beskriv vilka mått som används. 

5. Hur hanteras negativa avvikelser? 

6. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 
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Integrering av styrsystem 

1. Anser du att ekonomistyrningen och produktionsstyrningen är integrerad, det vill säga finns det 

en koppling mellan ekonomi- och produktionsstyrning? I så fall på vilket sätt? 

2. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Framtid 

1. Beskriv företagets framtida vision för ekonomistyrning. 

 

PRODUKTIONSSTYRNING – TRADITIONELL PRODUKTION 

Produktionsstyrning – övergripande beskrivning 

1. Beskriv produktionsorganisationen.  

2. Beskriv produktionsstyrningen. 

3. Finns det en koncerngemensam produktionsstyrningsmodell? 

a. Vilka delar av produktionsstyrningen är centraliserade respektive decentraliserade? 

4. Beskriv hur ovanstående har förändrats från år 1995 och varför. 

Planering 

1. Beskriv hur ni planerar kapaciteten på fem års sikt. 

2. Beskriv den kortsiktiga produktionsplaneringen (kortare än ett år). 

3. Vilken karaktär har informationen som används i planeringen? 

a. Beskriv vilka mål som används. 

4. När och hur knyts produkten till en specifik kund? 

5. Karaktärisera företags principer för att administrativt styra produktionen i termer av push 

(planeringstryck) och pull (behovssug). 

6. Karaktärisera företagets styrfilosofi i termer av JIT och MRP. 

7. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Uppföljning 

1. Beskriv uppföljningsprocesserna. 

2. Vilken karaktär har informationen som används i uppföljningen? 

a. Beskriv vilka mått som används. 

3. Hur hanteras negativa avvikelser? 

a. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Integrering av styrsystem 

1. Anser du att ekonomistyrningen och produktionsstyrningen är integrerade, det vill säga finns 

det en koppling mellan ekonomi- och produktionsstyrning? I så fall på vilket sätt? 

a. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 



 

 - 324 - 

Framtid 

1. Beskriv företagets framtida vision för produktionsstyrning. 

 
 
PRODUKTIONSSTYRNING – MJUKVARUPRODUKTION 

Övergripande beskrivning 

1. Beskriv organisationsenheten som framför allt arbetar med mjukvaruproduktion.  

2. Beskriv styrsystemet för mjukvaruproduktionen. 

3. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Planering 

1. Beskriv hur ni planerar kapaciteten på fem års sikt. 

2. Beskriv den kortsiktiga kapacitetsplaneringen (kortare än ett år). 

3. Vilken karaktär har informationen som används i planeringen? 

a. Beskriv vilka mål som används. 

4. När och hur knyts produkten till en specifik kund? 

a. Sker ett i huvudsak reaktivt eller proaktivt arbete kopplat till en specifik kundorder? 

5. På vilken systemnivå sker den huvudsakliga återanvändningen? 

6. Styrfilosofi 

a. Hur sker beordringen av vilket arbetspaket en specifik medarbetare skall arbeta med? 

b. Beskriv informationsflödet avseende när ett arbetspaket skall bearbetas och av vem. 

7. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Uppföljning 

1. Beskriv uppföljningsprocesserna. 

2. Vilken karaktär har informationen som används i uppföljningen? 

a. Beskriv vilka mått som används. 

3. Hur hanteras negativa avvikelser? 

4. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Integrering av styrsystem 

1. Anser du att ekonomistyrningen och produktionsstyrningen är integrerade, det vill säga finns 

det en koppling mellan ekonomi- och produktionsstyrning? I så fall på vilket sätt? 

a. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1995 och varför. 

Framtid 

1. Beskriv företagets framtida vision för produktionsstyrning. 
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BILAGA 2B INTERVJUGUIDE – FINANSANALYTIKER 

 

OMGIVNING 

1. Vilka förändringarna i omvärlden anser du har haft stor inverkan på Saabs verksamhet från 

mitten av 1990-talet fram till idag?  

2. Hur upplever du att dessa förändringar har avspeglats i Saabs agerande? 

 

STRATEGI 

1. Beskriv hur du uppfattar Saabs strategiska inriktning från mitten av 1990-talet fram till idag? 

a. Vad anser du har drivit eventuella förändringar i den strategiska inriktningen? 

2. Beskriv vad du upplever att Saab framför allt konkurrerar med på marknaden? Finns det någon 

eller några aspekter som skiljer koncernens erbjudande från konkurrenternas? 

3. Upplever du att det finns en tydlig kärnkompetens inom koncernen? Vad består den i så fall av? 

a. Hur upplever du att Saab arbetar för att utveckla kärnkompetensen? 

b. Hur upplever du att Saab arbetar för att utnyttja kärnkompetensen inom koncernen? 

4. Vad anser du att koncernens relation med FMV har haft för betydelse för Saab med avseende på 

produkternas pris, prestanda, driftskostnader etcetera, det vill säga Saabs möjligheter att sälja 

produkterna även till internationella kunder? 

 

STYRNING 

1. Beskriv hur du uppfattar Saabs ekonomistyrning. 

a. Upplever du att ekonomistyrningen förändrats från mitten av 1990-talet fram till idag? 

I så fall på vilket sätt, och vad anser du vara anledningen till förändringarna? 

 

KONKURRENSKRAFT OCH VÄRDESKAPANDE 

1. Beskriv Saabs konkurrenskraft i förhållande till deras konkurrenter. 

a. Vad anser du att Saabs konkurrenskraft är grundad på? 

b. Hur har de lyckats skapa denna konkurrenskraft? 

2. Vad anser du om utvecklingen av Saabs ROA? Hur har Saab presterat i förhållande till 

förutsättningarna? 

3. Vad anser du att det finns för bakomliggande faktorer till att Saabs aktiekurs utvecklats som 

den har gjort? 
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BILAGA 3A MÄTINSTRUMENT AFFÄRSSTRATEGI 

Nedan efterfrågas positionen för Din affärsenhets produkter relativt de ledande konkurrenterna. Totalt 

behandlas sex områden. Markera på den sjugradiga skalan hur du upplever att affärsenhetens verksam-

het/produkter kan betraktas i förhållande till konkurrenterna. 

 

 Betydligt lägre Betydligt högre  

 än ledande  än ledande 

 konkurrenter konkurrenter 

 

 

Försäljningspris 

 

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

 

Produktkvalitet 

 

Varumärkenas image 

 

Produktegenskaper 
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BILAGA 3B RESULTAT MÄTINSTRUMENTET AFFÄRSSTRATEGI 

Tre respondenter per affärsenhet har fyllt i mätinstrumentet för affärsstrategi. Aerosystems: Affärs-

enhetschef, chef Affärsutveckling samt Chef Affärsutveckling & Marknad. SBD: Affärsenhetschef, Chef 

Affärsutveckling & Strategi samt Ansvarig strategisk planering. Systems: Affärsenhetschef 1, Marknads-

chef samt Chef Strategi & Teknik. Turordningen i uppräkningen relaterar inte till nedanstående numre-

ringen av respondenterna. 

 

Aerosystems – respondent 1 

 Betydligt lägre Betydligt högre  

än ledande  än ledande 

konkurrenter konkurrenter 

Försäljningspris           

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 1995 menar respondenten att 

resultatet är ett annat. Gripen var inte riktigt etablerat och hade därmed ett lägre utfall på de flesta av 

punkterna, det vill säga mer åt ”Betydligt lägre än ledande konkurrenter” än utfallet för år 2007.  

 

Aerosystems – respondent 2 

Försäljningspris 

 

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 
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Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 1995 menar respondenten att 

marknadsföringsinsatserna, imagen och produktegenskaperna var klart lägre än år 2007. I övrigt var det 

inga större skillnader. 

 

Aerosystems – respondent 3 

 Betydligt lägre Betydligt högre  

än ledande  än ledande 

konkurrenter konkurrenter 

Försäljningspris 

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007.  

 

 

SBD – respondent 1 

Försäljningspris 

 

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 1995 menar respondenten att 

det inte var några större skillnader. 
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SBD – respondent 2 

 Betydligt lägre Betydligt högre  

än ledande  än ledande 

konkurrenter konkurrenter 

Försäljningspris               

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 1995 menar respondenten att 

det inte var några större skillnader. 

 

 

SBD – respondent 3 

Försäljningspris 

 

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

 

Produktkvalitet 

 

Varumärkenas image 

 

Produktegenskaper 

 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007.  
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Systems – respondent 1 

 Betydligt lägre Betydligt högre  

än ledande  än ledande 

konkurrenter konkurrenter 

Försäljningspris 

Procent av försäljning  

spenderat på FoU 

Procent av försäljning  

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 2000 menar respondenten att 

marknadsföringsinsatserna, imagen och produktegenskaperna var klart lägre än år 2007. I övrigt var det 

inte några större skillnader. 

 

 

Systems – respondent 2 

Försäljningspris 

 

Procent av försäljning   

spenderat på FoU 

Procent av försäljning   

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 2000 menar respondenten att 

det inte var några större skillnader. 
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Systems – respondent 3 

 Betydligt lägre Betydligt högre  

än ledande  än ledande 

konkurrenter konkurrenter 

Försäljningspris 

Procent av försäljning   

spenderat på FoU 

Procent av försäljning    

spenderat på marknadsföring 

Produktkvalitet 

Varumärkenas image 

Produktegenskaper 

Kommentar: Ovanstående är respondentens svar utifrån år 2007. För år 2000 menar respondenten att 

försäljningspriset och andelen av försäljningen spenderad på FoU var lägre, och att marknads-

föringsinsatserna var betydligt lägre än år 2007. I övrigt var det inte några större skillnader. 
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BILAGA 4 INKLUDERADE FÖRETAG I AKTIEINDEXEN AERSPER OCH DXS 

De kursiverade företagen i listan är inte inkluderade i beräkningen av genomsnittlig ROA för den euro-

peiska respektive amerikanska marknaden då nödvändig information om dessa saknas. 

 

De 20 företagen i AERSPER (index Europa) 

Aerostar Bacau 

BAE Systems 

Chemring Group 

Cobham 

Dassault Aviation 

EADS 

Finmeccanica 

Hampson Industries 

Meggitt 

MTU Aero Engines 

Qinetiq group 

Rolls-Royce Group 

Saab 

Safran 

Senior 

Thales 

Turbomecanica 

Ultra Electronics 

Umeco 

Zodiac Aerospace 

 

De 57 företagen i DSX (index USA) 

AAR Corporation 

AeroVironment 

Alliant Techsystems  

American Science & Engineering 

Applied Signal 

Argon ST 

Ball Aerospace 

Boeing Company 

CACI International 

Ceradyne 

Cogent 

Computer Sciences 

Comtech Telecom 

Cubic Corporation 

DigitalGlobe 

Ducommun 

DynCorp International 

Elbit Systems 

 

EMS Technologies 

Esterline Technologies 

FLIR Systems 

Force Protection 

Gencorp 

General Dynamics 

GeoEye 

Goodrich 

Harris Corporation 

Honeywell International 

Herley Industries 

Integral Systems 

ITT Industries 

L-1 Identity Solutions 

L-3 Communications 

Ladish Co 

Lockheed Martin 

Mantech International  

Mercury Computer Systems 

MOOG 

NCI Information 

Northrop Grumman  

Orbital Sciences 

Oshkosh corporation 

OSI Systems 

Precision Castparts 

Raytheon 

Rockwell Collins 

SAIC 

SRA International 

Stanley Associates 

Taser International 

Teledyne Technologies 

Textron  

Triumph Group  

URS Corporation  

United Technologies 

Viasat 

VSE Corporation 
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BILAGA 5 KÄLLOR I RESPEKTIVE AVSNITT I RESULTATKAPITLEN 

 

4 SAAB AB 

4.1 SAABS VERKSAMHET 

4.1.1 En kort historisk tillbakablick 

Anjou (2008); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060324); Danilovic (1997: 68); Ekonomichef, 

Koncern (070419); F.d. vice vd, Koncern (080212); Saab-Scania AB (1987); Saabs webbplats (2007a, 

2007b); Saabs årsredovisning (1994–2007); Stabschef, Aerosystems (080110). 

4.1.2 Övergripande verksamhetsinriktning och organisation 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Analytiker A (080409); Analytiker B (080410); Chef Affärsutveck-

ling, Aerosystems (060324); Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems 

(061027); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Divisionschef Samhällssäkerhet, Systems 

(061128); Ekonomichef, Koncern (070419); F.d. direktör koncernstrategi, Koncern (070321); F.d. vice vd, 

Koncern (080212); Marknadschef, Systems (061114); Saabs pressmeddelande (2008d); Saabs årsredovis-

ning (1995–2009); Teknikchef, Koncern (070219); Vice vd, Koncern (070326). 

4.2 SAABS OMGIVNING 

4.2.1 Försvarsindustrin 

Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Saabs årsredovisning (2002, 2006); Teknikchef, Koncern 

(070219); Vice vd, Koncern (070326); Örn (2008). 

Försvarsindustrins utveckling i Europa 

Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); EDA pressmeddelande (2005); EG-kommissionen 

(2006); Finansdepartementet (2004); Riksdagens EU-upplysning (2007); Saabs årsredovisning (1996–1998, 

2002–2003); Teknikchef, Koncern (070219); Vice vd, Koncern (070326). 

Utvecklingen inom den svenska försvarsmakten 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Affärsenhetschef, SBD (080211); Analytiker A (080409); Analy-

tiker B (080410); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Catasús & Grönlund (2008); Chef Affärs-

utveckling & Strategi, SBD (080326); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Dagens 

Industri (2009); Regeringens proposition (2001, 2004); Saabs årsredovisning (2005, 2006); Teknikchef, 

Koncern (070219). 

4.2.2 Civila flygindustrin 

Luftfartsstyrelsen (2007); Lundell (2008); Saabs årsredovisning (2001, 2006); Vice vd, Koncern (070326). 

4.2.3 Samhällssäkerhetsbranschen  

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Chef Strategi & 

Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128, 080117); Saabs årsredovis-

ning (2006); Teknikchef, Koncern (070219). 
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4.3 SAABS KONCERNSTRATEGIER 

4.3.1 Saabs koncernstrategiska inriktning 

 

År 1995–1999 – ett konglomerat 

Analytiker A (080409); Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems (061027); 

Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Ekonomichef, Koncern (070419); F.d. direktör 

koncernstrategi, Koncern (070321); F.d. vice vd, Koncern (080212); Saabs årsredovisning (1995–1999); 

Teknikchef, Koncern (070219); Vice vd, Koncern (070326). 

År 2000–2002 – en renodling inleds 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Ansvarig strategisk plane-

ring, Systems (060426); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (080215); Chef Strategi & Affärsutveck-

ling, Koncern (070125); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, 

Systems (080117); F.d. direktör koncernstrategi, Koncern (070321); F.d. vice vd, Koncern (080212); 

Marknadschef, Systems (061114); Saabs årsredovisning (2000–2002, 2007); Vice vd, Koncern (070326). 

År 2003–2007 – mot ”ett Saab”, även innefattande källorna för: År 2003–2007 – segmentens 

koppling till koncernstrategierna; År 2003–2007 – användningen av horisontella mekanismer för 

att implementera koncernstrategierna; År 2003–2007 – konsekvenser av de strukturella 

förändringarna och horisontella mekanismerna 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Affärsenhetschef, SBD (080211); Affärsenhetschef 1, Systems 

(070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Analytiker A (080409); Analytiker B (080410); Ansvarig 

strategisk planering, Systems (060426); Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aero-

systems (061027); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (080326); Chef Strategi & Affärsutveckling, 

Koncern (070125); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Chef Programledning, Aerosystems 

(080116); Chef Utveckling, SBD (061018); Ekonomichef, Koncern (070419); Ekonomichef, Systems 

(080122); F.d. ansvarig affärsutveckling, Systems (080311); F.d. direktör koncernstrategi, Koncern 

(070321); Saabs pressmeddelande (2007c, 2007d, 2008b, 2008c, 2008e); Saabs årsredovisning (1995–2009); 

Sektionschef 1, Systems & Product management, Air/Land (070411); Stabschef, Aerosystems (080110); 

Teknikchef, Koncern (070219, 080116); Teknikchef, Systems (080218); Vice vd, Koncern (070326). 

4.3.2 Saab kärnkompetens – systemintegration 

Analytiker A (080409); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); F.d. direktör koncern-

strategi, Koncern (070321); F.d. vice vd, Koncern (080212); Saabs årsredovisning (1996–1998); Teknik-

chef, Koncern (070219); Vice vd, Koncern (070326). 

4.4 SAABS EKONOMISTYRNING 

4.4.1 Koncernens övergripande ekonomistyrningsmodell 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Affärsenhetschef, SBD (080211); Affärsenhetschef 1, Systems 

(070111); Analytiker A (080409); Analytiker B (080410); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); 

Ekonomichef, Koncern (070419); Ekonomichef, Systems (080122); F.d. vice vd, Koncern (080212); 

Stabschef, Aerosystems (070511, 080110); Teknikchef, Koncern (070219); Vice vd, Koncern (070326). 
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4.4.2 Den strategiska planeringen 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Chef Affärsutveckling 

samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems (061027); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD 

(080326); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); 

Divisionschef, Air/Land, Systems (080219); Ekonomichef, Aerosystems (060529); Ekonomichef, Koncern 

(070419); Ekonomichef, Systems (080122); F.d. direktör koncernstrategi, Koncern (070321); F.d. vice vd, 

Koncern (080212); Stabschef, Aerosystems (070511, 080116); Vice vd, Koncern (070326). 

4.4.3 Budgeten 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Chef Programledning, 

Aerosystems (080116); Ekonomichef, Aerosystems (060529); Ekonomichef, Koncern (070419, 080124); 

Ekonomichef, SBD (080211); F.d. vice vd, Koncern (080212); Stabschef, Aerosystems (070511, 080116); 

Teknikchef, Koncern (070219, 080116); Vice vd, Koncern (070326). 

4.5 SAABS KONKURRENSKRAFT OCH VÄRDESKAPANDE 

4.5.1 En jämförelse avseende avkastning på totalt kapital 

Analytiker A (080409); Datastream; Sveriges riksbanks webbplats (2010). 

4.5.2 En jämförelse avseende total shareholder return 

Analytiker A (080409); Analytiker B (080410); BAE Systems webbplats (2010); BAE Systems årsredovis-

ning (1998); Boeings webbplats (2010); Datastream; EADS:s årsredovisning (2000–2007); Euroinvestors 

webbplats (2009a, 2009b); Finmeccanicas webbplats (2008); General Dynamics webbplats (2010); General 

Dynamics årsredovisning (1998); Lockheed Martins webbplats (2010); Milanobörsens webbplats (2008); 

Northrop Grummans webbplats (2010); Saabs årsredovisning (1998–2007); Thales årsredovisning (2000–

2007). 

5 SAAB AEROSYSTEMS 

5.1 AEROSYSTEMS VERKSAMHET 

5.1.1 Övergripande verksamhetsinriktning och organisation 

Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060324, 060412); Chef Affärsutveckling & Marknad, Aerosystems 

(060821); Funktionschef, Aerosystems (060817); Produktionschef, Aerosystems (060628); Stabschef, 

Aerosystems (080110); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.1.2 Aerosystems huvudprodukt – JAS 39 Gripen 

Ahlgren et al. (2002: 12–21, 49); Analytiker A (080409); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); 

Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems (061027); Saabs pressmeddelande 

(2008a); Saabs årsredovisning (1999–2001, 2003, 2006). 

5.2 AEROSYSTEMS OMGIVNING 

5.2.1 Marknaden för stridsflygplan 

Aboulafia (2005); Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); 

Chef Affärsutveckling & Marknad, Aerosystems (060821); Strategidokument, Aerosystems (2006). 
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5.2.2 Upphandlingsprocessen 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Chef Affärsutveckling & Marknad, Aerosystems (060821); Chef 

Programledning, Aerosystems (080116); Dagens Industri (2007, 2008); Ekonomichef, SBD (061009). 

5.3 AEROSYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER 

5.3.1 Den affärsstrategiska inriktningen 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Avstämningsmöte med kontaktpersoner (080408); Chef Affärs-

utveckling & Marknad, Aerosystems (060821); Chef Programledning, Aerosystems (080116); Ekonomi-

chef, Aerosystems (060529); Saabs årsredovisning (1995); Sektionschef, Flygande datorsystem, Aerosys-

tems (080317); Stabschef, Aerosystems (080110); Strategidokument, Aerosystems (2006). 

5.3.2 Aerosystems kärnkompetens – systemintegration 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060324, 060412); Chef 

Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems (061027); Chef Affärsutveckling & 

Marknad, Aerosystems (060821); Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); Chef Programled-

ning, Aerosystems (080116). 

5.3.3 Aerosystems huvudsakliga konkurrensmedel 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Analytiker A (080409); Analytiker B (080410); Andersson (2006: 

65); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); Chef Affärsutveckling & Marknad, Aerosystems 

(060821); E24 (2008); F.d. direktör koncernstrategi, Koncern (070321); Saab AB (2008); Gripen News 

(2006); Liander (2006a, 2006b); Saabs pressmeddelande (2007a); Saabs årsredovisning (2007); Sektions-

chef 1 & Sektionschef 2, Flygande datorsystem, Aerosystems (080306); Stabschef, Aerosystems (080110); 

Vice vd, Koncern (070327). 

5.3.4. Aerosystems affärslogik – ett komplext fenomen 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); Chef Program-

ledning, Aerosystems (080116); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Danilovic (1997: 

121); Saabs pressmeddelande (2007b); Saabs årsredovisning (2005: 11); Stabschef, Aerosystems (080110); 

Vice vd, Koncern (070326). 

5.3.5 Vad avgör vem som får en order? 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); Chef Affärs-

utveckling & Marknad, Aerosystems (060821); Dagens Industri (2002); Danilovic (1997: 104–105); Mark-

nadschef, Systems (061114). 

5.4 AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER 

5.4.1 Produktionsprocessen – slutmonteringen 

Andersson (2006: 66); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060324); Danilovic (1997: 111–115); Egna 

observationer; Produktionschef, Aerosystems (060628); Projektledare, Aerosystems (060619); Stabschef, 

Aerosystems (080110); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.4.2 Produktionsprocessen – mjukvaruproduktion 

Avstämningsmöte med kontaktpersoner (080408); Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); 

Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, Flygande datorsystem, Aerosystems (080306); Sektionschef 2 

Flygande datorsystem, Aerosystems (080317). 
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5.5 AEROSYSTEMS EKONOMISTYRNING 

5.5.1 Aerosystems övergripande ekonomistyrningsmodell 

Ansvarig metodstöd målstyrning, Aerosystems (060609); Avstämningsmöte med kontaktpersoner 

(080408); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk 

affärsplan, Aerosystems (061027); Ekonomichef, Aerosystems (060529); Sektionschef 1 samt Ställföre-

trädande chef, Flygande datorsystem (080306); Sektionschef 2, Flygande datorsystem, Aerosystems 

(080317); Stabschef, Aerosystems (070511, 080110); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.5.2 Den strategiska planeringen 

Andersson (2006: 56–84); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060324, 060412); Chef Affärsutveckling 

samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems (061027); Chef Programledning, Aerosystems (080116); 

Ekonomichef, Aerosystems (060529); Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, Flygande datorsystem, 

Aerosystems (080306); Stabschef, Aerosystems (070511); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.5.3 Budgeten 

Affärsenhetschef, Aerosystems (060920); Chef Affärsutveckling, Aerosystems (060412); Chef Flygande 

datorsystem, Aerosystems (070504); Chef Programledning, Aerosystems (080116); Ekonomichefen, Aero-

systems (060529); Produktionschef, Aerosystems (060628); Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, 

Flygande datorsystem, Aerosystems (080306); Sektionschef 2, Flygande datorsystem, Aerosystems 

(080317); Stabschef, Aerosystems (070511, 080110); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.5.4 Målstyrningen 

Andersson (2006: 60); Ansvarig metodstöd målstyrning, Aerosystems (060609, 071221); Chef Affärs-

utveckling, Aerosystems (060324, 060412); Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); Chef 

Programledning, Aerosystems (080116); Dokumentation styrningens utformning, Aerosystems (2006); 

Ekonomichef, Aerosystems (060529); Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, Flygande datorsystem, 

Aerosystems (080306); Sektionschef 2 Flygande datorsystem, Aerosystems (080317); Stabschef, Aero-

systems (070511, 080110); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.5.5 Program- och projektstyrningen 

Andersson (2006: 61–62, 72); Chef Affärsutveckling samt Ansvarig strategisk affärsplan, Aerosystems 

(061027); Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); Chef Programledning, Aerosystems 

(060815, 080116); Danilovic (1997: 115, 123); Ekonomichef, Aerosystems (060529); Försvarets Materiel-

verk (2003: 7); Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, Flygande datorsystem, Aerosystems (080306); 

Sektionschef 2, Flygande datorsystem, Aerosystems (080317); Projektledare, Aerosystems (060616); 

Stabschef, Aerosystems (070511, 080110); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.6 AEROSYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING 

5.6.1 Produktionsstyrning – slutmontering 

Chef Programledning, Aerosystems (080116); Ekonomichef, Aerosystems (060529); Produktionschef, 

Aerosystems (060628); Stabschef, Aerosystems (070511); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.6.2 Produktionsstyrning – mjukvaruproduktion 

Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); Sektionschef 1 samt Ställföreträdande chef, Flygande 

datorsystem, Aerosystems (080306); Sektionschef 2, Flygande datorsystem, Aerosystems (080317). 
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5.6.3 Kapacitets- och planeringsstrategier 

Chef Programledning, Aerosystems (060815, 080116); Funktionschef, Aerosystems (060817); Produk-

tionschef, Aerosystems (060628); Projektledare, Aerosystems (060619); Verkstadschef, Aerosystems 

(080208). 

5.6.4 Kundorderpunkten 

Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); Funktionschef, Aerosystems (060817); Produktions-

chef, Aerosystems (060628); Projektledare, Aerosystems (060619); Sektionschef 1 samt Ställföreträdande 

chef, Flygande datorsystem, Aerosystems (080306); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

5.6.5 Styrfilosofin 

Chef Flygande datorsystem, Aerosystems (070504); Produktionschef, Aerosystems (060628); Sektionschef 

1 samt Ställföreträdande chef, Flygande datorsystem, Aerosystems (080306); Sektionschef 2, Flygande 

datorsystem, Aerosystems (080317); Verkstadschef, Aerosystems (080208). 

6 SAAB BOFORS DYNAMICS 

6.1 SBD:S VERKSAMHET 

6.1.1 Övergripande verksamhetsinriktning och organisation 

Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (061107); 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131); Chef Utveckling, SBD (061018); Ekonomi-

chef, SBD (061009); Saabs årsredovisning (1997–2001). 

6.1.2 SBD:s produkter 

Analytiker A (080409); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärsutveckling & 

Strategi, SBD (061107); Chef Utveckling, SBD (061018); Saabs årsredovisning (1999, 2001–2002). 

6.2 SBD:S OMGIVNING 

6.2.1 Marknaden för avancerade vapensystem 

Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (061107); 

Ekonomichef, SBD (061009); Produktionschef, SBD (061030); Saabs årsredovisning (1998). 

6.2.2 Upphandlingsprocessen 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärsut-

veckling & Strategi, SBD (061107, 080326); Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131); 

Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (080130); Ekonomichef, SBD (061009); Produktionschef, SBD 

(061030). 

6.3 SBD:S AFFÄRSSTRATEGIER 

6.3.1 Den affärsstrategiska inriktningen 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärsut-

veckling & Strategi, SBD (061107, 080326); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (080130); Internt 

nyhetsbrev, SBD (2007); Saabs årsredovisning (1995–1996). 
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6.3.2 SBD:s kärnkompetens – systemintegration 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (061107); Chef Elektronik & 

Programvaruutveckling, SBD (080124); Chef Produktionsenhet, Karlskoga, SBD (080325); Chef Utveck-

ling, SBD (061213); Saabs pressmeddelande (2007b). 

6.3.3 SBD:s huvudsakliga konkurrensmedel 

Analytiker B (080410); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Chef Affärsutveckling & Strategi, 

SBD (061107); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (080130); Ekonomichef, SBD (080211); Produk-

tionschef, SBD (061030); Saabs årsredovisning (2004). 

6.3.4 SBD:s affärslogik – ett komplext fenomen 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärs-

utveckling & Strategi, SBD (061107); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (080130); Chef Utveck-

ling, SBD (061018); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Vice vd, Koncern (070326). 

6.3.5 Vad avgör vem som får en order? 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Produk-

tionsenhet, Linköping, SBD (080130); Chef Utveckling, SBD (061018). 

6.4 SBD:S PRODUKTIONSSTRATEGIER 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (061003); Chef Produktionsenhet, 

Linköping, SBD (070215, 080130); Chef Utveckling, SBD (061018); Ekonomichef, SBD (080211); 

Produktionschef, SBD (061030); Verkstadschef, Linköping, SBD (080221). 

6.4.1 Produktionsprocessen – slutmontering i Karlskoga 

Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Chef Produktionsenhet, Karlskoga, SBD (080325); Egna 

observationer, slutmontering granater; Produktionschef, SBD (061030, 061218). 

6.4.2 Produktionsprocessen – slutmontering i Linköping 

Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (070215, 080130); 

Egna observationer; Produktionschef, SBD (061030); Verkstadschef, Linköping, SBD (080221). 

6.4.3 Produktionsprocessen – mjukvaruproduktion 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131, 080124); Chef Utveckling, SBD (061018); 

Sektionschef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131). 

6.5 SBD:S EKONOMISTYRNING 

6.5.1 SBD:s övergripande ekonomistyrningsmodell 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Chef Affärsutveckling & 

Strategi, SBD (061107, 080326); Chef f.d. Program, SBD (080125); Chef Produktionsenhet, Linköping, 

SBD (080130); Chef Program, Understöd, SBD (080211); Chef Utveckling, SBD (061018); Chef verksam-

hetsutveckling, SBD (061010); Ekonomichef, SBD (080211); Saabs årsredovisning (2000). 

6.5.2 Den strategiska planeringen 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411, 061003); Chef Affärs-

utveckling & Strategi, SBD (061107, 080326); Chef f.d. Program, SBD (080125); Chef Program, 
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Understöd, SBD (080211); Chef Utveckling, SBD (061018); Chef verksamhetsutveckling, SBD (061010); 

Ekonomichef, SBD (061009, 080211). 

6.5.3 Verksamhetsplanerna 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131, 080124); Sektionschef Elektronik & Program-

varuutveckling, SBD (080220). 

6.5.4 Budgeten 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (061107, 080326); Chef Elektro-

nik & Programvaruutveckling, SBD (070131, 080124); Chef f.d. Program, SBD (080125); Chef Produk-

tionsenhet, Karlskoga, SBD (080325); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (070215, 080130); Chef 

Program, Understöd, SBD (080211); Chef Utveckling, SBD (061018); Ekonomichef, SBD (061009, 

080211); Sektionschef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (080220); Verkstadschef, SBD 

(080221). 

6.5.5 Mål & Mät 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (061003); Chef Affärsutveckling & 

Strategi, SBD (061107, 080326); Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131); Chef f.d. 

Program, SBD (061011, 080125); Chef Produktion, SBD (061030, 061218); Chef Produktionsenhet, 

Karlskoga, SBD (080325); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (070215, 080130); Chef Utveckling, 

SBD (061018); Chef verksamhetsutveckling, SBD (061010); Ekonomichef, SBD (061009, 080211); Internt 

nyhetsbrev, SBD (2007, 2008); Sektionschef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (080220); 

Verkstadschef, Linköping, SBD (080221). 

6.5.6 Program- och projektstyrningen 

Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (061107); Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD 

(070131); Chef f.d. Program, SBD (061011, 080125); Chef Produktion, SBD (061030); Chef Produktions-

enhet, Karlskoga, SBD (080325); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (070215); Chef Program, 

Understöd, SBD (080211); Chef Utveckling, SBD (061018); Ekonomichef, SBD (061009, 080211); 

Sektionschef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (080220). 

6.6 SBD:S PRODUKTIONSSTYRNING 

6.6.1 Produktionsstyrning – slutmontering av granater i Karlskoga 

Produktionschef, SBD (061030, 061218). 

6.6.2 Produktionsstyrning – slutmontering av missilsystem i Karlskoga 

Chef Produktionsenhet, Karlskoga, SBD (080325); Produktionschef, SBD (061030, 061218). 

6.6.3 Produktionsstyrning – slutmontering i Linköping 

Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (070215, 080130); Produktionschef, SBD (061030); Verkstads-

chef, Linköping, SBD (080221). 

6.6.4 Produktionsstyrning – mjukvaruproduktion 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131, 080124); Chef Utveckling, SBD (061018); 

Sektionschef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131). 
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6.6.5 Kapacitets- och planeringsstrategier 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD 

(070215, 080130); Chef Utveckling, SBD (061018); Produktionschef, SBD (061030); Verkstadschef, 

Linköping, SBD (080221). 

6.6.6 Kundorderpunkten 

Affärsenhetschef, SBD (080211); Ansvarig strategisk planering, SBD (060411); Chef Affärsutveckling & 

Strategi, SBD (061107); Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131, 080124); Chef Produk-

tionsenhet, Linköping, SBD (070215); Chef Utveckling, SBD (061018); Produktionschef, SBD (061030); 

Verkstadschef, Linköping, SBD (080221). 

6.6.7 Styrfilosofin 

Chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (070131); Chef Produktionsenhet, Karlskoga, SBD 

(080325); Chef Produktionsenhet, Linköping, SBD (070215); Produktionschef, SBD (061030); Sektions-

chef Elektronik & Programvaruutveckling, SBD (080220). 

7 SAAB SYSTEMS 

7.1 SYSTEMS VERKSAMHET 

7.1.1 Övergripande verksamhetsinriktning och organisation 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426, 060925); Av-

delningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems 

(080314); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (061122); Divisionschef, Air/Land, Systems (061127); 

Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128); F.d. ansvarig affärsutveckling, Systems (080311); 

Marknadschef, Systems (061114); Saabs pressmeddelande (2004); Sektionschef 1 Systems & Product 

management, Air/Land, Systems (070411); Sektionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, 

Systems (080617); Teknikchef, Systems (061116). 

7.1.2 Systems produkter 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Biträdande divisionschef, 

Naval, Systems (061122); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, 

Systems (061128); Marknadschef, Systems (061114); Teknikchef, Systems (061116). 

7.2 SYSTEMS OMGIVNING 

7.2.1 Marknaden för ledningssystem 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk plane-

ring, Systems (060426); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, 

Systems (061128, 080117); F.d. ansvarig affärsutveckling, Systems (080311); Marknadschef, Systems 

(061114); Teknikchef, Systems (061116). 

7.2.2 Upphandlingsprocessen 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Chef Strategi & Teknik, 

Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128, 080117); Marknadschef, Systems 

(061114). 
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7.3 SYSTEMS AFFÄRSSTRATEGIER 

7.3.1 Den affärsstrategiska inriktningen 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk plane-

ring, Systems (060426); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems (080314); Biträdande divisionschef, 

Naval, Systems (080215); Chef Affärsutveckling & Strategi, SBD (080326); Chef Operations, Air/Land, 

Systems (080304); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, Systems 

(061128, 080117); F.d. ansvarig affärsutveckling, Systems (080311); Marknadschef, Systems (061114); 

Saabs årsredovisning (2003); Sektionschef 1 Systems & Product management, Air/Land, Systems 

(070411); Teknikchef, Systems (061116, 080218). 

7.3.2 Systems kärnkompetens – systemintegration 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Avdelningschef 1 Opera-

tions, Naval, Systems (080304); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (061122); Chef Strategi & 

Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128); F.d. ansvarig affärs-

utveckling, Systems (080311); Marknadschef, Systems (061114); Teknikchef, Systems (080218). 

7.3.3 Systems huvudsakliga konkurrensmedel 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Biträdande 

divisionschef, Naval, Systems (061122); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, 

Security Solutions, Systems (061128); Marknadschef, Systems (061114); Saabs årsredovisning (2000, 

2005); Teknikchef, Systems (061116, 080218). 

7.3.4. Systems affärslogik – ett komplext fenomen 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk plane-

ring, Systems (060426); Chef Strategi & Affärsutveckling, Koncern (070125); Chef Strategi & Teknik, 

Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128); F.d. ansvarig affärsutveckling, 

Systems (080311); Marknadschef, Systems (061114). 

7.3.5 Vad avgör vem som får en order? 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Chef Strategi & 

Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128); Marknadschef, Systems 

(061114). 

7.4 SYSTEMS PRODUKTIONSSTRATEGIER 

Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Avdelningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Sektions-

chef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411, 080115); Sektionschef 2 Systems & 

Product Management, Air/Land, Systems (080617). 

7.4.1 Produktionsprocessen – mjukvaruproduktion inom Air/Land 

Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Chef Operations, 

Air/Land, Systems (080304); Divisionschef, Air/Land, Systems (061127); Marknadschef, Systems 

(061114); Sektionschef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411, 080115); Sek-

tionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems (061116). 
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7.4.2 Produktionsprocessen – mjukvaruproduktion inom Naval 

Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Avdelningschef 1 

Operations, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems (080314); Biträdande 

divisionschef, Naval, Systems (061122, 080215); Marknadschef, Systems (061114); Sektionschef 1 Systems 

& Product Management, Air/Land, Systems (070411); Sektionschef 2 Systems & Product Management, 

Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems (061116). 

7.4.3 Produktionsprocessen – mjukvaruproduktion inom Security Solutions 

Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Chef Operations, Security Solutions, Systems (070207); 

Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128, 080117); Marknadschef, Systems (061114). 

7.5 SYSTEMS EKONOMISTYRNING 

7.5.1 Systems övergripande ekonomistyrningsmodell 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk 

planering, Systems (060426); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems (080314); Biträdande 

divisionschef, Naval, Systems (061122, 080215); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisions-

chef, Security Solutions, Systems (061128, 080117); Ekonomichef, Systems (080122); Sektionschef 2 

Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617). 

7.5.2 Den strategiska planeringen 

Den strategiska och finansiella affärsplanen 

Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk planering, Systems (060925); Biträdande divi-

sionschef, Naval, Systems (080215); Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Air/Land, 

Systems (061127); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128, 080117); Ekonomichef, Systems 

(080122); Sektionschef 1, Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411, 080115); 

Sektionschef 2, Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems 

(061116, 080218). 

Segmentplanerna 

Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Avdelningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Avdel-

ningschef 2 Operations, Naval, Systems (080314); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (080215); 

Chef Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Air/Land, Systems (061127); Sektionschef 1 

Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411, 080115); Sektionschef 2 Systems & 

Product Management, Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems (061116). 

Verksamhetsplanerna 

Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems (080314); Sektionschef 2 Systems & Product Management, 

Air/Land, Systems (080617). 

7.5.3 Budgeten 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Ansvarig strategisk plane-

ring, Systems (060426); Avdelningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Opera-

tions, Naval, Systems (080314); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (061122, 080215); Chef Opera-

tions, Air/Land, Systems (080304); Divisionschef, Air/Land, Systems (061127); Divisionschef, Security 

Solutions, Systems (061128, 081117); Ekonomichef, Systems (080122); F.d. ansvarig affärsutveckling, 
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Systems (080311); Sektionschef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411, 080115); 

Sektionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems 

(080218). 

7.5.4 Balanced Scorecard 

Affärsenhetschef 1, Systems (070111); Affärsenhetschef 2, Systems (080219); Avdelningschef 1 Opera-

tions, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems (080314); Biträdande 

divisionschef, Naval, Systems (061122, 080215); Chef Operations, Air/Land, Systems (080304); Chef 

Strategi & Teknik, Systems (061201); Divisionschef, Air/Land, Systems (061127); Divisionschef, Security 

Solutions, Systems (061128, 080117); Ekonomichef, Systems (080122); F.d. ansvarig affärsutveckling, 

Systems (080311); Sektionschef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080115); Sek-

tionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems (080218). 

7.5.5 Projektstyrningen 

Avdelningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems 

(080314); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (061122); Chef Operations, Air/Land, Systems 

(080304); Chef Operations, Security Solutions, Systems (070207); Divisionschef, Air/Land, Systems 

(061127); Divisionschef, Security Solutions, Systems (061128, 080117); Sektionschef 1 Systems & Product 

Management, Air/Land, Systems (070411); Sektionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, 

Systems (080617). 

7.6 SYSTEMS PRODUKTIONSSTYRNING 

7.6.1 Produktionsstyrning – mjukvaruproduktion 

Avdelningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems 

(080314); Chef Operations, Air/Land, Systems (080304); Chef Operations, Security Solutions, Systems 

(070207); Sektionschef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411, 080115); 

Sektionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617). 

7.6.2 Kapacitets- och planeringsstrategier 

Biträdande divisionschef, Naval, Systems (061122, 080215); Chef Operations, Security Solutions, 

Systems (070207); Divisionschef, Air/Land, Systems (061127); Divisionschef, Security Solutions, Systems 

(061128); Sektionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617). 

7.6.3 Kundorderpunkten 

Ansvarig strategisk planering, Systems (060426); Avdelningschef 2, Operations, Naval, Systems (080314); 

Biträdande divisionschef, Naval, Systems (080215); Chef Operations, Security Solutions, Systems 

(070207); Sektionschef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411); Sektionschef 2 

Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617); Teknikchef, Systems (061116).  

7.6.4 Styrfilosofin 

Avdelningschef 1 Operations, Naval, Systems (080304); Avdelningschef 2 Operations, Naval, Systems 

(080314); Biträdande divisionschef, Naval, Systems (061122); Chef Operations, Security Solutions, 

Systems (070207); Sektionschef 1 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (070411); 

Sektionschef 2 Systems & Product Management, Air/Land, Systems (080617). 
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BILAGA 6 VERKSAMHETEN INOM SAABS AFFÄRSENHETER 

Nedan finns en kort beskrivning av verksamheten inom Saabs affärsenheter, dock inte Aerosystems, 

SBD och Systems då dessa behandlas utförligt i kapitel 5–7. Beskrivningarna är en fri översättning 

utifrån två källor. Texten om Saab Surveillance Systems och Saab Microwave Systems är hämtad från 

Saabs webbplats (2010b, 2010c). Övriga beskrivningar är hämtade från dokumentet ”New organization 

in the Saab Group” (Saab AB, 2005). 

Combitech erbjuder konsulttjänster inom systemintegration, systemutveckling och informationssäker-

het. 

Gripen International hanterar koncernens kontrakt för Gripen. Affärsenheten är ansvarig för att sälja 

Gripen och relaterad support på exportmarknaden. Marknadsföringsansvaret för Gripen inkluderar 

även den svenska marknaden. 

Saab Aerostructures erbjuder flygplansstrukturlösningar till sina partners Airbus och Boeing. Affärsen-

heten ansvarar även för produktion av stridsflygplansstrukturer till Aerosystems. 

Saab Aerotech erbjuder kundanpassade support- och logistiklösningar för militära och civila kunder på 

utvalda marknader, och mot regionala flygoperatörer på världsmarknaden. 

Saab Aircraft leasing agerar på världsmarknaden för regionala flygplan och tillhandahåller en leasing-

portfölj av Saab 340 och Saab 2000. 

Saab Avitronics erbjuder teknik, produkter och service inom telekrig för tillämpning i luften, på land 

och till havs samt avioniksystem för stridsflygplan, helikoptrar, transportflygplan och kommersiella flyg-

plan. 

Saab Barracuda erbjuder produkter och tjänster för skydd mot upptäckt och identifiering genom signa-

turanpassning.  

Saab Communications erbjuder robusta kommunikationssystem och tjänster till militära och civila 

kunder. Affärserbjudandet innefattar allt från individuella tjänster till kundanpassade systemlösningar 

och support. 

Saab Ericsson Space erbjuder utrustning för olika typer av rymdfarkoster, huvudsakligen datorer, data-

system, antenner och mikrovågselektronik samt navigerings- och separationssystem. 

Saab Grintek erbjuder högteknologiska elektronikprodukter och tjänster till sektorer inom telekom-

munikation, försvar och industriell elektronik i Sydafrika, samt på utvalda exportmarknader. 

Saab Microwave Systems utvecklar luftburna samt mark- och havsbaserade radarsystem som ger kunder-

na informationsöverlägsenhet. 

Saab Surveillance Systems har ett övergripande ansvar för försäljning, marknadsföring och ledning av 

Saabs verksamhet inom luftburna övervakningssystem.  

Saab Training Systems erbjuder militär träningsutrustning som lasersimulatorer och måltavlesystem 

samt därtill relaterade tjänster. 
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Saab Transpondertech erbjuder satellitbaserade system för navigering, positionering och trafikövervak-

ning till havs. 

Saab Underwater Systems erbjuder undervattenssystem i form av torpeder och fjärrstyrda obemannade 

farkoster. 
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BILAGA 7 AEROSYSTEMS, SBD:S OCH SYSTEMS PRODUKTER 

Bilderna, hämtade från Saabs webbplats (2010a), är publicerade med tillstånd från Saab AB. 

SAAB AEROSYSTEMS 

  
JAS 39 Gripen 

  
UAV 

 

SAAB BOFORS DYNAMICS 

  
RBS 23 Bamse 

  
IRIS-T 

  
Taurus 
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Meteor 

  
RBS 70 

  
NLAW 

 

  
RBS 15 

 

  
Carl-Gustaf 

 
AT4CS 
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BILL 2 

  
STRIX 

 

SAAB SYSTEMS 

  
Ceros 200 

  
EOS-500 
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