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Abstract 

Process standardization is a topic that has generated a lot of research and literature. At first, 

the focus was on production; today processes are used in all different kind of business areas.  

The aim of this study has been to analyze how processes can be applied on development 

businesses and how IT systems affect the result of the process. To accomplish this, we have 

asked questions such as what standardization is in a development process? Why are the 

processes standardized? What difficulties can appear with standardization? And how the IT-

systems affect the result of the process?  

To answer these questions, we have preformed a case study on Saab. Saab is a well know 

Swedish company who are working with a project called the GMS-project, where they 

develop processes to cover the whole company´s business areas.  

The literature gives the reader an understanding of processes and standardization. Further on 

it gives a perspective on how IT and processes should be integrated as well as a perspective 

on quality in processes. 

The result of this study shows that Saab focus on standardization of milestones, concepts and 

language, when designing processes for development. Through this, they want to accomplish 

better collaboration. The study also shows the difficulties in development processes compared 

with production. The main differences are that development processes needs to have built in 

flexibility and room for the employees to take initiatives. This makes it hard to standardize 

mode of operation, in a development process. For IT to be a support for the development 

process, it requires an adaptation of both the process and IT systems. On Saab there are 

different opinions on how the adaption should be organized. This study points out some 

specific reasons that it is hard to predict it the system or the process should be adapted. 

Instead, common sense should be used while adapting IT and process.   

 

 

  



 

  



 

Sammanfattning  

Standardisering av processer är ett välbehandlat ämne som från början utgick från produktion. 

Idag tillämpas processer ofta i olika typer av företag i alla dess delar. Det finns dock brister i 

teorin om hur standardisering av processer kan tillämpas i andra delar än i produktion. 

Företaget Saab har ett pågående projekt, GMS-projektet, där de arbetar med att införa 

gemensamma processer för hela koncernen. 

 

Vårt syfte med studien har varit att se hur processer kan tillämpas i utvecklingsprocesser samt 

hur IT-system påverkar hur processen ser ut. För att göra detta har vi tagit reda på vad som 

standardiseras i utvecklingsprocessen? Varför standardiseras den? Svårigheter kring 

standardiseringen? samt hur IT skall utformas efter processen?  Teorin ger en bild av vad som 

menas med processer och standardisering, hur litteraturen beskriver hur IT och process bör 

integreras samt kvalité i processer. 

 

Vårt resultat visar att Saab, då de standardiserar sina utvecklingsprocesser fokuserar på 

standardisering av milstolpar, begrepp och språk. Anledningen till att de gör detta är bland 

annat att skapa en sammanhållning och gemenskap i företaget. Genom detta är förhoppningen 

att medarbetarna skall få lättare att samarbeta. Studien visar även på att det finns svårigheter i 

att standardisera utvecklingsprocesser gentemot produktion. Detta då människan i en 

utvecklingsprocess har större behov av flexibilitet och möjlighet till att ta egna initiativ. På 

grund av detta är det svårt att i en utvecklingsprocess standardisera arbetssätt, utan denna 

process kräver andra lösningar. För att IT skall kunna finnas som stöd till 

utvecklingsprocessen, krävs en anpassning av såväl process som IT-system. Hur denna 

anpassning skall fördelas finns delade meningar om. Denna studie pekar dock på att det inte 

finns några specifika faktorer som kan tala för anpassning av varken system eller process, 

utan att sunt förnuft bör tillämpas för att komma till den bästa lösningen i en aktuell situation. 
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1 Inledning 

Detta kapitel redogör för vad som avses med studien i form av bakgrund, syfte, 

problemformulering och frågeställningar.  I kapitlet beskrivs även studiens målgrupp och 

avgränsningar för att guida läsaren genom studien. 

1.1 Bakgrund 

Många företag strävar efter att vara flexibla, kundfokuserade och effektiva. Flexibilitet hos ett 

företag har länge varit en förutsättning för att stanna på marknaden, eftersom det visat sig att 

företag med fokus på bara en produkt eller tjänst inte kan konkurrera med företag som 

erbjuder mer flexibla lösningar. Hur detta komplexa område bör hanteras har företag länge 

sökt svar på. De senaste 20 åren har processorientering och standardisering av processer växt 

fram som lösningen på problemet (Hammer & Champy 1993, Nilsson 2003). Anledningen till 

framväxten var att det i flera fall fanns tecken på att de traditionella metoder som användes 

för att styra och leda verksamheter inte var optimala, vilket bland annat belyses av Rentzhog 

(1998). Vikten av att bygga verksamheten på kundens behov och att optimera processerna för 

att tillfredsställa kunden blev en förutsättning på den konkurrenskraftiga marknaden. 

Globaliseringen har gjort att konkurrensen blivit allt hårdare och att utvecklingen gått framåt i 

allt snabbare takt. Användningen av processorientering i organisationer har medfört att ett 

antal begrepp inom området vuxit fram, som exempelvis Business Process Reengineering 

(BPR), Total Quality Management (TQM) och kvalitetssystem som ISO 9000. Vidare har 

även den tekniska utvecklingen på senare år gett nya möjligheter att hantera utveckling och 

styrning med hjälp av exempelvis IT som stöd i organisationen (Hammer & Champy 1993, 

Rentzhog 1998, Bergman & Klefsjö 2002, Nilsson 2003). 

 

Nilsson (2003) menar att det kan vara svårt att avgöra ifall dessa områden är viktiga för 

företagsutveckling eller om det är modet som gjort att processorientering växt sig så stark. Det 

är dock inte uteslutet att både modet och olika behov skapat denna utveckling tillsammans. 

Fokus på processerna i verksamheten blev under nittiotalet den dominerande 

managementmetoden.  

 

Vid införandet av processtankesättet i verksamheten kan de IT-system som företag idag 

använder sig av ge både positiva och negativa effekter på arbetet. För att förhållandet mellan 

IT och process skall fungera krävs att koordinationen mellan dessa är väl organiserad. Förr 

var ofta IT och processutveckling uppdelat, men idag krävs det att informationen finns 

tillgänglig inom flera delar av organisationen. Det kan vara svårt i en stor och komplex 

organisation (Rentzhog, 1998). 

1.2 Problemformulering 

Hammer & Champy (1993) menar att när processbegreppet växte fram syftade det framförallt 

till att öka effektiviteten vid produktion. Processer och standardisering visade sig ge stora 

fördelar vilket har gjort att processbegreppet har expanderat och beskrivs som en 

framgångsfaktor för företag generellt och kan i många fall skapa ett egenvärde.  
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I utvecklingsarbete finns stort fokus på kreativitet och nytänkande och arbetet består ofta av 

projekt som är unika och inte av återkommande karaktär. Standardisering förespråkar ett 

likartat arbetssätt vid återkommande situationer, en standard för hur arbetet skall genomföras. 

Detta innebär att utvecklingsarbete och standard i grunden har en stor motsättning när det 

kommer till kreativitet och nytänkande kontra likartat arbetssätt och återkommande hantering 

av uppgifter. Trots denna motsättning väljer företag att standardisera sina 

utvecklingsprocesser.  

Studier om hur processer bör tillämpas i utvecklingsarbete har gjorts, där den problematik 

som finns vid innovativa arbeten som står i konstrast till standardisering poängteras. Att 

standardisera utvecklingsprocesser har gjorts i verksamheter som exempelvis Motorola och 

Volvo (se exempelvis Rupani 2011). Men i stora koncerner med bred produktportfölj, där 

verksamheten är kraftigt styrd av regelverk och lagar står man inför ytterligare problematik; 

att skapa standardiserade processer som kan appliceras över hela verksamheten samtidigt som 

de tillgodoser de externa krav och strikta regelverk som finns.  

Efter en initial kontakt med Saabs affärsområde Aeronautiks i Linköping fick vi insikt i de 

skillnader som kan finnas mellan standardisering av processer i produktion och 

utvecklingsarbete. Problemen de står inför är de anpassningar som oftast krävs för att 

standardiseringen inte skall hindra kreativiteten samt hur de kan standardisera med en mycket 

bred produktportfölj. Dessutom är de ett företag som tillvärkar produkter som ligger under 

strikta regelverk, vilka måste behandlas i processerna.  

Litteraturen, såsom exempelvis Rentzhog, 1998 och Davenport, 1993 m.fl. föreslår olika 

metoder för att kunna införa processer med IT som stöd. I praktiken krävs det dock 

anpassningar för att process och IT-system skall passa in i ett företag. Samtidigt investeras det 

i standardiserade IT-system, vilket innebär att systemet bör anpassas i så liten grad som 

möjligt för att kunna hålla kostnader nere. Även detta är något som vi har sett efter att ha haft 

kontakt med Saab där åsikterna går isär gällande om det är IT-system eller process som skall 

standardiseras. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur standardisering av gemensamma 

verksamhetsprocesser kan utformas för utvecklingsarbete, varför detta görs detta och vilka 

fördelar och utmaningar som finns. Vi vill med denna studie även undersöka hur IT-systemen 

påverkar hur processerna ser ut. Detta ur ett organisatoriskt perspektiv. Genom detta vill vi 

med studien bidra till att visa hur man i stora koncerner, med breda produktportföljer och 

strikta externa regler och krav kan tillämpa standardisering av utvecklingsprocesser. 

1.4 Frågeställningar 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras för att kunna ge svar på syftet och utgår från 

resonemanget i problemformuleringen.  

 Vad kan standardiseras i en utvecklingsprocess? 

 Varför standardiseras dessa utvecklingsprocesser? 
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 Vilka möjligheter finns med standardisering av utvecklingsprocesser? 

 Vilka svårigheter finns med standardiserade utvecklingsprocesser?  

 Hur kan IT-system utformas efter utvecklingsprocesser? 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie kommer vi att avgränsa oss till att studera standardisering av processer ur ett 

utvecklingsperspektiv. Hur standardisering kan tillämpas i andra delar av en organisation 

kommer vi endast att beskriva generellt som en jämförelse mellan problem och möjligheter i 

utvecklingsarbete. Vi kommer även att begränsa oss till att beskriva processer utifrån ett 

styrningsperspektiv, inte ett användarperspektiv. Detta gör vi för att få en djupare bild av detta 

perspektiv.  

 

1.6 Målgrupp 

Följande studie riktar sig till personer som har ett intresse för standardisering av processer, IT 

och utvecklingsarbete. I första hand hoppas vi att den skall vara av intresse för andra studenter 

som läser inom ämnena IT eller informatik. Vi ser även att studien kan vara av intresse för 

företagare som är aktiva inom ämnet. Studien förklarar grundläggande begrepp, men för att ta 

den till sig ser vi att det kan behövas en grundläggande kunskap inom processer och IT. 
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1.7 Disposition 

 

Figur 1. Disposition, egen framställning 
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2. Metod 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie där vår primära datainsamlingsmetod har varit 

semistrukturerade intervjuer. I följande kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått till väga för 

att genomföra studien. genom att beskriva ansats, metod, genomförande och även metodkritik. 

Detta för att Du som läsare skall få en bättre förståelse för hur vi kommit fram till de resultat 

som presenteras. 

 

2.1 Förförståelse  

Ödman (2004) beskriver den hermeneutiska förståelsen som en djupgående förståelse vilken 

påverkar människans livsstil och existens. Förförståelsen är grunden och förutsättningen för 

hur vi kan förstå. Förförståelse bygger på tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och 

känslor. Detta gör att förförståelsen alltid har en riktning och är därför inte neutral. 

Förförståelsen kan således vara både ett hinder och en möjlig, då det påverkar hur vi uppfattar 

personer och föremål.   

 

Vi som genomfört denna studie studerar vid Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings 

universitet. Fokus i utbildningen ligger på samspelet mellan verksamhet, teknik och 

människa. Genom utbildningen har vi kommit i kontakt med begrepp såsom processer, 

standardisering och verksamhetsutveckling. Detta innebär att vi som författare anser oss ha en 

grundläggande förståelse för ämnet, vilket personer med annan utbildningsbakgrund kan 

tänkas sakna. Ingen av författarna har någon tidigare praktisk kunskap inom ämnet. Då vi har 

kommit i kontakt med begreppen och fenomenen tidigare kan vi anta att detta har påverkat 

hur vi tolkar teori och empiri, exempelvis genom förutfattade meningar. För att kunna 

genomföra studien med så öppet sinne som möjligt har vi innan insamlingen av empirin 

begränsat teoristudierna.  

 

2.2 Val av förhållningssätt  

Hermeneutik är enligt Bryman (2002) ett synsätt som har sin grund i teologin. När den senare 

infördes i samhällsvetenskapliga sammanhang blev den ett synsätt som rör metod och teori 

tillsammans med människors handlingar. Hermeneutik kretsar kring att förklara och förstå 

människors beteende. Förståelsen, menar Gustavsson (2004), inriktar sig mer på en sympati 

för människor än att förstå varför de beter sig på ett visst sätt. Den hermeneutiske forskaren 

använder semantiken istället för matematiken vid analysarbetet. Bryman (2002) beskriver att 

den grundläggande idén med hermeneutik är för forskaren att sträva efter att försöka beskriva 

och förklara den mening som upphovsmannen hade då denne skrev sin text. Mer moderna 

förespråkare av hermeneutiken menar att synsättet kan anpassas på såväl texter som icke 

skriftliga källor såsom en mänsklig handling. En hermeneutisk forskare skapar en unik 

förståelse med poäng och nyanser i sin data. Detta skapar en säregen och djup förståelse i 

ämnet men kan bli svårt för andra forskare att upprepa med exakt samma resultat, då 

situationen i många fall är så pass unik. Enligt Gustavsson (2004) kan den hermeneutiska 

studien endast användas som förståelse vid andra sammanhang och skapas inte för att ge en 

generell sanning.  
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Vi har i denna studie valt att använda oss av den hermeneutiska ansatsen, eftersom vårt syfte 

med studien har varit att förstå varför företag väljer att införa standardiserade processer vid 

utvecklingsarbete. Med den hermeneutiska ansatsen har vi tillåtits att tolka, förklara och 

beskriva. Att tolka, förklara och beskriva har varit viktigt i denna studie. I det empiriska 

materialet har vi redan vid insamlingen varit tvungna att tolka de svar vi fick av 

intervjupersonerna. Tolkningen har varit viktig för att hitta mönster i vad intervjupersonerna 

säger, för att kunna skapa en helhetsbild av standardisering av processer på Saab som vi sedan 

kan förmedla till våra läsare. Vid sammanställningen av empirikapitlet har vi valt ut de delar 

från de transkriberade intervjuerna som vi funnit intressanta för studien, utifrån den 

information intervjupersonerna lämnat. Detta har vi inte kunnat göra genom exempelvis en 

enkät, då vi önskat att beskriva intervjupersonernas erfarenheter och synpunkter. För att 

kunna ge en bild av intervjupersonerna har vi ansett det viktigt att beskriva och förstå varför 

och vilka faktorer som gör att en person tänker på ett visst sätt. Även detta gör att vi känner 

ett behov i att använda den hermeneutiska ansatsen. Det empiriska kapitlet har således blivit 

en sammanställning och tolkning av oss som författare av det som intervjupersonerna har 

beskrivit. Även analyskapitlet och slutsatserna i denna studie präglas av tolkning, förklaring 

och beskrivning. I analysen tolkar vi som författare det som sägs i teorin och den data som 

samlats in genom intervjuerna, för att dra slutsatser utefter detta.  

 

2.3 Val av metod 

I vetenskaplig forskning görs enligt Bryman (2002) ofta skillnad mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Dessa är olika forskningsstrategier för genomförandet av forskning inom 

samhällsvetenskap. Goldkuhl (2011) beskriver att kvantitativa studier kan ses som 

breddstudier, så kallade survey, och kvalitativa studier för mer djupgående studier med färre 

enheter.  

 

Vi har i denna studie valt att göra en djupstudie, inte en studie som fokuserar på kvantifiering 

vid insamling av data, varpå den kvantitativa metoden inte är lika lämpad för vår studie som 

den kvalitativa metoden. I grunden finns det dock ingen tydlig definition på vad kvalitativ 

metod egentligen innebär. Vidare avser den kvalitativa metoden att förhållandet mellan teori 

och praktik skall vara av induktivt slag, vilket innebär att teorin är ett resultat av de data som 

samlas in och bearbetas under forskningsprocessen. Teorin i den kvalitativa metoden bygger 

på att sociala egenskaper är följden av integrationen mellan olika individer, alltså en 

ontologisk ståndpunkt. Bryman (2002) poängterar även en annan skillnad från den 

kvantitativa forskningen (som använder sig av naturvetenskapliga modeller) är att fokus ligger 

i att få en förståelse för den sociala verkligheten samt att den kvalitativa metoden tenderar att 

vara mer öppen.  

 

2.3.1 Fallstudie 

Studien vi genomfört är av fallstudiebaserad natur. Fallstudiebaserat genomförande har varit 

grunden till studien då fallet Saab har genererat emirisk data som vi sedan analyserat och 

tolkat. Gummeson (2004) beskriver fallbaserad forskning på följande vis: 
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     “Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall  

från verkliga livet använts som emiriskt underlag för forskning,  

särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och  

när det rör sig om komplexa fenomen”(Gummeson, 2004 s. 116) 

 

Detta citat beskriver det tillvägagångssätt vi haft i studien. Vi valde att gå ut och undersöka ett 

komplext fenomen på Saab. Valet att göra en fallbaserad studie var för vår del självkart då vi 

redan tidigt visste att vi ville göra en verklighetsbaserad undersökning. 

 

Gummeson (2004) delar in den fallbaserade forskningen i fem olika moment. 

1) Planering och uppläggning av forskningsprojektet 

2) Empiri, datainsamling ifrån fallet 

3) Analys och tolkning inklusive koppling mellan empiri, teori och slutsatser 

4) Säkring och bedömning av forskningskvalité 

5) Rapportskrivning och kommunikation av forskningen 

 

Gummeson (2004) påvisar att dessa skall genomföras iterativt och dynamiskt. Dessa moment 

stämmer bra överens med de steg vi genomgått i arbetet, just iterationen har varit av stor vikt 

för oss då vi under arbetets gång blivit tvungna att gå tillbaka och ändra och formulera om oss 

för att uppnå bästa resultat. Det inledande kapitlet med syfte och frågeställningarna har vi 

omformulerat allteftersom arbetet fortlöpt. Detta för att nya insikter hämtade från både teori 

och empiri öppnade ögonen för nya intressanta områden som gjort att inriktningen på studien 

efterhand har flyttats. 

 

En nackdel vi ser med att ha använt oss av en fallstudiebaserad undersökning är att resultatet 

inte nödvändigtvis kommer att gå att applicera på alla typer av fall. Dock är inte syftet med 

denna studie att skapa ett generellt resultat som är allmängiltigt, utan vårt syfte är att belysa 

möjligheter vid införandet av gemensamma processer vid utvecklingsarbete. 

 

2.4 Val ansats   

Bryman (2002) menar att i det induktiva angreppssättet är teorin ett resultat av en 

forskningsansats, vilket innebär att slutsatser dras grundat på de data som samlats in. 

Induktion är ett tillvägagångssätt där forskaren börjar med att samla in data och analysera 

denna för att dra slutsatser utifrån erfarenheterna. Dessa slutsatser resulterar i ny teori som 

med hjälp av tidigare studier och teorier kan stärkas eller motsägas. Den deduktiva ansatsen 

innebär att man utgår från teori inom området och sedan härleder fram en eller flera hypoteser 

som sedan granskas utifrån empiri. Teorin styr datainsamlingsprocessen. 

 

Den ansats vi valt att använda oss av i studien är inte enbart induktion eller deduktion, utan 

innehåller delar av båda ansatserna. Vi har lagt stor vikt vid empirin, för att sedan belysa 

denna och analysera den med hjälp av teori inom området.  
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2.5 Reliabilitet och validitet 

I den kvalitativa forskningen är reliabilitet och validitet, enligt Bryman (2002) inte lika 

viktiga som i kvantitativ forskning. Reliabilitet i den kvalitativa forskningen innebär att 

forskningen skall gå att upprepa, forskarna skall vara överens om de begrepp som studien 

omfattar samt att det skall finnas överensstämmelse mellan observationer och resultat. För att 

uppnå hög reliabilitet i vår studie har vi under arbetets gång varit noggranna med att 

uppdatera vårt metodkapitel och där varit så tydliga vi kan med att beskriva hur vi genomfört 

studien. För att öka möjligheterna att upprepa arbetet har vi valt att bifoga de intervjufrågor 

(se bilaga 1) som använts vid datainsamlingen och med hjälp av bilder och text beskriva 

intervjupersonerna och vilken roll de har i verksamheten (se avsnitt 2.6.2 s.18).  

 

I kvalitativ forskning innebär enligt Bryman (2002) validitet att forskningen skall vara 

tillförlitlig, överförbar och pålitlig. Tillförlitligheten innebär att den forskning som genomförs 

skall följa de regler som finns samt att de personer vilka varit del av den verklighet som 

studerats godkänner att forskarna uppfattat dem på ett korrekt sätt. För att uppnå tillförlitlighet 

i vår studie valde vi att skicka ut vår sammanställning av empirikapitlet till berörda 

intervjupersoner så att de kunde godkänna att innehållet stämmer. Inga större förändringar 

gjordes efter respondenternas kommentarer då dessa var nöjda med resultatet. En del som 

uppdaterades var beskrivningarna av intervjupersonerna. Överförbarheten innebär den grad 

som studien går att tillämpa i andra sammanhang, detta kan göras genom att ha en tät 

beskrivning där läsaren själv får avgöra i vilka fall de går att överföra studien i ett annat 

sammanhang. Då denna studie är en fallstudie har vi varit medvetna om att resultatet har stark 

anknytning till det aktuella fallet. För att uppnå överförbarhet har vi återgett det empiriska 

materialet så rättvis bild som möjligt, för att läsaren skall ha möjlighet att kunna avgöra 

överförbarheten själv. Men som nämnts tidigare har vi under studien tolkat den data vi 

presenterar. Bryman (2002) beskriver att med pålitlighet menas att den kvalitativa forskaren 

bör beskriva hela forskningsprocessen med dess undersökningspersoner, problem, 

intervjuutskrifter etc., för att läsare och kollegor sedan kan avgöra kvalitet och pålitlighet då 

de tar del av studien. Detta har vi uppnått i studien genom de beskrivningar vi gjort i 

metodkapitlet (kapitel 2), för att öka pålitligheten har vi valt att inkludera metodkritik i 

kapitlet. Vi har valt att på ett tydligt sätt redogöra för intervjupersonernas roll i verksamheten 

och även inkludera de intervjufrågor som använts.  

  

För att studien skulle få så stor reliabilitet som möjligt analyserade vi noga den data vi fått 

ifrån intervjuerna. Dessutom ställdes kontrollfrågor under intervjun för att öka chanserna att 

det som respondenten sa stämde överens med verkligheten. Vi ställde även i stort sätt samma 

frågor till de olika intervjupersonerna för att kunna dra slutsatser från liknande svar.  

 

Vi har även strävat efter att beskriva vårt tillvägagångssätt på ett så detaljerat sätt som möjligt 

för att det skall kunna vara möjligt att göra om studien och på så sätt öka reliabiliteten (se 

avsnitt 2.6). Dessutom lät vi våra intervjupersoner läsa det empiriska kapitlet innan detta 

lämnades in och publicerades, för att på så sätt öka tillförlitligheten. För att få en så stor 

validitet som möjligt på vår studie jämförde vi de olika respondenternas svar. Vi intervjuade 

även kvalificerade personer inom samma yrke och företag, vilket vi anser kommer att öka 
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validiteten. Vi är medvetna om att det är svårt att få stor reliabilitet när studien går på djupet 

och det görs ett fåtal intervjuer samt endast på ett företag.  

 

2.6 Genomförande 

 

2.6.1 Urval 

Då vi har studerat varför företag standardiserar sina verksamhetsprocesser i utvecklingsarbete 

har den kunskap vi sökt funnits hos vissa nyckelpersoner i verksamheten. Detta har gjort att vi 

fokuserat på att göra kvalitativa intervjuer med dessa personer och ser ingen mening med att 

genomföra en kvantitativ undersökning för vår studie. Vi är medvetna om att det finns risker 

med att ha valt ut nyckelpersoner för intervju, då svaren kan vara tillrättalagda och vinklade 

utefter intervjupersonens privata åsikter. Trots detta anser vi att denna urvalsmetod har varit 

den bästa för vår studie. 

 

För att svara på formulerade frågeställningar sökte vi efter ett företag som aktivt arbetade med 

processutveckling och processtandardisering. För att få svar på våra forskningsfrågor låg 

intresset i att hitta ett företag som är så pass stort att det krävs planering och dokumentation av 

processer och inte bara att det är underförstått inom verksamheten.  

För att hitta intervjupersoner till vår studie använde vi oss av snöbollsurval. Enligt Bryman 

(2002) är snöbollsurval en form av bekvämlighetsurval där forskaren med hjälp av en person 

får kontakt med fler. Urvalet blir således inte slumpmässigt, men det är dock sällan intressant 

vid en kvalitativ studie då målet ofta är att få kontakt med en viss typ av personer som det ofta 

finns ett begränsat antal av. När vi sökte kontakt med personer för intervju på Saab 

kontaktade vi Sofia Thorn, ICT Manager på Aeronautics, Saab Linköping som vi fått kontakt 

med genom tidigare studier. Vi kontaktade henne med förfrågan om hon kunde hjälpa oss 

med information om hur de arbetade med processer inom Saab, vilket accepterades. Sofia 

Thorn hjälpte oss sedan att hitta personer som hade kunskap inom processer och 

standardisering på företaget som kunde ställa upp på intervju. Då Sofia Thorn har stora 

kunskaper inom företaget ser vi en fördel i att hon var med i valet av intervjupersoner, för att 

vi skulle hitta de personer med den specifika kunskap vi sökt. Dock finns det en risk i att 

resultatet blir speglat av de personliga val som hon gjort. De kriterier vi hade för 

intervjupersonerna var att de skulle vara insatta i de verksamhetsprocesser som finns på 

företaget och hur de arbetar med dessa. 

 

2.6.2 Intervjuer 

Vi valde att använda intervjuer som vår huvudmetod för datainsamling. Intervjuer av det 

kvalitativa slaget består, enligt Bryman (2002) antingen av semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer, för att ta tillvara på intervjupersonens ståndpunkter. Intervjuerna vi 

gjorde var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuaren följer förhållandevis specifika 

teman som skall beröras, samtidigt som intervjupersonen skall ha stor frihet att utforma 

svaren på sitt sätt. För att vi skulle få med den information vi behövde valde vi att ha 

fördefinierade frågor (se frågeställningar i avsnitt 1.5 s.11) och teman, samtidigt som vi ville 

ge utrymme för respondenten att gå in på områden som denne ansåg relevanta. För att ge 

utrymme för detta lät vi intervjupersonen svara på frågan på sitt sätt och sedan följde vi upp 
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med följdfrågor. Vi valde även att som avslutning fråga intervjupersonen ifall det var något 

denne ville tillägga som personen ansåg intressant för oss att veta.  Detta sätt har varit väldigt 

bra för denna studie då vi på det sättet fått information om saker vi inte förväntade oss att få 

information om i början av studien. Detta har bidragit med att vi fått en tydligare bild av vad 

intervjupersonen hade får inställning till projektet, exempelvis fick vi efter denna fråga insikt i 

att inställningen till projektet är olika mellan de olika intervjupersonerna. 

 

Den information vi sökt från intervjupersonerna var hur de på företaget arbetar med att ta 

fram gemensamma processer för utvecklingsprocesser och varför de gör detta. Vi ansåg det 

även relevant för studien att ta reda på fördelar/nackdelar detta arbetssätt ger verksamheten.  

 

Intervjufrågorna skickades inte till intervjupersonen i förväg. Vi valde detta för att vi inte ville 

att intervjupersonen skulle få en chans att tillrättalägga svaren. Vi ville att personen skulle 

svara så ärligt som möjligt utefter sina egna ståndpunkter. Men för att intervjupersonen skulle 

ha en möjlighet att förbereda sig valde vi att skicka ut en beskrivning av syftet och 

frågeställningarna i förväg. Vi är medvetna om att detta kan ha inneburit att intervjupersonen 

inte kunnat ge lika utförliga svar som om de haft tid att förbereda sig. Vi anser dock att valet 

varit bra då vi fått väldigt intressanta svar och vi anser att svaren är ärliga och inte 

tillrättalagda. För att kunna genomföra en framgångsrik intervju valde vi att följa de 

förutsättningar Gustavsson (2004) beskriver. Dessa är: 

 

 Den eftersökta informationen hos respondenten ska finnas tillgänglig 

 Respondenten skall förstå sin roll i sammanhanget 

 Respondenten skall vara tillräckligt motiverad att delta på ett konstruktivt sätt.  

 

För att respondenten skulle förstå sin roll i studien skickade vi studiebeskrivningen, där vi 

förklarade syftet och bakgrunden till studien. Detta för att personen skulle förstå vilket bidrag 

denne kunde komma med. Att respondentens motivation skulle vara tillräckligt stor är svårare 

att säkerställa. Dock anser vi att vi fått otroligt bra respons på intervjuerna och att 

motivationen till att delta varit stor. Vi anser att en grund i det är detta är ett väldigt aktuellt 

ämne på Saab då de är mitt uppe i ett projekt där de arbetar med frågor inom ämnet.  

 

Vi genomförde intervjuerna i mitten av april för att ha god tid på oss att bearbeta materialet. 

Men även för att det skulle finnas tid för oss att återkomma till intervjupersonerna med 

kompletterande frågor, dock blev detta inte aktuellt då det material vi samlat in var tillräckligt 

för studien.  

 

Vi valde att spela in och transkribera samtliga intervjuer. Gustavsson (2004) påvisar att det 

finns både för och nackdelar med att spela in intervjun. Fördelarna är att man ordagrant får 

med allt som sägs och att intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor 

istället för att anteckna. En nackdel kan vara att respondenten kan bete sig “onaturligt” och 

känna sig besvärade av att samtalet spelas in. En annan nackdel kan även vara att det är 

väldigt tidskrävande att skriva ut samtalet i efterhand.  
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Vi har genomfört sex stycken intervjuer. Intervjuerna har vi genomfört på plats på Saab, 

Linköping . 

 

Följande tabell visar personer vi intervjuat, tid som intervjuerna tog, när de genomfördes, 

plats samt beskrivning av personens roll på Saab.  

 

Tabell 1:  

Namn Tid Datum  Plats Beskrivning 

Göran 

Johansson  

54:00 

min 

13 april 2011 Linköping Vice President och Head of Product 

Creations. Driver 

verksamhetsförändringar av 

gemensamma GMS processer inom 

utveckling, produktion och inköp. 

Erik Herzog 49:59 

min 

12 april 2011 Linköping Arbetar inom Engineering support 

organisationen med 

verksamhetsutveckling och 

infrastruktur. Är specialist inom 

området Systems Engineering. 

Jan Erlingborn 56:25 

min 

13 april 2011 Linköping Arbetar inom Engineering support 

organisationen med 

verksamhetsutveckling och 

infrastruktur. Är projektledare för 

product development 

(Produktutvecklingsprocesserna), 

inom GMS-projektet.  

Jonas Florvik 40:50 

min 

18 april 2011 Linköping Jobbar inom den gemensamma 

kvalitetsorganisationen. Chef för 

gruppen Common ways of working, 

vars huvudansvar är GMS-projektet. 

 

Ulrik 

Pettersson 

53:55 

min 

13 april 2011 Linköping Sektionschef med ansvar för 

kompetensförsörjning till projekt på 

Aeronautics inom Engineering 

support. Är involverad i GMS-

projektet ur ett 

granskningsperspektiv. 

 

Jonny 

Björklund 

31:38 

min 

19 april 2011 Linköping Sektionschef på Aeronautics 

applikationsförvaltning. Arbetar med 

metodik och processer kring styrning 

av IS/IT
1
. 

 

 

Figur 2 beskriver hur intervjupersonerna på Saab förhåller sig mellan Aeronautics och GMS-

projektet. Jan Erlingborg, Ulrik Pettersson, Erik Herzog och Jonny Björklund arbetar på 

                                                 
1
 IS/IT står för informationssystem och informationsteknik 
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Aeronautics. Björklund är sektionschef på Aeronautics applikationsförvaltning och är inte 

involverad i GMS-projektet. De andra tre arbetar på samma avdelning där Pettersson är 

sektionschef. Erlingborn är mycket involverad i GMS-projektet medan Herzog och Pettersson 

är delaktiga till viss del. Florvik och Johansson arbetar på koncernnivå och har drivande roller 

inom GMS men arbetar inte på Aeronautics.  

 

 

 

 
Figur 2 Var på Saab intervjupersonerna arbetar. Egen framställning 

 

 

2.7 Analys metod 

I analysfasen av denna studie genomförde vi en tematisk analys. Tematisk analys innebär 

enligt Bryman (2009) att forskaren analyserar den insamlade data utifrån teman som denne 

funnit i texten. Teman kan identifieras genom ord, fraser eller händelser som är ofta 

återkommande i den data som samlats in. För att finna dessa teman i den data vi insamlat 

valde vi att arbeta iterativt med att analysera och samla in data. Vi började alltså analysera vår 

data efterhand att arbetet fortskred. De teman som identifierats är starkt sammankopplade med 

den metod för datainsamlig vi valt men är tagna ur mönster vi sätt genom de data som samlats 

in. De frågor som ställdes till intervjupersonerna har utformats utefter de frågeställningar som 

vi valde i början av vår studie. Vi som författare är medvetna om att dessa frågeställningar har 

styrt intervjupersonen och att detta påverkat vilka teman som återfunnits och används vid 

analys. De teman som identifierades i studien var: Vad är det som standardiseras? varför 

standardiserar man utvecklingsprocesser och vilka möjligheter kan de ge? Vilka hinder kan 

uppstå med standardiserade processer? På vilket sätt påverkar IT-systemet processerna? 
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2.8 Metodkritik 

Då vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med ett fåtal nyckelpersoner finns en risk 

för att de svar vi får i intervjuerna är personliga och inte behöver vara allmängiltiga i 

verksamheten. En problematik med intervjuer som nämns av Bryman (2002) är att 

intervjupersonen ibland svara på frågor utifrån social önskvärdhet, vilket innebär att personen 

svarar på ett sådant sätt som förskönar sig själv eller verksamheten. Detta är något vi haft i 

åtanke då vi genomfört studien, för att kunna undvika det. Vi har genom arbetets gång försökt 

att bemöta kritiken genom att ställa oss kritiska till de svar vi fått. Då vi har genomfört sex 

stycken intervjuer med likartade frågor anser vi att vi kunnat belysa de teman vi haft från 

olika vinklar och perspektiv. Dessa perspektiv har vi sedan försökt att återspegla i 

empirikapitlet för att läsaren själv skall kunna se de meningsskiljaktigheter som finns inom 

temat. Detta har vi gjort för att få en så verklighetsbaserad bild som möjligt av det fall vi 

studerat. Kritik som kan riktas mot vårt val av metod är att vi valt att inte använda 

strukturerade intervjuer, vilket kan leda till minskad replikerbarhet. 

 

2.9 Litteraturstudie 

För att hitta vårt teoretiska material har vi använt oss av olika typer av källor. I första hand har 

vi använt oss av böcker, vetenskapliga artiklar och även uppslagsverk för definitioner och 

uppslag inför fortsatt sökning. Vid sökningen efter relevant litteratur använde vi oss av 

LIUBSearch, Libris, Linköpings universitets bibliotekskatalog, NE.se och google. Vi började 

sökningen via google och NE.se för att få uppslag om bra sökord inom ämnet, för att senare 

gå in på databaser som LIUBSearch, libris och Linköpings universitets bibliotekskatalog. 

Sökord vi använde oss av var exempelvis: “Processer”, “Processorientering”, 

“Standardisering”, “process management”, “verksamhetsprocesser”, “IT-processer”, “IT-

process”, “Business process”, ”kvalitetssystem”, ”TQM”, ”Kvalité” och ”ISO” 

 

Vi anser att blandningen mellan böcker, vetenskapliga artiklar och e-böcker gett en bredd i 

vårt teoretiska material och en hög trovärdighet.  

 

 

3. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel introduceras begrepp som processer, processorientering, standardisering samt 

IT-processer. Detta för att ge läsaren en grundläggande förståelse för teori inom ämnet som 

krävs för att förstå studien. Denna teori kommer sedan, tillsammans med empirin att 

analyserad i kapitel 5. 

3.1 Processer 

Ordet process används i många olika avseende men för att ge en bild av hur vi i denna studie 

använder begreppet kommer vi introducera processer och hur vi fortsättningsvis kommer 

definiera det. Sedan beskrivs olika definitioner av begreppet, vad som menas med 

processorientering, återge olika perspektiv på processer, samt beskriva karaktärsdrag hos 

dessa.  
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Hammer & Champy (1993) beskriver att innan processbegreppet grundades fokuserade 

företag sällan på processer, utan såg istället enskilda uppgifter och händelser. Företag hade då 

enligt Goldkuhl (2000) ett funktionstänkande, där den traditionella funktionskartan är ett bra 

exempel (figur 2). Nilsson (2003) menar att processynsättet tonar ner denna bild och väljer att 

istället fokusera på arbetsflöden. Idag bygger de flesta företag sin verksamhet utifrån 

processer. Hammer & Champy (1993) visar på att det som menas med processer, då de kan ta 

många olika former, är att det i grunden handlar om att få uppgifter att hänga ihop i ett flöde. 

Detta är inget som är enkelt, utan även enkla uppgifter kräver komplexa processer för att få ett 

bra flöde. För att uppnå de grundläggande målen med processer, som innebär ökad kvalité, 

flexibilitet, service och minskad kostnad är det väsentligt att processerna inte blir för 

komplexa. 

 

 

 

Figur 2 Funktionskarta vs processkarta, egen framställning 

 

 

Anledningen till att företag i allt högre utsträckning fokuserar på processer har att göra med 

ett flertal olika faktorer. Hammer & Champy (1993) beskriver följande anledningar: 

 

1. Kunderna har övertaget: Förr var det företagen som styrde marknaden, idag är det 

kunderna. Det är de som bestämmer vad, när och till vilket pris de vill ha en vara eller tjänst. 

Anledningen till detta är att det finns allt fler företag vilket ger kunderna större valmöjligheter 

att välja bland produkter och tjänster. 

2.  Konkurrensen ökar: Idag är det inte bara företag i samma stad som ett företag tävlar med, 

utan globaliseringen har gjort att hela världen finns tillgänglig. Detta då det finns stora 

möjligheter för företag att exempelvis skicka varor över hela jordklotet. 

3. Förändring är konstant: Utbudet av produkter samt dess kvalitet och utseende förändras 

konstant. Idag har kunderna en hel uppsjö av varor att välja mellan. Detta kräver att företagen 

är med i förändringar och ser till att vara flexibla för nya marknader. 

 

Hammer & Champy (1993) menar att dessa punkter ställer krav på företag att vara flexibla, då 
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det visat sig att de företag som inriktar sig på en typ av omgivning, inte håller sig 

konkurrenskraftiga någon längre tid. En del tror att lösningen är att införa automatiseringar. 

Detta leder till att verksamheten kan snabba upp ett arbete, dock är det samma arbete som 

utförs vilket leder till att inga förbättringar gjorts. Istället måste företag se till grunden i hur de 

arbetar. För att göra detta måste företag lägga upp processer från det att en kund gör en 

beställning till att den levereras. Dessa processer hjälper företag att få ett tydligt kundfokus 

istället för att sträva efter ett resultat som gör ledningen nöjd. I ett processflöde gäller det att 

se till hur varje steg kan göras på bästa sätt för att processen skall vara så sammanhängande 

och effektiv som möjligt. Det är alltså ingen idé att organisera arbetet kring uppgifter, utan 

nyckeln till framgång är att tänka kring processer. 

 

3.1.1 Vad är en process? 

Hammer (1996) tydliggör att det i en verksamhetskontext måste göras skillnad på processer 

och aktiviteter. En aktivitet är någon som utförs i verksamheten, oftast av en person. En 

process är i motsats en grupp av relaterade uppgifter som tillsammans skapare ett resultat som 

ger värde till en kund. Ingen av aktiviteterna är i sig värdeskapande, utan det är tillsammans 

de skapar värde. Detta kan även ses i Rentzhogs (1998) definition av begreppet: 

 

“..man ser processen som en standardiserad serie av upprepade aktiviteter 

som omvandlar ett “input” till ett resultat” (Rentzhog, 1998, s. 25 ). 

 

Definitionen visar att input och resultat är naturliga delar i processen, men enligt Rentzhog 

(1998) skall processaktiviteter resultera i värde för kund. I en senare definition skriver han: 

 

“En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

               värde för en kund” (Rentzhog 1998 s. 30) 

 

Vidare menar Rentzhog (1998) att processer kan ses ur två olika perspektiv, det 

samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga perspektivet. Samhällsvetenskapen ser 

processer som en dynamisk förändring över tiden, medan det naturvetenskapliga synsättet 

beskriver processer som ett standardiserat arbetssätt. Vid processorientering bör dessa synsätt 

kombineras, arbetssättet bör standardiseras men måste utvecklas över tiden. Även Nilsson 

(2003) påvisar två förhållningssätt till begreppet, det första är att processen standardiseras 

med huvudsakligt fokus på struktur. Det motsatta synsättet är att processen utförs på ett sätt 

som är flexibelt och anpassningsbart vilket gör att fokus läggs på aktören.  

 

Med dessa definitioner som bakgrund har vi i denna studie gjort en egen tolkning av 

Rentzhogs (1998) definition, som fortsättningsvis kommer att användas i studien Denna 

definition är skapad med utvecklingsarbete och standardisering i åtanke. Detta för att 

definitionen skall kunna användas vid utvecklingsprocesser.  

 

“En process är en kedja av standardiserade aktiviteter som  

i ett flöde skapar värde för kund” 
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3.1.2 Vad menas med processorientering? 

              

   “Ett organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer som 

                en helhet, snarare än fokus på de enskilda arbetsmomenten var för sig” 

               (Nilsson 2003, s 22) 

 

Denna definition kan tydliggöras genom att jämföra de olika sätten att bygga upp 

organisationen på i figur 3, funktionskartan vs processkartan (se figur 3 s.23). 

 

Enligt Nyström (1999) blev processorientering känt i Sverige under 1980-talet genom 

begreppet Business Process Reengeneering (BPR). Rentzhog (1998) visar att det område som 

först genomsyrades av processorienteringssynsättet vad gäller processförbättring, ledning och 

styrning var tillverkningsindustrin. Idag arbetar företag med processorientering i alla delar av 

verksamheten. Nilsson (2003) menar att fokus på processerna i verksamheten blev under 

nittiotalet den dominerande managementmetoden. 

 

Enligt Nilsson (2003) innebär processorientering i en verksamhet ökat fokus på processerna, 

dock är inte fokus på processer tillräckligt för att ett företag skall anses arbeta 

processorienterat. Melin (1998) lägger fram ännu ett kriterium för processorienteringen, där 

orienteringen mot processer drivs av konkurrensens förändringstryck. Alltså förmågan att 

genomföra sina åtaganden processorienterat och därmed bli konkurrenskraftiga. 

Processorientering skall genomföras med kundfokus där frågan, vad har kunden för behov? 

skall ställas snarare än frågan, vad kan vi sälja till kunder?  

 

Nilsson (2003) beskriver begreppet processorientering på två olika sätt, som ett tillstånd eller 

en förändring i en verksamhet. Med ett tillstånd menas att beskriva ett sätt att organisera sig. 

Med förändring menas en begränsad insats för effektivisera processorienteringen. Nyström 

(1999) beskriver processorientering i likhet med Nilsson (2003) att det handlar om att 

fokusera människors arbetsprocesser. Men Nyström (1999) tydliggör även att resultaten står i 

fokus. 

 

3.1.3 Aktörer i processer 

 

Organisation  

Rentzhog (1998) visar på att genom att gruppera processer efter vilka uppgifter de har kan 

man kartlägga och strukturera processerna i en verksamhet. Det är vanligt att dessa delas in i 

tre olika kategorier, varje del har som mål att tillfredsställa sina kunder med så lite 

resursåtgång som möjligt: 

 Huvudprocesser: Dessa har till uppgift att uppfylla externa eller interna kunders 

behov. Exempel på en huvudprocess kan vara en produktutvecklingsprocess. Då 



17 

 

företagets resurser omvandlas och förädlar input till en slutprodukt som ger mervärde 

åt kunderna. Ett riktmärke är att det i varje verksamhet skall identifiera 1-3 stycken 

huvudprocesser.  

 Stödprocesser: Dessa förser huvudprocesserna med resurser. Det är alltså 

huvudprocessen som är stödprocessens kund. Exempel på en stödprocess är att 

personalavdelningen kan ha en rekryteringsprocess som förser huvudprocessen med 

personal. 

 Ledningsprocesser: I dessa processer tas beslut om mål och strategier. Här görs även 

förbättringar av andra av företagets processer. I denna studie kommer vi endast att 

beröra de två förstnämnda processerna, huvudprocess och stödprocess. 

 
Figur 3. Tre olika processkategorier. 

 

Harmon (2002) visar ett annat sätt som processen kan delas upp i är värdekedja, process och 

aktivitet.  

 

 Värdekedjan innehåller allt från produktlivscykler till att en vara säljs till kunden. Den 

skall innehålla alla delar av organisationen, där varje del skall ge ett mervärde för 

kunden, direkt eller indirekt.  

 Processen är en del i värdekedjan. Processen omfattar allt såsom aktiviteter och 

delprocesser. Beroende på hur stor komplexitet som processen har så kan den finnas 

olika många lager av delprocesser. Vid arbetet med att dela in processerna i 

subprocesser, kommer det en punkt då det inte går att skära ned processen längre. 

Detta kallas en aktivitet.  

 Aktiviteten kan vara stor och komplex, att företaget väljer att inte skära ned den längre 

kan bero på att det inte går att skära ned den längre, eller att processen har kommit ned 

så långt att det inte längre finns ett behov i att dela upp den mer. När processarbetet 
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kommit så långt som till aktiviteter, börjar arbetet istället att beskriva hur delar i 

processerna skall genomföras samt vad de skall innehålla.  

 

 

 

Leverantör 

Rentzhog (1998) menar att leverantören tillgodoser organisationen med ett inobjekt. Inobjekt 

är det som i processen transformeras till resultat. Ett inobjekt kan bestå av både något fysiskt 

eller en idé. Ett företags process måste integreras med leverantörens för att inobjektet skall bli 

till ett värdeskapande resultat för kunden. För att slutresultatet skall bli så bra som möjligt är 

det viktigt att företag och leverantör har en bra kontakt genom att ge varandra feedback och 

utbyta idéer. Det är dock inte alltid lätt att identifiera sina leverantörer, men för att kunna 

påverka inobjektet är det viktigt att kartlägga leverantörerna.  

 

Kund 

Den viktigaste delen i en process är, enligt Rentzhog (1998) kunden. Det är även kunden som 

i slutändan bestämmer hur resultatet skall se ut. Resultatet behöver inte vara något fysiskt utan 

kan bestå av en tjänst av något slag. För att kunna uppnå framgångsrik processledning är det 

centralt att förstå kundernas behov. Genom att ha en nära samverkan med kunden skapas 

möjligheter att förstå kundens behov. Det är denna förståelse som sedan kan användas som 

underlag till att skapa en process som verkligen skapar ett värde för kunden.  

 

3.1.4 Karaktärsdrag hos processer 

Följande är karaktärsdrag som kännetecknar processer enligt Hammer & Champy (1993). 

 

Flera jobb komprimeras till ett: I många företag delas uppgifter upp mellan flera olika 

personer. När en uppgift överlämnas medför detta i många fall onödiga missförstånd och fel. 

Vid införandet av processer kombineras därför olika uppgifter till en person vilket leder till 

mindre fel och förseningar. 

 

Arbetarna tar beslut: När processer införs, arbetar de anställda inte enbart horisontellt utan 

även vertikalt. Frågor som arbetarna tidigare behövde besvaras av en chef, kan de nu ta beslut 

om själva. Tanken är att genom att komprimera arbetet såväl vertikalt som horisontellt 

kommer företag att dra fördelar som lägre kostnader, färre förseningar samt bättre 

medarbetare. 

 

Steg i processer utförs i naturlig följd: Vanliga följder i en arbetsprocess är att en person tar 

över en uppgift när personen före är klar med sin del av uppgiften. Vid införandet av 

processer är det viktigt att tänka kring sekvenser. Det är nämligen inte alltid nödvändigt att 

slutföra en uppgift innan nästa tar över. För att kunna effektivisera arbetet så mycket som 

möjligt är det alltså viktigt att se till att i så stor utsträckning som möjligt utföra arbete 

parallellt.  

 



19 

 

Processer har flera olika versioner: Att se till en processlösning som passar alla är allt för 

komplex. Istället är det viktigt att se till den enskilda processen för att kunna införa den mest 

optimala lösningarna för det specifika arbetsflödet.  Det kan dock vara en idé för företag att 

försöka sammanställa gemensamma delar i olika process till en del. 

 

Arbete utförs där det gör mest mening: Traditionellt är arbetsuppgifter uppdelade runt 

specialiteter, då man samlat arbetet kring aktiviteter och inte efter hur organisationen ser ut i 

helhet. För att få ett bra flöde i processerna är det viktigt att de avdelningar som arbetar nära 

varandra skall ligga bredvid varandra. Genom att genomföra en förändring som förenklar ett 

sådant flöde kan företaget ta flera genvägar vilket gör dem mer kostnadseffektiva. 

 

En manager som håller ihop kontakter: En viktig del i en process är att ha en person som kan 

hålla kontakten med kunder och se till att svara på dess frågor. För att kunna genomföra detta 

måste managern ha bra översikt över processen och fårstå dess olika delar. 

 

Centraliserade/decentraliserade möjligheter: Företag som har infört processer har möjlighet 

att dra nytta av fördelarna från både centralisering och decentralisering. Exempelvis kan 

företag genom IT-system decentralisera vissa uppgifter, medan andra utförs av människor i 

processen. . 

 

3.2  Standardisering 

I denna studie är standardisering av processer ett centralt tema. I detta avsnitt kommer vi 

därför att beskriva vad vi menar med standardisering för att läsaren skall få en förståelse för 

området.  

 

3.2.1 Vad är standardisering? 

 

”standardisering, systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet 

med syfte att uppnå optimala tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande 

problem. Standardisering tar främst sikte på att underlätta 

kommunikation genom att skapa entydiga begrepp med definitioner och 

termer, s.k. standarder.” (Nationalencyklopedin hämtat 2011-03-29) 

 

Med standardiserade arbetssätt menas att få alla i processen att utföra sitt arbete på samma 

sätt, vilket tar bort variation i processerna. Ross et al. (2006) beskriver standardisering som att 

processens uppgifter utförs på samma sätt, oberoende av vem som utför den. Syftet är att öka 

effektiviteten och förutsägbarheten i processen. Genom standardiseringen är det lättare att 

jämföra effektiviteten mellan olika processer samt att förbättra dem. Resultatet blir minskad 

variation och förhoppningsvis ökad effektivitet. Dock menar Ross et al. (2006) att 

standardiseringen har ett pris då den minskar möjligheterna till lokal innovation. Dessutom är 

det dyrt och organisatoriskt svårt att byta ut alla processer och system mot nya.  

Grunden till standardisering är att kunderna förväntar sig ett visst resultat. För att eliminera 

variationer i kvaliteten är en lösning att minska variationen i processen. Dock menar 
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Rentzhog (1998) att standardisering bör användas med försiktighet. Detta då forskning tyder 

på att omfattande standardisering leder till dålig flexibilitet och anpassning i processerna. För 

att undvika detta är det viktigt att inte centralisera ansvaret för att standardisera, utan för att se 

till att hela tiden ha möjlighet att införa processförbättringar genom att de som arbetar i själva 

processerna vara involverade i utformningen av processerna.  

Brunsson & Jacobsson (2002) menar att vikten av internationella standarder har ökat sedan 

andra världskriget. Idag finns det flertalet organisationer som levererar standarder på hur 

saker och ting bör eller skall göras. De namnger faktorer i processerna och kvalitén 

produkterna skall uppnå. International Organization for Standardization (ISO) är en sådan 

organisation. De har på senare år även börjat utveckla standarder för administrativa processer 

vilka finns med i ISO 9000 serien. Mer om ISO kan läsas i kapitel 3.4.2.  

3.3 Flexibilitet 

Om man slår upp ordet flexibilitet i ett lexikon som exempelvis tyda.se (hämtat 110822) får 

man upp synonymer som smidighet och rörlighet. Detta är en bra beskrivning av hur vi 

kommer använda ordet i denna studie. Regev, Soffer & Schmidt (2005) beskriver process 

flexibilitet som förmågan att effektiv hantera förändringar utan att tappa organisationens 

identitet. De menar även att en process är flexibel om den går att förändra utan att ändra den 

helt och hållet. Även Regev & Wegmann (2005) visar på att flexibilitet i processer innefattar 

underhåll av en stabil struktur under förändringar. Strukturen bör inte vara för stabil eller för 

ostabil, inte för enkel och inte för komplicerad, utan en avvägning utefter de utmaningar som 

organisationen står inför. För att mäta ifall en process är flexibel kan man analysera processen 

ur tre olika dimensioner; 

 Tid – en process skall kunna anpassa sig till förändringar snabbare 

 Kostnad – en process skall kunna anpassa sig till förändringar till lägre kostnad 

 Lätthet – en process skall kunna anpassa sig efter förändringar med lätthet 

Då tid och kostnad kan mätas med relativt enkla medel bör lätthet mätas i utifrån att det skall 

vara så få delar som möjligt att förändra och att dessa delar skall vara lättillgängliga. 

(Eijndhoven, Iacob & Ponisio, 2008)  

 

3.4 Organisationskultur 

I detta avsnitt redogör vi för vad organisationskultur är och hur den kan användas som 

framgångsfaktor och som konkurrensfördel. Detta för att ge läsare en förståelse inom ämnet 

då detta präglar stor del av den fallstudie som genomförts i studien. 

3.4.1 Vad är organisationskultur? 

Alveson (2001) beskriver organisationskultur som de sociala handlingsmönster som 

informellt finns i en organisation. Det är ett samlingsbegrepp för ett tankesätt som intresserar 

sig särskilt för kulturella och symboliska företeelser. Vidare beskriver Alvesson (2001) att 
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kulturen finns såväl i enskilda medarbetares huvuden men även gemensamt i en grupp där 

innebörden av symboler utrycks öppet. Kulturen blir då central när det gäller hur vi skall 

förstå beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer. I en organisation uppstår med 

tiden en tradition om hur man ska tänka och göra saker som helt eller delvis accepteras av 

medlemmarna, ett gemensamt språk skapas som uttrycker en gemensam förståelse och 

kunskapsbas. Kulturen utvecklas efterhand att organisationens medarbetare lär sig hantera 

problem i förhållande både till omvärlden men även interna. Kulturen är dock endast gilltig så 

länge den uppfattas som rätt av människorna i organisationen.  (Jacobsen & Thorsvik 2006) I 

många företag ser man stora likheter i den ledningsideologin på företaget med 

organisationskulturen då ledarna i organisationer vill att ideologin efterföljs och detta präglar 

beteendet hos medarbetarna. (Alvesson 2001) 

3.4.3Organisationskultur som en framgångsfaktor 

Jacobsen & Thorsvik (2006) visar på att organisationskultur sedan 1980-talet har används i ett 

strategiskt medel för att förbättra organisationers resultat. En stark organisationskultur som 

samlar medarbetarna i gemensamma upplevelser av tillhörighet och gemenskap kan vara en 

stark framgångsfaktor. För att skapa en stark organisationskultur är framförallt två punkter av 

stor vikt, värderingar och syfte. Värderingar är generella principiella riktliner för beteende och 

syfte är en uppsättning motiv för varför företaget existerar. Här poängteras att vinst aldrig kan 

vara ett mål i sig utan bara ett medel för att kunna uppnå andra viktigare mål. Jacobsen & 

Thorsvik (2006) beskriver även organisationskulturen som ett styrmedel. Vid exempelvis 

nyanställning av personal kan en stark kultur medföra att den befintliga personalen tror på 

konceptet och lär den nya personalen hur de skall agera. Att ledningen jobbar mot en stark 

kultur som styrmedel kan väcka stark motkultur ifall medarbetarna uppfattar den som fel eller 

som tvång. Genom standardisering och normer och värderingar kan man samordna 

verksamheten till en organisation, vilket kan öka förståelsen medarbetare emellan och minska 

missförstånd. En stark organisationskultur kan även fungera som en trygghet för 

medarbetaren i organisationen då den kan skapa social gemenskap och identitet som för 

individen i organisationen kan fungera som ångestdämpande. (Jacobsen & Thorsvik 2006) 

En bra kultur kännetecknas enligt Alvesson (2001) av normer och värderingar som stödjer 

lagarbete, lönsamhet, uppriktighet, orientering mot kundservice stolthet över det egna arbetet 

och en hängivenhet gentemot organisationen, den stödjer även anpassningsförmågan. 

Jacobsen & Thorsvik (2006) visar på att ledaren för organisationen kan påverka kulturen 

genom att använda olika artefakter. Fyra av dessa beskrivs av författarna, dessa är: Riter och 

ceremonier som kan användas för att markera vissa händelser eller insatser av vanligtvis 

nyckelpersoner. Detta för att stärka de sociala banden inom organisationen. Historieberättande 

kan användas för att illustrera och levandegöra värderingar, detta kan vara viktiga historiska 

händelser i företaget eller nyckelpersoner. Detta kan användas för att stärka det känslomässiga 

bandet mellan medarbetare och organisation. Språk och kommunikationsstrategi innebär att 

organisationen skapar sitt eget språk och normer för att stärka kulturen, detta även genom 

slagord. Symboliks och värdebaserad ledning omfattar alla ledningsaspekter som skapar och 

förmedlar organisationskultur och har en symbolisk effekt på de anställda.  
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3.5 Kvalitet i processerna  

I detta avsnitt redogör vi för olika sätt att hålla kvalitet i verksamheten och processerna. 

Detta för att få en bredare bild av hur företag kan arbeta med förbättringar där processer 

ingår som en del. I tidigare avsnitt beskrivs processer utifrån tidigare litteratur (se ex 

Rentzhog 1998, Hammer & Champy1993 m.fl.) som beskriver processer utifrån ett 

produktionsperspektiv, kvalitetsutveckling har en stark koppling till processer men med hela 

verksamheten i fokus (medarbetare, internationella standarder, förändringsarbete, TQM) 

Detta för att ge en modernare syn på verksamhetsutveckling och processer. 

3.5.1 Kvalitetsutveckling  

Bergman & Klefsjö (2010) menar att under det senaste årtiondet har intresset för kvalitet växt 

i västvärlden. Genom att undvika kvalitetsbrister i samband med ändringar, kassationer, 

omarbetningar och förseningar kan man minska kostnaderna drastiskt genom att minimera 

variation i processerna. Ordet kvalitet definieras enligt ISO 9000:20002 standarden som: 

”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, 

dvs. behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet 

underförstådd eller obligatorisk ” (Bergman & Klefsjö, 2010 s 19) 

 

Bergman och Klefsjö (2010) sammanställer även en egen definition på begreppet kvalité som 

vi i denna studie kommer att ställa oss efter: 

 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

(Bergman & Klefsjö, 2010 s 20) 

 

Enligt Juran (1999) är arbetet att förändra kvalitén i en organisation ofta ett massivt arbete 

som kräver mycket tid. Det förändrar inte bara arbetet och hur ledningen skall styra 

organisationen, utan består av en kulturförändring i hela organisationen. Vidare menar han att 

företag fokuserar på kvalité för att uppnå en utav två saker: öka inkomsterna eller att minska 

slöseri. Beroende på vilket av målen företaget vill uppnå bör kvalitet läggas upp på olika sätt. 

För att öka inkomsten bör företagen börja med att sätta upp nya mål såsom nya produkter och 

kortare ledtider. Detta kvalitetsarbete innefattar att identifiera kunder, bestämma dess behov 

samt se till vilka funktioner produkterna kan behöva för att uppnå dessa mål. Om 

organisationen istället vill minska slöseriet är målen samt processerna redan etablerade i 

organisationen. Dock möter inte alla processerna de mål som finns. Därför är det viktigt att 

svara på frågan; Var ligger problemet - varför möter vissa produkter målen och andra inte? 

För att sedan kunna införa åtgärder som kan lösa problemen. 

 

Bergman & Klefsjö (2007) fokuserar på kvalité och hur det kan leda till framgång. De menar 

att kvalitetsutveckling är ett balanserat och harmoniskt sätt att se på de olika intressenter som 

finns i en organisation, ledningen, kunden och medarbetarna. Att arbeta med 

kvalitetsutveckling handlar om att fokusera på arbetsmiljö, effektivitet och kvalitet. Studier 

                                                 
2
 ISO 9000:2000 är en internationell kvalitetsstandard som består av ett ramverk för vad som erfarenhetsmässigt 

leder till en konsistent och hög kvalité. 
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visar på att företag som satsat på att se till att medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö blir 

mer motiverade och får ett större engagemang, vilket är sammankopplat med större 

effektivitet och högre kvalitet. Vidare tror Bergman och Klefsjö (2007) att framtidens 

organisationer kommer att lägga en större innebörd i kvalitetsutveckling. De tror inte längre 

att processer och produktutveckling kommer att fungera som ensamma begrepp utan att det 

handlar om att få människan i processen att utvecklas i samspel med organisationen. Även 

Juran (1999) är inne på samma spår. Han menar att medan produktivitet var fokus på 1900-

talet, kommer kvalitet vara det som företag kommer fokusera på under 2000-talet. 

 

3.5.2 Kvalitetssystem 

Avsnittet avser att ge läsaren en förståelse för kvalitetssystem, detta med fokus på ISO 9000. 

Detta för att detta kvalitetssystem används på Saab där fallstudien är utförd. Denna teori 

kommer sedan att användas vid analys av empirin (se exempelvis kapitel 5.2.2, s49) 

Företag har under lång tid granskat sina leverantörer i kvalitetsavseende, detta resulterade i att 

en organisation som tog fram gemensamma internationella standarder för kvalitetssystem 

skapades. Bergman och Klefsjö (2010) definierar kvalitetssystem till följande:     

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer  

och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av  

verksamheten med avseende på kvalité” (Bergman & Klefsjö, 2010 s 260) 

 

International Organization for Standardization är den organisation som tagit fram ISO 9000 

som är en av världens vanligaste internationella standarder. Organisationen är opolitisk 

bunden och har sitt huvudsäte i Genève och arbetar med att ta fram internationellt 

gemensamma standarder för kvalitet. ISO 9000 består av en serie av fyra olika standarder som 

innehåller grundprinciper för kvalitetsledning och specificering av begrepp och termer för 

kvalitetsledningssystem. Den innehåller krav på kvalitetsledningssystem med ett 

processangreppssätt, processer för ständig förbättring, hur man kan arbeta med ökad 

kundtillfredsställelse och även hur revisioner för kvalitet och miljö bör genomföras. Följande 

är några av de kvalitetsprinciper som beskrivs i ISO 9000:2000 (en version av ISO 9000): 

Kundfokus: Organisationen är beroende av kunder vilket gör att dess krav och behov alltid 

skall ligga i fokus 

Ledarskap: Ledaren bör skapa och underhålla den inre miljö som skapar engagemang hos 

personalen för att uppnå organisationens mål 

Medarbetarnas engagemang: Medarbetarna är organisationens främsta tillgång, deras fulla 

engagemang medför att deras förmåga kan användas till organisationens bästa. 

Processinriktning: Önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser 

hanteras som en process 
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Systemangreppssätt för ledning: Att fastlägga, förstå och hantera samhörande processer som 

ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål 

Ständig förbättring: Ständig förbättring av organisationens funktion och reslutat bör vara av 

beständiga mål. 

En av de kvalitetsprinciper som tas upp är processinriktning. Syftet med detta är att öka 

organisationens effektivitet när det gäller att nå uppsatta mål. De fördelar en processinriktning 

ger enligt Stöd för användning av ISO 9000 (2004) är: 

 Sammanhängande processer i rätt ordningsföljd gör det möjligt att uppnå 

planerade resultat  

 Ger möjlighet att fokusera ansträngningarna på processernas verkan och 

effektivitet 

 Bidrar till förtroende hos kunder och andra intressenter för organisationens 

kontinuerliga prestationsförmåga. 

 Medger god genomlysning av organisationens verksamheter. 

 Leder till lägre kostnader och kortare konsekventa och förutsägbara resultat 

 Ger möjligheter till fokuserade och prioriterade förbättringsinitiativ. 

 Uppmuntrar medarbetarnas engagemang och klargör ansvarsförhållanden. 

3.5.3 TQM 

Följande avsnitt ger läsaren förståelse för begreppet och filosofin TQM detta för att 

presentera ytterligare ett sätt att se på processer med fokus på kund. Detta ligger som grund 

för analys i kapitel 5. 

Rentzhog (1998) beskriver att TQM (total quality management) är en ledningsfilosofi där 

processynsättet är en av huvudpunkterna. Den punkt som TQM är uppbyggt kring är att sätta 

kunden i centrum. Med det menas att hur bra kvalitet en produkt eller tjänst har bestäms av 

kunderna. Det är därför viktigt för företag att förstå kundernas behov. Kunden behöver inte 

vara slutanvändaren, utan kan vara den person som företaget vill skapa värde för genom en 

tjänst eller produkt. Organisationen bör lyssna till medarbetarna för att se till att deras behov 

uppfylls. Med det starka kundfokus som idag finns är det dock lätt att glömma bort de interna 

kunderna. För att få en lyckad slutprodukt måste företagen i första hand se till sina 

medarbetare. Det är de som skall få möjligheter till att göra ett bättre arbete som i slutändan 

kan ge mervärde för kunden genom att medarbetarna känner sig nöjda och tillfredsställda med 

sina arbeten.  

 

Bergman & Klefsjö (2007) visar att behovet av att sätta kunden i centrum kretsar kring fyra 

grundstenar: 

 Basera beslut på fakta 

 Att ständigt arbeta med förbättringar 

 Att arbeta med processer 
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 Förutsättningar för att få alla delaktiga.  

 

För att kunna ta beslut baserat på fakta är det viktigt att skapa statistik över kundernas behov 

och vanor. Dock är det vanligare att företag fokuserar mer på vad de tror än vad de faktiskt 

vet. Företagen måste därför lära sig att analysera den information de får, genom att kunna 

skilja på verkliga orsaker och variation. Vidare menar Rentzhog (1998) att det enligt TQM är 

viktigt att hela tiden arbeta med förbättringar. Detta då kundernas krav ändras samt att det är 

viktigt att inte nöja sig utan att alltid se till möjligheter att bli ännu bättre. För att kunna 

tillfredställa kundernas behov är det även viktigt att arbeta med processer. Detta då resultatet 

inte kan bli bättre än den process som skapar dem. Melan (1995) visar att det finns två typer 

av förbättring som kan genomföras, dessa bygger på återkoppling. Det är dels inkrementella 

förbättringar, som innebär små förbättringar av de befintliga processer, dels genombrotts 

förbättringar, som är större förändringar som ofta innebär ny teknologi eller förändringar i 

organisationen.  

 

Den sista hörnpelaren inom TQM innebär, enligt Rentzhog (1998), att låta alla vara delaktiga. 

Genom att se till att varje medarbetare har möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut, är 

förhoppningen att detta skall leda till större motivation och bättre resultat. När företag arbetar 

med TQM är det viktigt att tankesättet inte isoleras till endast ett par personer. Istället är det 

viktigt att alla är involverade i att försöka sätta kunden i centrum, arbeta med ständiga 

förbättringar och processer samt att basera beslut på fakta. 

     

Rentzhog (1998) beskriver att efter att ha fått en förståelse för TQM, är det möjligt att dra 

slutsatsen att det inte bara är en hörnsten att arbeta med processer, utan genomsyras även i de 

andra elementen. Exempelvis är det processerna som skapar de resultat som kunderna kräver, 

vilket gör det nödvändigt att kundfokuseringen är baserad på en välstrukturerad process. För 

att kunna basera beslut på fakta är det i många fall viktigt att förstå och kartlägga företagets 

processer. Genom att ett objekt ständigt förbättras i en process, blir det naturligt att påstå att 

processynsättet även finns med i hörnstenen ständiga förbättringar. Även den sista hörnstenen, 

att låta alla vara delaktiga, är knuten till processynsättet. Detta genom att organisationen 

måste förstå hur medarbetarna arbetar för att kunna förstå hur de kan skapa värde för en kund.  

 

3.5.4 Processförbättring 

Processförbättring, enligt Rentzhog (1998), är att organisationen hela tiden analyserar hur den 

befintliga processen kan bli bättre. Genom att processteamen hela tiden arbetar med att 

uppdatera processerna, kan de dra lärdom av förändringarna som i sin tur kan leda till fler 

förbättringar. Detta sätt att tänka beskrivs i förbättringscykeln PDSA (plan, do, study, act) 

eller på svenska: “planera - gör - förbättra - lär”. Att använda detta sätt att förbättra kräver 

mindre resurser än att göra om processerna. Det som fungerar behöver inte göras om.  

 

3.5.5 Människor och utveckling 

Sandholm (2008) påvisar att det vid förändringsarbete skapas nya tankesätt och nya 

värderingar som skall genomsyra hela verksamheten. Detta innebär en kulturförändring för 

verksamhetens medarbetare och en förändring av deras arbetssituation. Vanligtvis möts denna 
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typ av förändring av ett visst motstånd, det kan vara från en enskild individ eller ifrån 

grupper. De kan göra motstånd mot förändringen genom att förtränga den, vägra eller fixera 

sig i arbetsrollen. För att underlätta förändringarna och minska motståndet bör man ge plats 

för deltagande för medarbetarna i projektet, se till att det finns tillräckligt med tid, begränsa 

projektet till en mindre skala i början och öka successivt och anpassa åtgärderna till 

situationen i det nuvarande arbetssättet.  

 

Sandholm (2008) påvisar vikten av ledarens roll vad gäller att upprätthålla kvalitet i det arbete 

som genomförs. För att detta skall uppnås beskriver han ett antal punkter som ledaren bör 

arbeta efter för att säkerställa kvalitén, några av dessa är: 

 

 Att instruera arbetarna i hur arbetet skall bedrivas för att uppnå kvalité. 

 Att följa upp att arbetet genomförs på rätt sätt 

 Att utveckla medarbetarnas kunskaper och attityder 

 Att på ett öppet och positivt sätt lyssna på medarbetarna 

 Att rekrytera lämpliga medarbetare 

 Att svara för att rätt kvalitet nås 

 Se till att kvalitetsproblem åtgärdas. 

 

3.6 IT och processer  

En del av syftet i denna studie är att studera hur IT kan påverka utformandet av processer vid 

utvecklingsarbete. Därför kommer vi i detta avsnitt beskriva hur litteraturen ser på stöd av IT 

vid införande av processer, samt hur IT kan påverka processer. 

 

Hammer & Champy (1993) menar att informationsteknologin (IT) öppnar möjligheter för 

företag, både gällande interna processer, men även informationen över företagsgränserna. 

Enligt Ingenjörsvetenskapsakademin (1995) är effektiva IT-lösningar idag en förutsättning för 

att företag skall kunna vara konkurrenskraftiga. Hammer & Champy (1993) menar dock att  

dessa möjligheter i flera fall skapat ett missbruk av IT. Detta genom att företag i allt större 

utsträckning väljer att automatisera steg i arbetet, utan att ta hänsyn till processen som faktiskt 

beskriver hur vi arbetar. Detta leder i många fall till att varken IT eller processer kan utnyttjas 

fullt ut. För att kunna dra nytta av fördelarna från både processer och IT, gäller det, enligt 

Rentzhog (1998) att inte bara se till enskilda arbetsuppgifter, utan till hela flöden från början 

till slut. För att kunna genomföra detta och maximera de vinsterna som IT kan ge, gäller det 

att organisationen har mycket kunskap om informationsteknologin. Ett ämne som har med 

både arbetsorganisation, IT - tillämpningar och processer är frågan om standarsystem eller 

anpassade system. Ingenjörsvetenskapsakademin (1995) beskriver att det finns två 

ståndpunkter vad gäller detta ämne. Den ena är att välja IT- system som sedan anpassas efter 

processen, alltså de krav som verksamheten har. Den andra ståndpunkten är att välja de IT- 

system som ligger närmast de krav som definierats och sedan anpassar processer och rutiner 

efter standardsystemet.  
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Begreppet processinnovation förespråkar exploatering av IS/IT och dess möjligheter att 

utforma processer. IS/IT används som hävstång för förändring, samtidigt n tas hänsyn till 

eventuella hinder IS/IT kan medföra vid förändring. Davenport (1993) visar på att företag ofta 

ignorerar IT systemens utformning vid processdesign, men att detta inte är optimalt då 

existerande system ofta är dyra och komplexa, varpå dessa bör tas med vid utformning av nya 

processer.   

 

I motsats till tidigare nämnda perspektiv på IS/IT som möjliggörare för verksamheter kan det, 

enligt Melin (1998), även skapa det motsatta. Han beskriver att IS/IT istället för att minska 

antalet hierarkiska nivåer och minska komplexiteten i verksamheten istället kan förstärka 

dessa nivåer och öka komplexiteten.  

 

Enligt Melin (1998) är en anledning till att IT inte alltid stödjer en verksamhets processer, att 

systemen ofta inte är tillräckligt anpassade till att hantera de informationsbehov och 

kommunikation som i en process. Detta visar sig genom att systemen kräver 

dubbelinmatningar samt resurskrävande intern kommunikation. Vidare menar Melin (1998) 

att detta kan lösas genom att införa integrationssystem, vilka kan vara stöd för 

kommunikationen. 

 

Lundeberg (2000) menar att för att kunna balansera IT tillsammans med organisation och 

människa bör lösningarna/modellerna lyftas fram för hur företag skall arbeta på en mer 

generell nivå och inte begränsa lösningen till specifika situationer. Dessa generella arbetssätt 

bör omfatta såväl människa, organisation som IT. Detta till trots är det många företag som i 

stor utsträckning förlitar sig till IT-systemen. För att IT skall fungera som ett stöd vid 

processorientering/verksamhetsutveckling är det viktigt att se tekniken som ett stöd och att 

fokusera på informationen och användningen i förstahand.  

 

 

Figur 4. Utvecklingsprocess vs verksamhetsprocess. Tolkat från Lundeberg, 2000. 

 

Det som vanligtvis ses som process är när en verksamhet arbetar för att uppnå sakresultat i 

form av produkter/tjänster. Denna process illustreras i figur 5 i det som visas som 
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verksamhetsprocessen. Denna process bygger på såväl produktionsresurser som 

personkunskap vilka i processen omvandlas till leverans av produkter/tjänster såväl som ökad 

kunskap hos individerna i projektet. Figur 5 visar även på en utvecklingsprocess där 

personförutsättningar och sakförutsättningar ligger som grund och genererar den 

personkunskap och de produktresurser som sedan ligger för grund för verksamhetsprocessen. 

 

3.6.1  Processutveckling med hjälp av IT 

Bider & Johannesson, 2005 påvisar att för att uppnå det mål som ett företag har genom att 

göra om befintliga, eller införa nya processer, är det första steget att se till vilka mål som 

företaget vill uppnå. Ofta har företag ett antal olika mål, i dessa fall gäller det att se till att 

målen inte krockar. För att undvika krockar är det viktigt att analysera målen samt att dela in 

dem i delmål. När företaget har klart för sig hur målen skall se ut gäller det att sätta upp en 

modell för hur processen skall se ut. När organisationen vet hur processen skall se ut, gäller 

det att ha ett system som stödjer processen. Ofta görs detta i form av de IT-system som redan 

finns på företaget. (Se figur 6) Här står dock företaget inför problem, både vad gäller att följa 

de krav som finns på IT-systemen, samt de krav som finns på processen. Exempelvis finns det 

ofta separata dokument och restriktionen om hur IT-systemen skall vara uppbyggda samt att 

IT-system sällan är byggda för att passa i en processmodell.  

 

 
Figur 5.  The round trip of business process goals. Bider & Johannesson, 2005. 

 

Nästa steg är att se efter ifall IT-systemen möter målen på ett bra sätt. Det gäller alltså att se 

till att IT-systemen stödjer processmålen. Nyare IT-system har ofta stöd för detta i form av 

funktioner som säger ifrån om ett steg i en process drar över den bestämda tiden. Dock finns 

det idag inga system som fullt ut kan stödja en process. När processerna väl är införda är det 

viktigt att kontrollera ifall, och i så fall vilka, mål som blivit uppnådda genom att göra olika 
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mätningar. Möjligtvis behöver företaget göra ett antal ändringar i processen. I detta fall börjar 

cykeln om från början (Se figur 6).  

Davenport (1993) identifierar fem steg vid omkonstruktion av processer med IT. Dessa steg 

är: 

 Utveckla affärsvisioner och processmål 

 Identifiera de processer som bör omkonstrueras 

 Förstå och mäta de befintliga processerna 

 Identifiera IT  

 Designa och bygg en prototyp av processen 

I denna omkonstruktionsmodell så poängteras vikten av att IT möjligheterna identifieras i ett 

tidigt stadium. Davenport (1993) vill flytta det fokus som varit tidigare, att man först 

utvecklar processen och sen funderar på hur IT kan tillämpas på dessa, till att man överväger 

IT alternativen tidigt i omkonstruktionsprocessen.  Han menar på att IT är så pass kraftfullt att 

det borde ses som ett sätt att uppnå unika möjligheter med processen, istället för att bara 

stödja den.  

 

3.6.2 Organisatoriska fördelar som IT kan medföra 
Hammer & Champy (1993) beskriver olika verksamhetsfördelar som IT kan medföra. 

Följande beskriver några av dem. 

 

Information kan finnas på flera ställen samtidigt: Genom delade databaser behöver 

information inte längre vara utspridd mellan olika medarbetare. Att samtliga medarbetare 

uppdaterar information på samma ställe elimineras även risker med att dubbelarbete utförs. 

Vidare medför de även att flera olika personer kan arbeta med samma information samtidigt. 

 

En vanlig medarbetare kan utföra en specialists arbete: Olika typer av expertsystem kan 

hjälpa medarbetare att utföra komplexa uppgifter. Kunskap som tidigare endast ett fåtal 

personer hade, kan idag en vanlig person tillhandahålla med hjälp av en dator. Dock behövs 

det fortfarande experter som kan hjälpa till att utveckla företaget och komma fram till nya 

lösningar. 

 

Alla kan vara med och fatta beslut: Att enbart de högsta cheferna skall fatta beslut är oftast 

mycket kostsamt för företag då det ofta är tidskrävande och sätter stopp i produktionen. 

Genom delade databaser och beslutsstöd kan idag flera personer i en organisation ta beslut 

vilket leder till att problem kan lösas mycket snabbare. 

 

Möjlighet att nå ut till fler personer: Förr var det endast möjligt att nå ut till potentiella kunder 

genom att personligt möta dem. Idag finns goda möjligheter till att genom videoklipp etc. dela 

ut information och att genom en dator svara på eventuella frågor kunderna kan tänkas ha. 

Denna typ av möjligheter gör att företag kan effektivisera sitt arbete och nå ut till fler 

människor. 
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Planer kan delas mellan flera medarbetare samtidigt: Idag är det inte nödvändigt att ha långa 

möten för att gå igenom exempelvis sälj och material tillgång, utan denna information kan 

idag delas genom olika typer av IT-system. De kan även uppdateras konstant vilket gör det 

möjligt att hela tiden se de exakta siffrorna och behoven för företagen vid det tillfälle som de 

verkligen behövs.   

 

3.7 Sammanfattning av teoretiska referensramen  

I detta avsnitt kommer vi sammanfatta de viktigaste punkterna ifrån teorikapitlet Följande 

punkter från teorin anser vi vara vi viktiga att ha med sig, som läsare, till empiri kapitlet  

  

Målen man vill uppnå med att arbeta processorienterat är: ökad kvalité, flexibilitet, service 

och minskad kostnad. Genom en process förvandlas ett “input” till ett ”resultat” som skall 

skapa värde för kund. Olika perspektiv på processen kan vara organisationen som förvaltar 

den, leverantören som lämnar ett input och kunden som tar del av ett resultat. 

 

Med processorientering menas: ett sätt att organisera sig, en insats för att effektivisera 

processorienteringen, fokus på människors arbetsprocesser, resultaten står i fokus. 

 

Med standardiserade arbetssätt menas att få alla i processen att utföra sitt arbete på ett likartat 

sätt.  

 

Kvalitet definieras som: ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar” företag fokuserar på kvalité för att uppnå en 

utav två saker: öka inkomsterna eller att minska slöseri. 

 

Vid verksamhetsförändringar skapas nya arbetssätt och värderingar och möts ofta till en 

början av motstånd. 

 

TQM är uppbyggt kring att sätta kunden i centrum där processer är en av huvudpunkterna. 

För att förbättra befintliga processer, eller införa nya, är det viktigt att analysera och kartlägga 

verksamhetsmålen. 

 

IT- lösningar och modeller bör lyftas till en generell nivå och inte begränsas till specifika 

situationer. Att använda sig av IT-lösningar kan öka möjligheterna till att alla medarbetare 

kan vara med att fatta beslut, samt att det ger en möjlighet att nå ut till flera personer. 
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4. Empiri 
Empirin i denna studie bygger på en fallstudie på Saab. Vi inleder kapitlet med en 

verksamhetsbeskrivning samt en beskrivning av GMS-projektet som en del av empirin präglas 

av. Empirin förmedlar en sammanställning över de bilder de sex intervjupersoner vi pratat 

med har gällande standardisering av utvecklingsprocesser.  

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Saab förser den globala marknaden med världsledande lösningar, produkter och tjänster som 

sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet.  Saab har verksamhet och medarbetare på 

alla kontinenter och utvecklar ständigt ny teknologi för att möta kundernas behov. De 

viktigaste marknaderna är Europa, Sydafrika, Australien och Nordamerika. Saab har omkring 

12 500 medarbetare. De årliga försäljningsintäkterna uppgår till cirka 24 miljarder kronor 

varav cirka 20 % är relaterat till forskning och utveckling Sedan januari 2010 är Saab indelat i 

fem olika affärsområden:  

 Aeronautics  

 Dynamics 

 Electronic Defence Systems 

 Security and Defence Solutions 

 Support and Services 

I denna studie ligger stort fokus på affärsområdet Aeronautics. Aeronautics verksamhet 

bedriver utveckling på hög nivå inom civil och militär flygteknik. Produktportföljen 

innehåller stridsflygssystemet Gripen och obemannade flygsystem. Inom Aeronautics 

tillverkas även flygplanskomponenter, både för Saabs egna flygplan och för 

passagerarflygplan tillverkade av andra. 

 

4.1.1 GMS-projektet 
GMS står för Global Management System vilket är ett projekt som Saab driver som syftar till 

att ta fram ett gemensamt verksamhetsledningssystem för Saab. Idag har varje affärsområde 

sina egna processer och verktyg. I praktiken har projektet pågått i ungefär ett år, och de första 

processerna är implementerade och används redan idag. Dessa är: product life cycle 

management, winning business och execute business. 

GMS-projektet har fått kritik som gett projektet visst motstånd från medarbetare. Herzog och 

Pettersson, vilka till viss del är inblandade i GMS-projektet menar att detta bland annat beror 

på dåligt förarbete. Detta har medfört att de inte tror att ledningen har förståelse för alla 

parametrar som krävs att ta hänsyn till vid utvecklingsarbete.  

Fem av sex av våra intervjupersoner hade stor eller delvis insyn i GMS-projektet. 
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Figur 6. Intervjupersonernas förhållande till GMS/Aeronautics. 

 

 

4.2 Saabs processer 

 

 
Figur 7. Saabs processer. Tolkad utifrån intervju med Jan Erlingborn, 2011-04-13 

 

Erlingborn beskriver hur Saab tänker när de lägger upp sina processer. Han menar att när 

Saab lägger upp sina processer, har de externa krav och kundkrav att ta hänsyn till. De externa 

kraven kan exempelvis bestå av RML (Regler för Militär Luftfart) eller ISO, som är en 
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internationell standard (se kapitel 3.4.1 sida 30). Kundkraven är krav från kunder, såsom 

Boeing
3
 och Airbus

4
. (se kundkrav i figur 8)  

I arbetsbeskrivningarna, längst ner på figur 8, beskrivs hur medarbetarna skall arbeta efter 

processen. Denna består av tillämpningar av lagar och regelverk som är aktuellt för det 

specifika projekt eller produkt som en viss grupp på Saab skall arbeta efter. 

Det händer att Saab blir reviderade mot de externa kraven från sina kunder. Detta medför att 

Saab måste kunna visa upp processerna samt hur de är kopplade till kraven, det måste finnas 

spårbarhet. Dessa kopplingar illustreras på bilden genom pilar från de externa kraven, till en 

sammanställning av de externa kraven, till processen som sedan blir till en arbetsbeskrivning.   

Genom detta finns det spårbarhet från de externa kraven ned till arbetsbeskrivningarna. När 

det sedan sker förändringar bland de externa kraven är det lätt att se var ändringarna i 

arbetsbeskrivningen skall göras. Det är även lätt för Saabs kunder att revidera dem då de kan 

se hur kraven tillämpats.  

4.3 ”Ett Saab” 

4.3.1 Gemensam kultur 

Johansson, Florvik och Erlingborn menar att huvudargumentet för att skapa gemensamma 

arbetssätt över hela koncernen, som görs via GMS- projektet, är att de vill skapa “Ett Saab”. 

Tidigare arbetade varje affärsområde för sig med att optimera den egna verksamheten, nu vill 

Saabs ledningen att företaget som helhet skall ligga i fokus. Förhoppningen med detta är att 

det skall bli lättare att flytta medarbetare mellan olika projekt samt att samarbeta över hela 

koncernen. Detta är en fördel både då flera av de projekt som Saab har är 

verksamhetsövergripande där de olika affärsområdena måste samarbeta, samt att det finns 

större möjligheter för personalen att byta karriär inom Saab. På samma sätt är det en fördel 

vid uppköp av andra företag, då de tydligt kan uttrycka vad det är som gäller och hur Saab 

arbetar. Exempelvis kan Saab direkt ge en bra beskrivning av och motivera hur de utvecklar 

sina produkter. Om det inte finns en bra beskrivning måste de istället beskriva hur och varför 

de gör sitt arbete.  

4.3.2 Begrepp och milstolpar 

I utvecklingsprocesserna försöker Saab, enligt Herzog, som arbetar inom Aeronautics och 

delvis i GMS-projektet samt Johansson, som är drivande inom GMS-projektet, att 

standardisera genom att få medarbetarna att arbete i ungefär samma ramverk och efter 

liknande principer. Detta görs genom att införa standardiserade milstolpar 

i utvecklingsprojekten. Dessa har syftet att vara som stöd för ingenjörerna i deras arbete. 

Milstolparna är standardiserade på det sättet att de är så kallade typmilstolpar som är generella 

över hela Saab. I dem är det definierat vad ett projekt skall leverera. Dock finns det inga krav 

på tidslinjer etc., utan det är varje projekts ansvar att optimera milstolparna. Florvik, som 

                                                 
3
 Boeing är en amerikans flygplanstillverkare som Saab är underleverantörer till. 

4
 Airbus är en fransk flygplanstillverkare som Saab är underleverantör till 
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arbetar inom kvalitetsavdelnignen för koncernen, poängterar att det är viktigt att inte bygga in 

gammal historik i de nya processerna bara för att de “alltid har gjort så”, utan att det är viktigt 

att se vilket sätt som är det bästa för koncernen att arbeta på. Standardisering, enligt 

Pettersson, som arbetar på Aeronautics med insyn i GMS-projektet, handlar om att 

konkretisera och tydliggöra vilka informationsobjekt som finns, så att de kan skapa en 

gemensam betydelse för olika typer av information. I GMS-projektet finns tre stycken 

huvudområden som önskas standardiseras gemensamt: 1) vad man skall sälja, 2) genomföra 

affären, 3) genomföra produktutvecklingen för att leverera till kund. För att göra detta arbetar 

de med processer, metoder och verktyg (Johansson). 

 

Då den stora koncernen består av olika affärsområden och personer är utspridda på olika 

geografiska områden har det gemensamma språket blivit en viktig anledning till att 

standardisera arbetssätten. Saab vill skapa en gemensam förståelse för vad som menas med 

olika termer i utvecklingsprocessen, som exempelvis milstolpar, tester samt vilka 

befogenheter en roll innebär. Saab strävar även efter att konkretisera och tydliggöra vilka 

informationsobjekt som finns och hur de skall hanteras. Erlingborn menar att 

standardiseringen även kan bestå i enklare saker såsom hur dokument skall numreras eller 

revideras. I dagsläget använder exempelvis en del av Saab siffror och en annan del bokstäver 

när de märker dokument, vilket kan skapa problem när det kommer till IS/IT system. Den nya 

begreppsvärlden skall finnas beskriven i processerna och skall innefatta rollbeskrivningar, så 

att det för varje roll finns beskrivet vad de har för ansvar och befogenheter. När medarbetarna 

skall samarbeta över affärsenheterna idag händer det att de har olika uppfattningar om samma 

roll. Syftet med de gemensamma arbetssätten är enligt Johansson att ge en förståelse för vad 

som skall ha uppnåtts vid de olika beslutspunkterna, vet alla det kan verksamheten 

effektivisera leveranstiderna, då alla är fullt medvetna om vad som skall levereras vid en 

beslutspunkt.  

Inom ramarna för GMS-projektet strävas det efter att standardisera terminologi och begrepp 

inom koncernen. Det vill säga att få en Saab-kultur genom att alla arbetar på ett likartat sätt. 

Att skapa ett gemensamt språk och skapa en gemensam förståelse görs för att koncernen skall 

bli mer “Ett Saab”. Det är dessa faktorer som bidrar till att samarbeta mellan de, som i dag är 

affärsenheter faktiskt kan öka. Det finns, i GMS-projektet, en strävan efter att standardisera 

och minska verktygsflora inom koncernen.  

En förhoppning från Saab är att det gemensamma språket och den gemensamma kulturen är 

en fördel vid nyrekrytering, då de uttalade arbetssättet gör det lättare för personalen att känna 

igen sig och det bli lättare att beskriva företaget och verksamheten. Vidare menar Herzog att 

det även kan vara bra att ingenjörer pratar ihop sig för att se vilka likheter och skillnader som 

finns, då kan det finnas delar att ta till sig från de andra enheterna inom företaget. Även vid 

uppköp av andra företag ger det en fördel då Saab på ett tydligt sätt kan berätta hur de arbetar 

på Saab. Det finns även en fördel i att personer gör saker på ett repetitivt sätt, att de känner 

igen sig, kan leda till att de blir bättre på sitt arbete.  
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4.3.3 Koncernfördelar   

 

Ökad effektivitet 

Johansson, som är drivande inom GMS-projektet, menar att Saab genom GMS-projektet vill 

uppnå marknadsfokus och ha en mer fokuserad produktportfölj. De vill även öka 

effektiviteten och tydliggöra vem som har befogenheter att ta beslut. Vidare vill de skapa ett 

verksamhetssystem som är kostnadseffektivt, med korta ledtider och hög kvalité på 

produkterna. För att kostnadseffektivisera finns en strävan i att ha gemensamma metoder och 

även på sikt en enhetlig verktygslåda, detta genom att göra aktiva val när det kommer till att 

välja verktyg för att på sikt minska mängden. Detta tror Johansson, som har en ledande roll i 

GMS-projektet, blir en osynlig effektivisering som inte bara fastnar i verktygen, utan i 

väggarna. Han menar att färre verktyg reducerar kostnaden men den stora förbättringen ligger 

just i att alla arbetar på samma sätt och de anställda känner igen sig.  

Verktyg och IT 

På Saab ser dem standardisering av verktyg som viktigt, då produkternas livslängd är långa 

måste man ha ett verktyg som lever lika länge som produkten, så att det finns möjligheter att 

reparera den. Genom att skapa gemensamma processer hoppas Saab kunna få ner 

kostnaderna, då förvaltning av olika verksamhetssystem i de fem affärsområdena är mycket 

kostsamt. Herzog, vars huvudfokus är på tekniska processer, tror dock att det hade varit 

billigare att förbättra de befintliga processerna än att införa nya genom GMS-projektet. Dock 

menar Pettersson att en viss tvetydighet när det kommer till att standardisera de verktyg som 

används, då han menar att det genom ett införande av gemensamma arbetssätt på en viss nivå 

ger en frihet till att använda olika verktyg. Då skapandet av gemensamma processer måste 

vara på en såpass generell nivå att de inte påverkas om ett verktyg byts ut eller inte. Även 

Björklund, som i och för sig inte är involverad i GMS-projektet men som arbetar med 

processer och styrning av IT på Aeronautics, menar att flera av de gemensamma processerna 

som skall införas i GMS-projektet måste vara på en väldigt generell nivå. Samtidigt som vissa 

delar, exempelvis utveckling av mjukvara, kan beskrivas väldigt detaljerat i de fall som 

produkten har lika krav på sig. 

Kompetenscentra 

På Saab finns en ambition att skapa kompetenscentra inom koncernen, där de ska samla 

personer med samma kunskap inom ett område som står för leverans av dessa delar till resten 

av verksamheten. Men en förutsättning för att detta skall fungera är att verksamheten fungerar 

på samma sätt, så att det finns möjlighet att koordinera de olika beställningarna som 

kompetenscentrat har fått från verksamheten och kunna leverera det. GMS-projektet har varit 

en möjliggörare för att skapa dessa. (Pettersson) 

Gemensamma mål 

Florvik, som arbetare på kvalitetsavdelningen för koncernen, men att en stor fördel med 

gemensamma processer över hela koncernen är att de olika affärsenheterna börjar jobba mot 

ett gemensamt mål. Att koncernens bästa sätts i fokus. När förändringar av processerna sker 

utefter koncernperspektivet kommer vissa enheter att få en förbättring och vissa delar av 



36 

 

företaget kanske uppfattar det som att deras processer blir sämre, då de nya processerna inte 

är på samma detaljnivå som de förra processerna. Men det viktiga är att förändring är till det 

bättre för helheten och ger ett mervärde för koncernen i stort. Florvik poängterar även att en 

process är under ständig utveckling, de första versionerna är aldrig beständig utan Saab 

arbetar hela tiden med uppdateringar för att bli bättre. 

Gemensam metodik 

Att hela koncernen arbetar på ett likartat sätt ger en besparing av resurser vad gäller metodik. 

Vid införandet av nya metoder eller arbetssätt behöver de bara anpassa metodiken en gång 

istället för 15 gånger, vilket innebär en besparing då anpassningen bara behöver göras på ett 

ställe. I förvaltning av GMS kommer det att finnas PM & I grupper som ansvarar för 

processer, metoder och verktyg. Denna grupp ser till att dessa underhålls och passar alla delar 

av verksamheten. Genom att göra detta går det att förvissa sig om att det sätt som används är 

det som är bäst för koncernen, detta är Saabs bästa sätt att arbeta. (Florvik) 

4.3.4 Externa krav 

En fördel som beskrivs av Florvik är att genom att skapa en tydlig struktur är det lättare att se 

ifall Saab uppfyller de regler och lagar som finns för de olika produkterna.(se figur 8 s.39) 

Det är också lättare att visa upp för intressenter på vilket sätt detta genomförs.  

Då Saab utvecklar komplexa produkter som exempelvis flygande system så finns det höga 

krav från externa intressenter vad gäller arbetssätten inom verksamheten. Vidare berättar det 

att för att Saab skall kunna påvisa att de följer dessa krav så använder de processkartorna och 

beskrivningarna för att visa att de följer de arbetssätt som krävs vid revision. Via 

beskrivningarna går det att få en övergripande bild för att sedan fördjupa sig i vissa områden 

då det skall vara möjligt att spåra hela vägen från generella beskrivningarna till de specifika 

arbetsområdena. 

“å ena sidan används verksamhetsledningssystem som en form av 

verktyg för revision och det andra användningsområdet är ju ingenjörernas 

dagliga arbete” (Pettersson, placerad på Aeronautics, granskare av GMS-

projektet) 

 

Det finns även regelverk, bland annat RML (regler för militär luftfart) som Saab måste följa 

vid utveckling av exempelvis Gripen.(se figur 8 s.39) RML är ett ganska statiskt regelverk. På 

den civila sidan finns det också regelverk. Johansson beskriver att exempelvis vid 

framställandet av bemannande flygfarkoster samt vid explosivämneshantering så finns strikta 

ramverk som måste följas för att få framställa produkten. Koncernen har ett produktansvar där 

säkerhet är en aspekt. Dessa regler byggs in i de gemensamma processerna för att möta de 

krav som finns.  

 

Även när Saab agerar som underleverantör till andra företag är processbeskrivningar är ett bra 

sätt att kunna visa upp för kunden att de uppfyller de krav som finns. Att på ett dokumenterat 

sätt kunna visa att de uppfyller de krav som finns.  
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En anledning till att Saab arbetar med att standardisera verksamheten är för att det finns krav 

från kunder på att arbetet skall genomföras på ett visst sätt. Vidare har de även krav på att 

standardisera för att uppnå miljöstandarder och likande. Varje produkt har ofta olika 

kravbilder som måste tillämpas i arbetet, när det gäller exempelvis utveckling av luftburna 

farkoster måste Saab följa RML (Regler för militär luftfart)
5
. Dock följer dessa standarder 

rakt av, utan de byter ut, tar bort eller döper om vissa delar. Detta för att anpassa det till Saabs 

verksamhet. Det viktiga är att det går att spåra det tillbaks till den ursprungliga standarden, för 

att exempelvis enkelt kunna göra uppdateringar. Vidare beskriver Johansson, som är drivande 

inom GMS-projektet, att i projektet arbetar Saab för att kunna implementera dessa olika 

internationella standarder så att de finns i de gemensamma processerna, för även om de 

arbetat efter dessa tidigare så har de lokalanpassats olika på de olika affärsenheterna. Detta 

hoppas Saab undvika så att de kan få gemensamma anpassningar över hela koncernen.  

För att möta krav från kunder arbetar Saab efter internationella standarder såsom ISO 

standarder
6
. Exempelvis använder de sig av standarder som ISO 15288 vilket är en systems 

engeenringstandard. Den delar in tillvaron i fyra processområden; tekniska processer, 

projektprocesser, affärsprocesser samt företagsövergripande processer. Aeronautics har tagit 

del av ISO 15288 och valt ut en ansvarig för varje processområde. Dessa standarder måste 

sedan införas som standarder i processerna, för att Saab skall kunna visa upp mot kunder och 

leverantörer att de faktiskt arbetar på detta sätt.  

4.3.5 Nivå av standardiseringsprocesserna 

 

Utvecklingsarbete, en iterativ process 

Herzog, som har fokus på de tekniska processerna och har viss delaktighet i GMS-projektet, 

beskriver att Saab länge haft linjära processer. Idag har de insett att det är svårt att bestämma 

vilka händelser som skall ske efter varandra, då mycket inom utveckling har ett behov av att 

ske ungefär samtidigt. Linjära processer fungerar vid exempelvis produktion av likartade 

produkter, men vid utvecklingsarbete krävs ett iterativt arbete.  

När en utvecklingsprocess skapas, skall det tas fram vilka intressenter som finns samt vilka 

krav och förväntningar de har. Dessa skall formuleras om till tekniska krav som sedan blir till 

en arkitektur. Arkitekturen skall sedan implementeras eller realiseras för att tillslut integreras, 

verifieras och valideras. Det är inte möjligt att utveckla en process på detta sätt på grund av att 

de inte går att tänka på allt. Det är inte möjligt att få alla intressenter att berätta sina krav och 

sedan analysera detta till en arkitektur. Dessutom menar han att realiseringen innehåller 

problem som inte går att identifiera i början av ett projekt. Problemen kan bestå av tekniska 

begränsningar som kommer att påverka projektet vilka inte kan identifieras till en början. Allt 

detta, menar Herzog, gör att det inte går i tekniskt utvecklingsarbete att tillämpa samma tänk 

                                                 
5
 RML (Regler för militär luftfart) är ett regelverk som styrs av transportstyrelsen som definierar krav som måste 

uppfyllas för få framställa ex militära flygplan 
6
 ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen och är en organisation som tar fram standarder 

internationellt accepterade standarder inom olika områden, världen över. 



38 

 

som finns i exempelvis produktion. Han menar att det tar ganska lång tid för Saab, men också 

för hela industrin att förstå. (Herzog) 

Olika typer av produkter 

Saabs arbetssätt är väldigt olika beroende på vilka produkter som utvecklas, utifrån detta 

måste Saab ta fram ett GMS som i processerna kan hantera att kraven är olika, men att basen 

är den samma eftersom att exempelvis situationen att få fram en specifik förstudie endast 

händer en gång. I andra processer som exempelvis HR processerna kan det finnas en 

möjlighet att uppnå 100 % likhet i processen. (Florvik) 

Det sker idag lite anpassning i alla processer. De menar att det inte går att få ihop ett 

processramverk för alla typer av produkter och dess processer då de tillverkar allt från 

Gripen
7
 till kamouflagenät. Florvik, som arbetar på kvalitetsavdelningen på koncernen, menar 

att det inte går att ha ett precist system, utan att det behövs ett verksamhetssystem som kan 

hantera olikheter. Dock tror Saab att det kan vara bra att ha standardprocesser som sedan går 

att anpassas till den produkt som skall utvecklas. Samtidigt menar han att det är viktigt att inte 

anpassa för långt, då värdet i att faktiskt ha en standard försvinner. Detta gör att anpassning 

kan vara en del av standardiseringen. 

En process i sig inte är ett besparingsmedel (Herzog och Pettersson) utan det är ingenjörerna i 

processen som kan bli effektiva. För att de skall kunna vara det är det viktigt att inte låsa 

ingenjörerna i en process, utan att bygga in anpassningsmöjligheter, så att ingenjörer ska våga 

ställa frågor och komma med egna idéer och tankar.  

Anpassning efter IT 

Vid införande av ett IT/affärssystem anpassas dessa efter de arbetssätt som finns i 

verksamheten, dock måste det alltid ske en avvägning vad som ger bäst resultat. Att arbeta så 

nära systemets standard som möjligt finns som ett uttalat mål i verksamheten, detta eftersom 

det ger en fördel i att det blir mer kostnadseffektivt vid uppdateringar. Dock menar Björklund 

att det egna arbetssättet inte får gå förlorat genom att de anpassar sig för mycket till systemet, 

då det egna arbetssättet kan vara en konkurrensfördel. Det finns även en symbios mellan 

verktyg och arbetssätt som försvårar anpassningar mellan process och verktyg. Varje produkt 

har en livscykel och under den tiden måste både arbetssätt och verktyg följa med, i annat fall 

finns risk för att information försvinner. Om Saab tar in en utvecklingsmiljö för programvara 

idag så måste den även finnas kvar om 20 år så att det finns möjlighet att underhålla den 

produkten. Annars måste allt göras om från grunden och det kostar mycket mer pengar. 

Johansson, drivande inom GMS-projektet, menar att detta ligger i ett livscykel tänk, som 

innebär att om de har standardiserade verktyg så kan de också underhålla produkterna och på 

ett billigare sätt serva kunden i slutändan. 

 

Pettersson menar att det finns två sätt att tänka vad gäller IT-system och processer. Antingen 

ritas de ideala processer upp för att sedan köpa ett system och anpassa det efter processen, 

                                                 
7
  Gripen är det stridsflygplan som tillverkas av Saab. 
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eller så anpassar man så lite som möjligt av IT-systemet och anpassar istället processen. Att 

göra en mix av dessa två arbetssätt anser han vara det bästa, samt att det är viktigt att vara 

försiktig med för mycket anpassning då de kan bli väldigt dyrt. Samtidigt anser han att det är 

viktigt att vara mån om det unika arbetssätt som finns i verksamheten. Även Johansson tror på 

en mix mellan anpassningarna, men menar att den största vinsten kan uppnås genom att 

effektivisera arbetssättet. Från ledningens sida finns det dock en önskan om att det är 

processen som skall anpassas efter IT, då de endast ser kostnaderna med IT. Vissa menar dock 

att det kan vara billigare än att få människor att tänka om. I praktiken blir det dock alltid en 

anpassning mellan dessa. 

Överlag har de fem olika affärsområdena på Saab olika affärssystem. För att få en bättre 

struktur har de på senare år försökt att skaffa samma affärssystem. Dock har de olika 

affärsområdena gjort olika installationer efter sina behov, vilket har resulterat i att de ändå 

inte kan synkroniseras. De är på Saab även försiktiga gällande automatiseringar av IT-

systemen. De tror även att en automatisering kan bidra till att de blir fler stopp i processen och 

att den mänskliga kontakten alltid är bättre än en dator. De märker även tydliga fördelar av att 

kunna träffas och diskutera frågor, istället för att exempelvis skicka en e-post. Björklund 

menar att samarbetet blir sämre ju längre ifrån varandra de sitter. Bäst samarbete är de i 

samma hus.  

Ett projekt drivs parallellt med GMS projektet där syftet är att på sikt skapa en gemensam 

installation för hela koncernen. 

 

4.3.6 Svårigheter Saab ser kring standardisering i utvecklingsprocesser 

Florvik, som arbetar på kvalitetsavdelningen för koncernen, menar att i alla förändringar finns 

det motstånd, först kommer frågan varför ska projektet genomföras över huvud taget? Och 

sen åsikter om att de processer som redan finns är bra för att tillslut komma på att 

förändringen faktiskt är ganska bra. I GMS-projektet är det därför en ganska stor del att förstå 

och skapa förståelse för varför de genomför projektet, då de oftast finns negativa åsikter i 

början, vilket även har att göra med de kulturförändringar som tidigare nämnts. Att de olika 

affärsenheterna producerar olika typer av produkter har även det medverkat till ett visst 

ifrågasättande av projektet; 

“Så vi inom Saab utvecklar ju allt ifrån, man brukar säga kamouflage nät, men 

alltså olika typer av väldigt enkla, i någon mening, produkter till då de här 

jätteavancerade träningssimulatorerna och flygplan. Och det är ju, det säger ju 

sig själv att man inte kan utveckla ett kamouflagenät på samma sätt som ett 

flygplan. Med avseende på vilka aktiviteter man genomför, vilka prov man gör, 

vilken information man behöver osv., Och det är klart att det går på en väldigt 

övergripande nivå men då hamnar man på det här alltså, först ska man göra en 

analys sen ska man göra en design och sen ska man prova det sen är det klart. 

Men det blir inte mer detaljerat än så“.  Pettersson, arbetar på Aeronautics, 

granskare av GMS-projektet) 
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Detta kan även skapa ett hinder, då det kan uppstå kulturkrockar vid stora samarbeten mellan 

affärsenheter. Herzog menar att det samarbetsproblemet kanske inte ligger i att de har olika 

språk och olika kultur på de olika avdelningarna. De har exempelvis inte samma kultur som 

sina kunder, men kan ändå samarbeta bra med dem. Samarbetsproblemet ligger snarare i att 

det inte finns någon tydlig hierarki. När affärsenheterna samarbetar inom koncernen blir det 

en otydlighet vad gäller vem som är beställaren och vem som är leverantör eller 

underleverantör.  

 

Herzog menar att det bara är de som jobbar nära en verksamhet som kan stödja verksamheten 

så att den blir mer effektiv, vilket ger en annan bild av det som andra presenterar som fördelar 

som avser att gemensamma processer minskar underhållskostnader. Han menar att han inte 

kan sitta i Linköping och säga hur de kan jobba effektivt i Stockholm, då han inte förstår vilka 

problem de har i sin utveckling. Så han menar att tron på att det går att förändra en 

organisation bara genom att förändra processer är överdriven i detta fall. 

“...för det är bara de som jobbar nära en verksamhet som kan stödja 

verksamheten så att den blir mer effektiv, jag kan inte sitta här ifrån och säga hur 

man jobbar mer effektiv i Stockholm, för jag förstår inte vilka problem de har i sin 

utveckling.” Herzog, arbetar delvis med GMS-projektet 

 

En annan svårighet är att i processer och standardisering sker händelser i sekvenser, vilket inte 

går i kreativa arbeten, då det inte är möjligt att säga till personalen i vilken ordning de skall få 

bra idéer. Samtidigt går det inte strunta i att lägga upp processerna, då de är medvetna om 

vikten i att se till att alla olika delar kommer med i projektet. 

 

Ett annat problem med standardisering i utveckling är att det är mycket svårt att få ingenjörer, 

som är kreativa och duktiga människor att tänka om, att tänka på ett nytt sätt. Herzog ser inte 

heller någon nytta i att försöka åstadkomma detta, då de kan förstöra det kreativa tänkandet. 

Även Johansson ser att dessa gemensamma arbetssätt kan upplevas som en nackdel då 

verksamheten blir väldigt styrd, vilket kan upplevas som att verksamheten blir mer 

trögarbetad. Han anser därför att det är viktigt att bygga in i processerna är ett bra sätt att 

hantera detta. Pettersson påvisar att det är viktigt att tillgodose att människor jobbar olika bra 

på olika sätt, processer och verktyg får inte bli något att skylla på för ingenjörerna om något 

blir fel. Ansvaret måste läggas hos ingenjörerna. Även Johansson, som är drivande i GMS-

projektet, menar att verktygen aldrig får ses som ett egenvärde, det är produkten som 

levereras till kunden som är det viktiga.  

“Men det, om vi kan ha en grundläggande terminologi har vi vunnit, lite gran, 

men vi skall också komma ihåg att process som ett besparings eller 

effektiviseringsåtgärd ger ganska lite, för det är ingenjörerna som skall tillämpa 

ingenjörerna processen som kan bli effektiva” Herzog, placerad på Aeronautics, 

arbetar delvis i GMS-projektet. 
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En kritisk del i att införa stora projekt som GMS-projektet är att resurser måste flyttas från 

produktutvecklingen till att arbeta med att skapa processer. Dessa projekt tar både mycket tid 

och pengar. Då är det alltid en balansgång att fördela resursernas tid mellan processprojektet 

men även se till att de vanliga leveranserna fungerar. 

 

5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin från vår fallstudie på Saab med stöd från den teori vi belyst 

i kapitel fyra om processer, standardisering och IT. Analysen kommer att göras utifrån våra 

grundläggande frågeställningar (se avsnitt 1.5). 

5.1 Vad är det som standardiseras i utvecklingsarbete? 

I detta avsnitt analyserar vi resultaten från intervjuerna kring vad Saab standardiserar i 

utvecklingsprocesser med stöd av teorin. Detta kommer att göras utifrån teman såsom: 

begrepp och milstolpar och internationella standarder och spårbarhet. 

5.1.1 Begrepp och milstolpar                     

Nationalencyklopedins definition av standardisering menar att ett av standardiseringens 

främsta syften är att skapa entydiga begrepp och definitioner. Detta gör Saab genom att med 

hjälp av GMS-projektet införa gemensamma milstolpar, begrepp och språk. 

 

Med GMS-projektet försöket Saab skapa “ett Saab” med en gemensam kultur. Detta görs 

genom gemensamma processer samt genom att hela koncernen skall använda samma språk. I 

utvecklingsprocesserna arbetar de inte med att göra tydliga beskrivningar av hur ett arbete 

skall genomföras, vilket förespråkas i processteorin. Istället arbetar de med att förklara för 

personalen hur ett arbete skall utföras för att uppnå kvalité för att sedan följa upp att arbetet 

sköts på rätt sätt, vilket är punkter som både Sandholm (2008) samt Herzog, som arbetar med 

de tekniska processerna på Aeronautics och i GMS-projektet, beskriver som viktiga. Saab ger 

ingenjörerna riktlinjer som de får anpassa till det aktuella projektet. Det är sedan dessa 

anpassade riktlinjen som ingenjörerna måste följa. Här kan vi se stora likheter med den 

organisationskultur som beskrivs av Jacobsen & Thorsvik (2006), att man vill uppnå en stark 

organisationskultur genom att skapa ett gemensamt språk som skall skapa samhörighet över 

koncernen. Det gemensamma språket som skapas på Saab kan liknas med den 

kommunikationsstrategi som författarna Jacobsen & Thorsvik (2006) beskriver. Att man 

genom gemenskap vill styrka personalen och skapa trygghet. 

5.1.2 Internationella standarder & spårbarhet 

När Saab framställer processer arbetar de med att det skall finnas spårbarhet i de processer 

som skapas (se figur 8 i kapitel 4). Genom analys av den externa kravbild som finns från 

internationella standarder och regelverk, kan dessa standardiseras i processen. Dessa 

processer kommer då att innehålla riktlinjer, men fortfarande på en generell nivå. Sedan när 

processen skall integreras med projektet blir processen mer detaljerad genom att kundkrav 
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plockas in. På detta sätt skapas gemensamma riktlinjer som är så pass generella att de kan 

användas över hela verksamheten, samtidigt som möjligheter finns kvar att detaljanpassa 

processen i projektet för att styra verksamheten mot kunden. Det är enligt exempelvis 

Rentzhog (1998) viktigt att ta hänsyn till både kunder och leverantörer då en process skapas. 

Saab möter alltså dessa krav genom att använda sig av olika typer av standards. Saab arbetar 

dock inte efter att integrera sina processer med kundens, vilket exempelvis Rentzhog (1998) 

förespråkar, utan de lägger upp sina processer så at kunderna blir nöjda. En anledning till 

detta kan vara som Herzog, som arbetar på Aeronautics och i GMS projektet på Saab, nämnde 

att ett bra samarbete inte ligger i att de har gemensamma processer, utan samarbetet med 

leverantörer och kunder fungerar utmärkt ändå. 

Förutom de krav som finns från kunderna om internationella standarder ser Saab en fördel i 

att genom internationella standarderna kunna få bra uppslag om hur de kan utforma sina egna 

processer. De internationella standarderna är en samling riktlinjer, Best practice, som är 

välbeprövade och internationellt accepterade. Saab anser att genom att följa dessa skapas en 

stor trovärdighet gentemot företaget från utomstående. Vidare utvecklar Saab även egna best 

practice då de arbetar med processer. Det är inte alla standarder och regler som de följer helt, 

utan tar ofta de delar som de tror passar dem, vilka de sedan tillämpar på sina processer och i 

sitt processutvecklingsarbete. 

5.2 Varför standardiseras utvecklingsprocesser och vilka möjligheter kan 

de ge? 

I detta avsnitt analyserar vi varför Saab väljer att standardisera sina utvecklingsprocesser 

och vilka möjligheter de ser med detta. Vi använder även litteraturen i kapitel 4 som stöd där 

vi fokuserar på likheter och skillnader mellan de fördelar Saab ser och de som litteraturen 

beskriver. 

5.2.1 Intressenter 

Precis som Bergman & Klefsjö (2007) beskriver kvalitetsarbete beskriver Saab hur de tänker 

vid processarbete. De menar att kvalitetsutveckling är ett balanserat och harmoniskt sätt att se 

på de olika intressenter som finns i och utanför en organisation. Den intressent som Saab 

menar att de i första hand tänker på är medarbetaren, vilket även Bergman & Klefsjö 

poängterar som viktigt då det är medarbetaren i processen kan medföra kvalité till 

slutprodukten. Detta är framförallt framstående i utvecklingsprocesserna, där Saab känner en 

stor fördel i att inte låsa ingenjörerna i sitt arbete, utan ge dem möjligheter att utvecklas. 

Bergman & Klefsjö (2007) menar att detta är 2000-talets sätt att tänka kring processer, vilket 

kan vara en sanning. De kan även vara en tillämpning på hur processer kan anpassas i andra 

delar av en organisation än produktion, där behovet av utveckling hos medarbetaren inte är 

lika stor.     

 

Rentzhog (1998) beskriver en process som något som skall resultera i värde för kunden. Detta 

tankesätt återfinns även när Saab inför processer, men det är inte det som är huvudsyftet med 

ett projekt som GMS-projektet utan det är att få “ett Saab” med ett gemensamt språk och en 

gemensam kultur. Intervjupersonerna såg inte heller processen som ett egenvärde som skulle 

ge lönsamhet och effektivisering utan att det är medarbetarna i processen som kan bli 
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effektiva och skapa värde för kund. På samma sätt beskriver Klefsjö & Bergman (2007) 

kvalitetsutveckling då de menar att en process inte skall vara något statistisktur utan något där 

medarbetaren har möjlighet att utvecklas tillsammans med processen och organisationen. 

5.2.2 Möjligheter med standardisering i utvecklingsarbete  

Genom att se till exempelvis Hammer & Champy (1993) innebär standardisering av processer 

bland annat att komprimera arbetet samt att arbeten skall ske i en naturlig följd. Eftersom att 

det i utvecklingsarbete inte går att förutsäga hur arbetet skall struktureras är det svårt att 

tillämpa dessa i standardisering vid utvecklingsarbete. De fördelar som intervjupersonerna såg 

med standardisering utifrån utvecklingsprocesser var följande: 

 

Alla strävar efter samma mål 

Att få alla att sträva efter samma mål är en del i processtankesättet, då processen är riktad mot 

kunden (Rentzhog, 1998). Även på Saab är processerna riktade mot kunden, vilket leder till 

att hela organisationen är riktad mot samma slutmål. Kunderna kan vara både interna eller 

externa. På Saab ligger fokus på att alla strävar efter samma mål i form av att de har skapat 

gemensamma punkter att uppnå i milstolparna. 

 

Fördelar vid nyrekrytering, karriärbyte och samarbete 

Något som uppmärksammades vid intervjuerna var att standardisering av övergripande 

processer ger fördelar vid uppköp av företag, nyanställning eller karriärbyte. Med 

gemensamma rutiner över hela koncernen blir det lätt för medarbetarna att känna igen sig, 

oavsett vilket projekt de arbetare i, vilket är aktuellt vid utvecklingsarbete då resurserna 

lättare kan omplaceras. Precis som Jacobsen & Thorsvik (2006) beskriver i sin teori om 

organisationskultur är detta bara en fördel i fall den kulturen accepteras av medarbetarna, 

risken finns att om det finns motsättningar så skapas en stark motkultur istället. Vid 

nyanställning kan Saab med hjälp av de uppritade processerna på ett enklare sätt visa hur 

verksamheten fungerar, det ger alltså en fördel i alla delar av verksamheten att rita upp sitt 

arbetssätt och är därför även aktuellt i utvecklingsprocesser. Detta är inget som vi kunnat 

urskilja i den litteratur (se exempelvis Hammer & Champy 1993, Rentzhog 1998, Nilsson 

2003, m.fl.) vi studerat. Kanske ses det som en självklarhet, eller så anser dessa författare inte 

att det är en relevant punkt att ta upp, eller så har dessa fördelar inte uppmärksammats ännu.  

 

Besparingar genom mindre förvaltning av processer och metodik. 

Hammer & Champy (1993) beskriver att processer bör hållas på en generell nivå och att de 

delar som går att ha gemensamma skall vara det, vilket Saab försöker genomföra med GMS-

projektet. Genom detta hoppas Saab uppnå mindre arbete vad avser förvaltning. Som nämnts i 

empirin (se kapitel 4) hade varje affärsområde på Saab tidigare egna processer och metoder. 

Genom att införa GMS-projektet ser de till att liknande delar sammanfogas eller byts ut till en 

gemensam process. Saab är dock medvetna om den komplexitet som finns i processer vilket 

gör att de måste hållas på en generell nivå. 

 

En anledning till att standardisering bör införas i organisationer, enligt Nationalencyklopedin, 

är att uppnå tekniska fördelar. De tekniska lösningar som Saab hoppas uppnå med 
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standardisering är att de inför system för hur exempelvis dokument skall numreras och 

revideras. Förhoppningen är att detta skall underlätta för IS/IT, då hela Saab skulle ha ett 

gemensamt sätt att hantera dessa uppgifter och för fler delar i organisationen, ex. 

administrationen.   

 

 

Lättare att kontrollera att lagar och regler följs i utvecklingsprocesserna 

I de olika produkter som Saab framställer finns det krav från både kunder, leverantörer, 

intressenter och myndigheter. Genom att standardisera processer så kan de säkerställa att alla 

dessa krav uppfylls. Ett krav som finns från både leverantörer och kunder är att Saab skall 

följa internationella standarder. Saab har valt att följa ISO 9000 som Bergman och Klefsjö 

(2010) beskriver utifrån sex punkter. Nedan kopplar vi dessa till Saab: 

 Kundfokus: Genom att Saab ritar upp sina utvecklingsprocesser får de ett kundfokus, 

då processerna är riktade mot kunden. Även om medarbetaren är den intressent som 

Saab först och främst vill tillgodose med sina processer, görs även detta genom att 

denna är en intern kund. De produkter som framställs i koncernen kräver ett starkt 

kundfokus då produkten framställs unikt efter kundens krav. Detta gör att man arbetar 

nära kunden under hela utvecklingsprocessen. 

  Ledarskap: Bergman och Klefsjö (2010) menar att ledaren bör skapa och underhålla 

den inre miljö som skapar engagemang hos personalen för att organisationens mål 

skall kunna uppnås. Johansson som har en ledande position inom GMS-projektet på 

koncernnivå berättar vid intervjun om att det finns en stark vision om att skapa en 

effektiv styrning där det tydligt framgår vem som har befogenhet att fatta beslut och i 

vilket forum detta skall göras  

 Medarbetarnas engagemang: GMS-projektet har utvecklats i snabb takt utan 

förarbete. Detta kan vara en anledning till att projektet mött visst motstånd. 

 Processinriktning: Saab har i många år arbetat processorienterat. Tidigare har 

processerna varit utformade för varje affärsområde och produkt. Med det nya 

verksamhetsledningssystemet som utvecklas genom GMS-projektet vill Saab fortsätta 

att arbeta processorienterat men nu med fokus på hela verksamheten med koncernen 

som helhet i fokus. Berman & Klefsjö (2010) påstår att resultat uppnås mer effektivt 

när aktiviteter och resurser hanteras som en process. Även på Saab anser de att 

processer medverkar till möjligheter att effektivisera verksamheten. Dock visar 

intervjuerna att processer i sig inte garanterar effektivitet, utan att det alltid är 

människorna i processerna som kan bli mer effektiva. 

 

“Men det, om vi kan ha en grundläggande terminologi har vi vunnit, lite gran, 

men vi skall också komma ihåg att process som ett besparings eller 

effektiviseringsåtgärd ger ganska lite, för det är ingenjörerna som skall tillämpa 

dessa, det är ingenjörerna i processen som kan bli effektiva” Herzog  

 

 Systemangreppssätt för ledningen: Med systemangreppssättet menar Bergman & 

Klefsjö (2010) att om ledningen fastlägger och hanterar samhörande processer som ett 



45 

 

system så medverkar det till att organisationen kan uppnå sina mål. Detta är något som 

Saab gör i allra högsta grad. Genom GMS-projektet skapar de ett 

verksamhetsledningssystem där de kan se över hela verksamheten. 

 Ständiga förbättringar: Saab ser aldrig sina processer som färdiga utan arbetar 

ständigt med att förbättra både dessa och sina verktyg. En anledning till detta är att 

förändringar tar lång tid och att för att få enhetliga system och processer krävs att 

förändringarna sker stegvis över 5-10 år och ända uppemot 30 år. Detta är också något 

som beskrivs av bland annat Rentzhog (1998) genom förbättringscykeln planera - gör- 

studera - lär. Även om Saab inte direkt använder någon metod för detta går det tydligt 

att identifiera detta mönster då de hela tiden lär från sina misstag och försöker göra 

processerna bättre genom dem. Exempelvis ser Saab inte GMS-projektet som något 

med start och slutdatum, utan något som under många år kommer att förbättras och 

revideras och där olika lösningar kommer testas. 

 

 

5.3 Vilka svårigheter kan finnas kring standardisering i 

utvecklingsprocesser? 

I detta avsnitt redogör vi för de problem som Saab ser med standardisering av processer. Vi 

fokuserar på de problem som uppstår specifikt i utvecklingsprocesser, samt analyserar vilken 

nivå som standardiseringen kan ligga på. Vi kommer att analysera detta med stöd av teorin 

utifrån temana flexibilitet, förändringsarbete, perspektiv på förändring, nivå av 

standardisering, centralisering vs decentralisering. 

 

5.3.1 Flexibilitet 

Flexibilitet i en utvecklingsprocess innebär att de anställda skall ha möjlighet att vara 

innovativa, komma med nya lösningar och testa nya vägar. När vi ser till 

Nationalencyklopedins definition av standardisering är en av anledningarna till att 

standardisera att finna lösningar på återkommande problem. Då utvecklingsarbete ofta inte är 

av upprepande karaktär medföljer det naturligt svårigheter med att standardisera dessa. När de 

kommer till att införa standardisering av processer vid utvecklingsarbete på Saab är de därför 

medvetna om att svårigheter finns. Problemen som de som arbetar verksamhetsnära ser är 

svårigheten att styra människor till ett visst tänkesätt. Speciellt då utvecklingsprojekt kräver 

nya lösningar och synsätt på problem som inte går att förutse på samma sätt som i exempelvis 

produktion, där samma händelse sker upprepande gånger. Vidare har Saab i dagsläget fem 

affärsområdena som arbetar med väldigt olika produkter vilket ökar kravet på flexibilitet i de 

gemensamma processer som skapas. För att inte sätta stopp för flexibiliteten har Saab istället 

för att fokusera på att standardisera arbetssätt valt att fokusera på standardisering av 

milstolpar och begrepp, där förhoppningen är att projekten inte skall fastna i detaljerade 

diskussioner, utan att definiera vilka delar som skall vara klara till en viss milstolpe. Om vi 

ser till Regev et al´s (2005) beskrivning av flexibilitet i processerna som är förmågan att 

effektivt kunna hantera förändringar utan att tappa organisationens identitet, kan vi se en stark 

koppling till de grundtankar som finns bakom GMS-projektet som genomförs på Saab. En 

grundtanke till projektet är att man vill stärka den kultur och struktur som finns inom 
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organisationen, samtidigt som man vill kunna agera på förändringar. De förändringar som 

Saab arbetar med i GMS-projektet, med att skapa gemensamma arbetsätt för hela 

organisationen, stärker strukturen inom företaget samtidigt som den minskar flexibiliteten och 

möjligheten till att svara på förändringar inom de individuella enheterna. Strukturen 

centraliseras och fokus läggs på organisationen i sin helhet. Regev & Wegmann (2005) menar 

att flexibilitet i processer innefattar underhåll av en stabil struktur under förändring. Här kan 

vi se likheter med vad Florvik beskriver hur man hela tiden strävar efter att förbättra 

processerna och inte bygga in gamla arbetssätt ”bara för att man alltid gjort så”. Man kan här 

se indikationer på att Saab genom att utveckla och förbättra sina processer strävar mot 

flexibilitet, i den mening Regev & Wegmann (2005) beskriver det. 

Eijndhoven et al (2008) föreslår att flexibilitet i processer kan mätas genom att analysera 

processerna ur tre dimensioner; tid, kostnad och lätthet. Om vi ser till dessa tre dimensioner ur 

Saabs perspektiv så syftar hela GMS-projektet till att skapa en struktur och ett ramverk för hur 

man genom hela företaget kan ha en gemensam grund att stå på men att alla processer skall 

innehålla utrymme för anpassningar. Detta ökar i sin tur möjligheten till att anpassa 

förändringar snabbare och till lägre kostnad. Genom de gemensamma processerna vill de i 

organisationen öka möjligheterna att anpassa förändringarna med lätthet. Människorna som 

arbetar i processera skall känna igen sig i strukturen och grundtankesättet för att sedan med 

lätthet kunna anpassa dessa till det aktuella fallet. Det finns alltså likheter mellan de mål Saab 

har med GMS-projektet och de dimensioner som beskrivs av författarna för 

processflexibilitet. 

 

5.3.2 Förändringsarbete 

Sandholm (2008) menar att medarbetarna skall vara delaktig vid förändring. På Saab har 

medarbetarna dock lite insyn i projektet och är inte helt säkra på vad de innebär för dem. 

Exempelvis tror vissa av våra intervjupersoner att GMS-projektet kommer att vara mycket 

mer detaljerat än vad Johansson, som har en ledande roll i GMS-projektet, ger bilden av att 

det kommer bli. Vidare är det på Saab, som ofta vid förändringsarbete, ett visst motstånd vid 

förändringsarbete. Florvik, som sitter i GMS-projektet menar att Saab är medvetna om detta, 

men att de samtidigt tror att efter att medarbetarna ser att förändringen kommer ge fördelar, 

kommer inställningen att förändras med den. Florvik nämnde även att förändringarna kan bli 

sämre för en del medarbetare, men att helheten skall bli bättre än i dagsläget. Detta för att 

vissa affärsenheter idag har väldigt detaljerade processbeskrivningar, samtidigt som andra 

enheter har väldigt odefinierade processer. Detta gör att den sistnämnda enheten kommer att 

uppfatta förändringen som positiv då processerna blir mer utförligt beskrivna än tidigare. Men 

den förstnämnda enheten är tvungen att frångå sina detaljerade beskrivningar till förmån av de 

nya koncernövergripande processerna. I dessa fall kan det behövas någon typ av information 

som hjälper dem att förstå varför dessa förändringar görs, vilket inte verkar finnas i dagsläget. 

 

5.3.3 Olika perspektiv på förändringar 

De som arbetar nära ingenjörerna och verksamheten, som Pettersson och Herzog, ser flera 

problem med att standardisera i utvecklingsprocesser, det tror att projekt som GMS-projektet 
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kommer bli svåra att genomföra då ledningen inte ser dessa problem, som exempelvis att det 

inte går att standardisera allt för mycket i utvecklingsprojekt. De som sitter i GMS-projektet, 

som Johansson, ser inte alla dessa problem specifikt, men det är medvetna om problematiken i 

stort vilket gör att de inte kommer att standardisera på den nivå som de som arbetar närmare 

processerna är rädda för. De problem som de ser, samt vilka exempelvis Johansson framför är 

att det är svårt att standardisera utvecklingsprocesser pga. olika produkter. De som istället 

arbetar närmare verksamhet ser svårigheter med att tvinga människor att tänka på ett visst sätt. 

Här kan vi se en motsättning som även beskrivs av Jacobsen & Thorsvik (2006) att 

medarbetarna inte fullt ut tror på den kultur som ledningen vill skapa vilket skapar 

motsättningar istället för gemenskap. 

 

En process, som vi definierar det i denna studie, är en kedja av aktiviteter som skapar värde 

för kunden. Enligt exempelvis Harmon (2003) skall alla delar i en organisation vara med i en 

värdekedja som i slutändan skall ge ett värde för kunden. På Saab har de insett svårigheterna i 

att få med alla delar i organisationen till en gemensam process. Genom att bara se till 

utvecklingsprocessen har vi kunnat urskilja följande svårigheter med att ta med alla delar 1) 

det går inte att förutse aktiviteter förväg. och 2) de ser en fara i att bestämma hur ingenjörerna 

skall tänka, då detta kan hämma kreativiteten. När företag skall skapa processer skall dessa 

helst ske i sekvenser som tillsammans resulterar i ett gemensamt värde. (se ex. Hammer och 

Champy, 1993). Organisationer måste därför göra som de gjort på Saab, att ha olika nivåer av 

processer då de har olika komplexitet. Saab ser ett problem när de skall lägga upp sina 

utvecklingsprocesser, då de inte kan säga i vilken ordning som ingenjörerna skall få sina idéer 

Utvecklingsprocesserna måste då vara relativt generella för att ingenjörerna skall få möjlighet 

att tänka fritt. Detta kan även bli ett problem vid milstolparna då det kan finnas svårigheter i 

att tvinga fram lösningar. I den värdekedja Harmon (2003) beskriver kan denna process ses 

som en aktivitet, som på grund av dess komplexitet inte går att bryta ned i mindre aktiviteter. 

Som tidigare nämnts har Saab löst det på så sätt att de strukturerar och standardiserar dessa 

med hjälp av milstolpar och begrepp. 

 

5.3.4 Nivå av standardisering 

Hammer och Champy (1993) beskriver vikten av att processerna har ett bra flöde och att de 

processer som skapas inte blir för komplexa. Intervjupersonerna har tydligt poängterat, precis 

som Hammer och Champy (1993) att processerna inte får bli för komplexa, då en för hög 

detaljnivå kommer leda till att de inte kommer kunna appliceras i verksamheten. Men vilken 

nivå de skall lägga processerna på är en återkommande diskussion inom GMS-projektet. 

Johansson, som har en ledande roll i GMS-projektet påvisar tre stycken områden som Saab 

strävar efter att standardisera gemensamt för hela koncernen, dessa är 1) vad man skall sälja 

2) genomföra affären 3) genomföra produktutveckling för att leverera till kund. För att uppnå 

detta arbetar de med processer, metoder och verktyg. Vid intervjuerna framgår också att det 

finns olika möjligheter till vilken nivå processerna kan standardiseras på. Vid exempelvis HR, 

bokföring, fakturering och andra processer som är av återkommande karaktär kan 

standardiseringen vara av hög grad. De processer som skapats vid utvecklingsarbete skiljer sig 

mellan de olika produkterna. Utvecklingsarbete innehåller även en hög grad av nytänkande 
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och innovation vilket gör att arbetet i sin natur inte är återkommande. För att processerna inte 

skall bli för komplexa samt ha kvar flexibiliteten strävar Saab på liknande sätt som Hammer 

& Champy (1993) beskriver att processerna inte skall ha för detaljerade beskrivningar. Vidare 

beskriver Hammer & Champy (1993) att det är viktigt att ha gemensamma processer där det 

är möjligt, vilket även Saab strävar efter. 

 

5.3.5 Centralisering eller decentralisering 

Att behålla flexibiliteten i processerna är något som även Rentzhog (1998) poängterar. Han 

menar att standardisering bör användas med försiktighet så att flexibiliteten och anpassningen 

i processerna inte försvinner. För att uppnå detta förespråkar Rentzhog (1998) att man inte bör 

centralisera ansvaret för standardiseringen, utan att de som arbetar i processerna skall vara 

delaktiga vid processförbättring och utformning av dessa. På Saab har man centraliserat 

ansvaret för standardiseringen till viss del när man skapat GMS-projektet. Projektgruppen för 

projektet har satts samman av personer från de olika verksamheterna, vilket innebär att alla 

delar i verksamheten är representerade. Men de som är representanter i projektet är ofta högt 

uppsatta personer. Man vill från ledningens håll skapa en gemensam standard för hur men 

skall arbeta på hela koncernen och detta arbete sköts från centralt håll. Detta har också har fått 

kritik från personer som arbetar närmare verksamheten: 

 

“… det är bara de som jobbar nära en verksamhet som kan stödja  

verksamheten så att den blir mer effektiv, jag kan inte sitta här ifrån 

och säga hur man jobbar mer effektiv i Stockholm, för jag förstår  

inte vilka problem de har i sin utveckling.” Herzog  

Så till viss del har Saab genom GMS-projektet centraliserat standardiseringen av processerna. 

De vill frångå den decentralisering som funnits tidigare då de olika affärsområdena själva 

beslutade om hur deras lokala processer skulle utformas. Istället vill Saab att det från centralt 

håll skall utformas processer som övergriper hela koncernen. Flexibilitet är något som 

diskuteras frekvent i GMS-projektet, Saab är medvetna om att det måste finnas utrymme för 

anpassning till lokala projekt för att det skall vara möjligt att skapa gemensamma arbetssätt. 

En sak Saab gjort för att öka flexibiliteten är att inte beskriva kundkrav i de koncerngenerella 

processerna, utan att kundkraven först beskrivs i det lokala projektet, samma gäller 

tidsplanering som görs i det aktuella projektet. Här centraliserar de alltså den generella 

utformningen av processerna, men decentraliserar delar av utformningen till de aktuella 

projekten. Denna lokala anpassning av de generella processerna har även motiverats eftersom 

Saab tillverkar produkter med stora olikheter, från kamouflagenät till Gripen. Men detta har 

gjort att standardiseringens syfte har ifrågasatts: 

 

“Så vi inom Saab utvecklar ju allt ifrån, man brukar säga  

kamouflage nät, men alltså olika typer av väldigt enkla, i någon  

mening, produkter till då de här jätteavancerade träningssimulatorerna  

och flygplan. Och de ju, det säger ju sig själv att man inte kan utveckla  
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ett kamouflagenät på samma sätt som ett flygplan. Med avseende på vilka 

aktiviteter man genomför, vilka prov man gör, vilken information man  

behöver osv., Och det är klart att det går på en väldigt övergripande nivå 

 men då hamnar man på det här alltså, först ska man göra en analys sen  

ska man göra en design och sen ska man prova det sen är det klart. Men  

det blir inte mer detaljerat än så.“  Pettersson  

5.4 Hur skall IT-system utformas efter processen? 

I detta avsnitt kommer vi att analysera hur IT-system kan utformas efter processen. Detta 

kommer vi göra utifrån den empiri vi samlat in ifrån fallstudien på Saab, för att sedan belysa 

olika delar med hjälp av teori.  

 

5.4.1 IT-system och livscyklar 

Några av fördelarna som Hammer & Champy (1993) beskriver med att ha IT-system på ett 

företag är att det är lättare att dela information samt att flera kan ta del av samma planer. Det 

finns vissa svårigheter på Saab då de olika affärsområdena har olika affärssystem. Om de på 

flera affärsområden försökt att införa samma IT-system, har de gjort olika installationer efter 

de olika behov som den enskilda affärsenheten haft, vilket gjort att problemen med olika 

system kvarstått.  Eftersom att Saabs IT-system ofta måste finnas med hela en produkts 

livscykel, är det mer än kostnader som hindrar att de kan minska ner antalet IT-systemen. 

Dock är det ett mål från Saab att de i längden skall ha betydligt färre system att förvalta. 

 

5.4.2 Bristande kommunikation 

Det vi kan se i litteraturen (se Hammar & Champy 1993, Ingenjörsakademin 1995, Rentzhog 

1998) är att IS/IT öppnar möjligheter och konkurrensfördelar hos företag. Enligt Bider & 

Johannesson (2005) bör organisationen som skall införa eller uppdatera en process se vilka 

mål företaget vill uppnå. När målen är identifierade bör man sedan lägga upp processer som 

passar in på målen för att sedan anpassa processen efter de IT-system som processen har. I 

GMS-projektet tar Saab idag inte hänsyn till vilka IT-system som finns och dess inbyggda 

processer. Dock finns det beskrivningar av hur IT-systemen skall användas i 

processbeskrivningarna. Det finns ett separat projekt som arbetar med förbättringar av IS/IT 

Hur den blandning av anpassningar av process eller IT-system som Saab idag använder skall 

tillämpas finns det delade meningar om. Från ledningens sida finns det en önskan om att det 

är processerna som skall anpassas till förmån för processerna, då det är kostsamt att anpassa 

IT-system. De som arbetar med processer har en annan bild. De är medvetna om att det är dyrt 

att anpassa IT-system, men är inte säkra på att de blir billigare att anpassa processerna. 

Förklaringen de har är att det anser att kostnaderna och arbetet att få människor att tänka på 

ett sätt är större än att få en dator att göra det, det vill säga att det är lättare att programmera 

om en dator än en hjärna. Ingenjörsakademin (1995) beskriver att verksamheten antingen kan 

välja ett IT-system som anpassas till de processer som finns, eller att anpassa processen efter 

de IT-system som valts. På Saab finns en något mer nyanserad bild då de förespråkar en 

blandning av dessa två förhållningssätt, vilket är en mer nyanserad bild än den 
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ingenjörsakademin ger. Att följa standarden av IT-system håller ned kostnaderna, då det är 

väldigt dyrt att anpassa systemen, samtidigt som man vill behålla det egna arbetssättet för att 

vara konkurrenskraftiga. Men det finns uttalade mål på företaget att så långt som möjligt följa 

standard. 

 

5.4.3 Automatiseringar 

Hammer & Champy (1993) beskriver att det finns en tendens att företag i flera fall väljer att 

automatisera arbete med hjälp av IS/IT utan att ta hänsyn till processen och det arbetssätt som 

är etablerat. Detta kan resultera i att varken processen eller IT-systemet kan användas fullt ut. 

På Saab finns det en tendens att de är försiktiga gällande automatiseringar. De anser att detta 

kan hindra den mänskliga tankekraften samt att mänsklig kontakt och kommunikation alltid är 

bättre än en automatisering, om automatiseringar alls är möjliga i utvecklingsarbete kan 

diskuteras. De ser även tydligt bättre resultat vid samarbete med de som sitter i samma hus, 

och hur detta försämras ju längre bort de andra personerna sitter. 

 

5.5 Sammanfattning av analysen 

 

Figur 8. Sammanfattning av analysen. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel behandlas de resultat som vi kommit fram till efter en teoretisk studie samt 

analys av fallstudien på Saab. Eftersom att studien är gjord på Saab utgår slutsatserna till 

stor del från detta fall, vilket innebär att det inte är allmängiltigt för alla företag. Slutsatserna 

är uppdelade efter våra frågeställningar samt ett kapitel som beskriver riktlinjer för hur 

processer kan tillämpas i utvecklingsarbete. Det finns även en sammanfattning av 

slutsatserna i slutet av kapitlet.  

 

6.1 Vad är det som standardiseras i utvecklingsprocesser? 

Följande avsnitt beskriver vårt resultat av vad som kan standardiseras i en 

utvecklingsprocess utifrån vår fallstudie på Saab. Vi har använt den teoretiska referensramen 

som ett stöd till detta. 

 

Om flexibilitet och anpassning skall vara en del i standarden i utvecklingsprocesser har Saab 

förstått att det är svårt att införa tydliga arbetssätt. Det är viktigare att standardisera 

milstolpar, begrepp och språk, vilket är en del av standardisering enligt nationalencyklopedins 

definition. Milstolparna innebär att varje projekt har samma milstolpar som exempelvis vilka 

delar som skall finnas med till milstolpen förstudie. Dessa hjälper de anställda att komma 

överens och samarbeta mellan projekt. Det hjälper dem att inte fastna i onödiga diskussioner 

och missförstånd om vad som skall vara klart till en viss milstolpe. Det finns dock fördelar i 

att projektgrupper själva får strukturera och anpassa milstolparna då projekten kan skilja sig i 

tid och krav. Att ha samma milstolpar i ett stort företag som Saab hjälper även då samarbete 

sker över affärsområden, då olika delar av ett projekt har behov i att bli klara samtidigt, vilket 

underlättar då projekten går in i varandra. Genom att standardisera språk och begrepp 

underlättar även detta samarbete mellan affärsenheterna, genom att samma ord och begrepp 

har samma betydelse, som exempelvis att alla dokument skall revideras på samma sätt. 

Framförallt underlättar det för synkronisering av IT-system, ett exempel är vid numrering av 

dokument, där det kan uppstå fel i systemen ifall dokument numreras på olika sätt. 

 

På Saab standardiseras även metoder och verktyg. Både vilka som skall användas samt hur de 

skall användas. Detta innebär detta att de kan sägas arbeta med att standardisera sina 

stödprocesser när de arbetar med både utvecklingsprocesser samt i övriga organisationen. 

Detta är ett arbete som tar lång tid, men som Saab anser som viktigt då även detta minskar 

förvaltning och kostnader genom att de behövs olika uppgraderingar för olika system genom 

olika leverantörer. 

 

Det är även viktigt att standardisera utefter de olika typer av internationella standarder som ett 

företag kan stå inför. På Saab finns det flertal olika lagar och standarder som de måste eller 

önskar att följa. Exempelvis finns det lagar och regler om hur utveckling av flygande farkoster 

skall gå till. Det är viktigt att i dessa fall få in dessa i processerna så att medarbetarna kan 

följa dem och så att det går att spåra krav i processerna. 
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Genom den förståelse som teorin gett oss samt genomfört vår empiriska studie kan vi 

konstatera att processer kan vara till stöd i utvecklingsarbete genom milstolpar, begrepp och 

språk, men att det finns skillnader på vilken nivå som standardiseringen bör ligga jämfört med 

exempelvis produktion där arbetet är repetitivt på ett annat sätt. För att kunna ta hänsyn till 

medarbetarna i processen måste standardiseringen i utvecklingsprocesser tillämpas på ett 

annat sätt  än i produktionsprocesser. Detta kan göras genom TQM, som innehåller 

processtänk men även delar som kan hjälpa till att få en helhetsbild av vad som behöver göras. 

Anledningen till att dessa kan vara bra att tillämpa i utvecklingsprocesser, är att de fokuserar 

på hur kvalitet kan uppnås snarare en effektivitet och kortare ledtider, vilket oftare är det som 

eftersträvas med utvecklingsprocesser. 

 

6.2 Varför standardiseras utvecklingsprocesserna samt vilka fördelar ger 

de? 

I detta avsnitt går vi igenom de fördelar och orsaker till standardisering av 

utvecklingsprocesser som vi sett under studiens gång.  

Genom att standardisera milstolpar, begrepp och språk, vill Saab skapa en gemensam kultur 

där medarbetarna förstår varandra bättre. De vill skapa ”ett Saab” där medarbetarna känner en 

gemensam identitet. När medarbetare talar samma språk och har samma milstolpar kan 

samarbetet öka, vilket kan underlätta vid utvecklingsprojekt som är 

verksamhetsöverskridande. Detta innebär att det finns möjlighet att utnyttja företagets resurser 

på ett bättre sätt än tidigare. Att underlätta samarbetet ökar även möjligheterna för 

medarbetarna att kunna göra karriär inom verksamheten och arbeta med omväxlande 

arbetsuppgifter. 

Genom att Saab standardiserar sina processer med hjälp av GMS-projektet, minskar arbetet 

med att förvalta dessa. Förvaltningen bedrivs då på ett ställe istället för på de fem olika 

affärsområden.  Detta gör förvaltningsverksamheten mer kostnadseffektiv och den kräver 

mindre resurser. 

Standardisering av processer är viktigt i det avseende att visa upp verksamheten mot 

leverantör, kund, nyanställda, vid revision och vid uppköp av andra företag. Att kunna visa 

upp verksamheten för andra företag är viktigt för många företag och specifikt viktigt för Saab 

då det finns mycket regelverk kring exempelvis utveckling av flygande farkoster. Vid 

nyanställning och uppköp av andra företag ger standardisering av processer en fördel i att det 

finns uttalat hur företaget arbetar och en beskrivning av detta. I annat fall kan det bli så att de 

nya företaget eller personen skapar sina egna rutiner som inte passar in på företaget i stort. Att 

kunna se hur Saab som företag arbetar är också av högsta intresse för kunderna, då de 

produkter som framställs är komplexa och avancerade vilket ökar vikten av kundens 

delaktighet. Studien visar att en stor anledning till att standardiserade processer skapas är just 

på grund av att man har ett behov av att kunna visa upp den verksamhet som bedrivs. 
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6.3 Vilka svårigheter kan uppstå med standardiserade processer? 

I detta avsnitt behandlas de resultat vi kommit fram till gällande de svårigheter som utmärker 

sig gällande standardisering av utvecklingsprocesser. 

Vid standardisering av utvecklingsprocesser finns svårigheter som skiljer sig från andra delar 

av en organisation. I dessa processer skall det arbeta människor som behöver vara kreativa, 

komma på bra idéer och uppnå kvalité i det som de gör. Att lägga upp processer för att uppnå 

effektivitet och kortare ledtider är alltså inte huvudsyftet för Saab. Det finns behov av att se 

till människan i processen och låta den utvecklas med processen så att den får möjlighet att ha 

synpunkter och att komma med egna förslag och idéer. För att ingenjören i Saabs fall skall 

kunna utvecklas och komma med dessa idéer måste det i processen finnas utrymme för 

flexibilitet och anpassning. På Saab strävar de efter att behålla flexibiliteten, vilket vi betonat 

vikten av i denna studie.  

 

Det är svårt att standardisera utvecklingsarbete då det är viktigt att medarbetaren har 

möjlighet att utvecklas, vilket kan vara svårt i styrda processer. För att lyckas med att lägga 

standardiseringen så att den ger stöd och medarbetaren, utan att den blir alltför styrd är svårt. 

Det är inte möjligt ha en process som går att överföra till alla delar av en organisation. Dock 

behövs gemensamma faktorer för att få en sammanhållning över företaget, vilket även 

Hammer & Champy (1993) menar är en av faktorerna gällande vad som kännetecknar en 

process. Vi har i denna studie kunnat urskilja följande tre svårigheter som kan sägas 

känneteckna standardisering vid utvecklingsarbete, dessa är: 

1) Det går inte att förutse aktiviteter i förväg 

2) Att bestämma hur ingenjörerna tänker kan hämma kreativiteten. 

3) Svårt att låta alla vara delaktiga för att minska riskerna för motstånd. Speciellt på en 

stor organisation som Saab då det inte går att ha med alla i ett förändringsprojekt. 

Även ifall det inte går att låta alla vara delaktiga och påverka så måste det finnas 

utrymme för detta. 

Synen på GMS-projektet skiljer sig åt något mellan de olika personerna som intervjuats i 

studien. De som arbetar nära verksamheten tvivlar på att man kan upprätta en gemensam 

standardisering i utveckling som ser så pass olika ut som den gör på Saab. I ledningen anser 

man att standardiseringen behövs för att hålla samman verksamheten. Här kan argumenteras 

för att trots att alla inte kan vara delaktiva i projektet borde mer tydligare information bidra 

med att missuppfattningar kring projektet och dess syfte kan minimeras.  

Vilken nivå standardiseringen skall läggas på är av största vikt. Att anpassningar är en del av 

standardiseringen beror förutom att inte hämma kreativiteten på att det krävs olika arbetssätt 

och verktyg för utveckling av olika produkter. Detta är något som är väldigt framstående på 

Saab där produkterna som tillverkas är vitt skilda. 
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6.4 Hur skall IT-system utformas efter processen? 

I detta avsnitt beskriver vi hur IT bör behandlas utifrån processen. Fokus ligger på vad som 

skall anpassas – process eller IT-system. Följande avsnitt gäller för utvecklingsprocesser men 

är även aktuellt över hela verksamheten.   

6.4.1 Anpassning av och till processen 

Av studien framgår tydligt att det finns två förhållningssätt till hur organisationer bör förhålla 

sig till sambandet mellan processer och IT-system. Antingen anpassas IT-systemet efter 

verksamhetsprocesserna, eller så anpassas processerna efter IT-systemen. Efter genomförd 

studie kan vi komma fram till att sunt förnuft är att föredra genom att anpassa system och 

process på de sätt som passar bäst i ett unikt fall.  Anpassningar av IT-systemet ger 

förutsättningar till konkurrenskraft genom att göra verksamheten unik och att följa IT-

systemets inbyggda standard är kostnadseffektivt. För att kunna avgöra var anpassningarna 

skall göras behövs en tydlig dialog mellan de som skapar processerna och de som arbetar med 

IT-systemen. Detta för att medvetna beslut skall kunna fattas med helheten i fokus. Här kan 

argumenteras för att samarbetet kan bli bättre på Saab, mellan processutvecklingsgruppen och 

de som arbetar med IT-systemen. I GMS-projektet som bedrivs på Saab tas inte hänsyn till de 

befintliga IT-systemen 

 

6.5 Ramverk kring standardisering av utvecklingsprocesser 

I denna del av studien har vi sammanställt ett ramverk för standardisering av 

utvecklingsprocesser. Dessa faktorer är sammanställda utefter information vi fått ifrån 

empirin ifrån Saab men även ifrån den teori vi studerat.  

 

Efter genomförd studie kan vi konstatera att information, som i så många andra sammanhang 

är av största vikt. I fallstudien på Saab anser vi att Saab med ökad information mellan ledning 

och medarbetarna hade kunnat minska de missförstånd som uppkommit kring vad de vill 

åstadkomma med GMS-projektet. Med tydlig information går det även att minska det 

motstånd som har en tendens att uppkomma vid större förändringsarbeten. Vi har i Figur 9 i 

valt att visualisera informationen med hjälp av ett moln. Vidare har vi tydliggjort 

informationsflödet mellan ledning och verksamhet med en dubbelsidig pil. Detta för att 

informationen bör vara riktad åt båda hållen. Ledningen bör informera verksamheten om syfte 

kring projektet och hur det fortlöper, samtidigt som ledningen bör vara uppmärksammad på 

information från verksamheten, detta för att skapa delaktighet och tillgodose de behov som 

finns. Att information är beskrivet som ett moln i figur 9 är för att detta skall genomsyra alla 

delar av arbetet med standardisering av utvecklingsprocesser.  
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Figur 9. Framgångsfaktorer vid utveckling av utvecklingsprocesser. Egen framställning 

 

Vi har identifierat tre huvudområden som är specifikt viktiga vid just skapandet av 

utvecklingsprocesser. Dessa områden är standardisering, nivå och förbättringsarbete. 

Standardisering vid denna typ av processer skall fokuseras kring begrepp, språk och 

milstolpar. Att definiera begrepp och språk och att tydliggöra vad som skall uppnås vid olika 

milstolpar minskar risken för missförstånd, och ökar möjligheterna till bra samarbete, speciellt 

i större organisationer som Saab. Vad standardiseringen inte bör fokusera på är arbetssätt, då 

detta blir på en alltför hög detaljnivå. Standardiseringen bör vara generell och övergripande 

för att lämna utrymme för medarbetare att själva bestämma arbetssätt som passar dem. Med 

detta är förhoppningen att ge medarbetaren möjlighet att utvecklas och inte begränsas genom 

processen.  

Den nivå utvecklingsprocessen skall läggas på bör alltid vara en generell. Detta för att inte 

detaljstyra medarbetaren och för att processen skall kunna användas i olika delar av 

verksamheten. De gemensamma processerna bör alltså vara generella med inbyggt utrymme 

för anpassning. Detta skapar en flexibilitet i processen som gör att den kan användas och 

hjälpa de olika projekten istället för att detaljstyra och försvåra arbetet. Att lägga processen på 

en generell nivå underlättar även vid uppgraderingar av processen, då den inte innehåller för 

mycket information.  
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Att skapa dessa processer bör alltid göras med ett ständigt förbättringsarbete i fokus. De 

processer som skapas skall inte anses som färdiga, utan ständigt uppdateras och förbättras 

efter hur verksamheten utvecklas och förändras. Medarbetarna skall inspireras till att uppnå 

kvalité i arbetet istället för ett visst resultat. När utvecklingsprocessen standardiseras bör 

helheten hela tiden vara i fokus, arbetssätt som använts tidigare bör inte byggas in i processen 

bara för att man “alltid gjort så tidigare”. 

 

I figur 9 har vi valt att illustrerar IT som en stödprocess. Detta för att IT finns som en 

möjliggörare och bör alltså ingå som en del i utvecklingsprocessen. Vi anser att det finns ett 

starkt samband mellan IT och utvecklingsprocesser, trots detta har vi i fallstudien sett att det 

inte finns någon kommunikation mellan de som utvecklar IT och de som utvecklar processer. 

IT utvecklas för sig, samtidigt som utvecklingsprocesserna utvecklas utan hänsyn till IT. 

Därför anser vi att kommunikation mellan dessa är viktig för att de olika delarna skall kunna 

dra nytta av varandra.  

6.6 Sammanfattning av slutsatsen 

Att standardisera i utvecklingsarbete är svårt då kreativiteten inte får hämmas. Det är därför 

viktigare att fokusera på att standardisera milstolpar, begrepp och språk. Standardisering av 

processer är viktigt i det avseende att visa upp verksamheten mot leverantör, kund, 

nyanställda, revision vid uppköp av andra företag. Standardisering ger även fördel vid IT-

systemen. Om det är processen som skall anpassas efter processen eller tvärt om är en svår 

fråga men vi ser en fördel i att använda sunt förnuft och anpassa båda. 

Det är även viktigt att låta medarbetaren utvecklas tillsammans med processen. Det kan göras 

genom att aldrig säga att en process är färdig utan att hela tiden arbeta med att förbättra den. 

Det går inte att ha ett processtänk som går att överföra till alla delar av en organisation. Dock 

behövs gemensamma faktorer för att få en gemensamhet över hela företaget. Processen har 

inget mervärde i sig själv, det går inte att införa en process som löser allt utan att processer 

bör vara en del i något annat som exempelvis TQM och kvalitetsarbete. 
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7. Reflektion 

I detta kapitel presenterar vi våra egna reflektioner kring arbetet med uppsatsen studien och 

våra slutsatser. Vi redogör även för förslag till vidare studier. 

7.1 Reflektion kring uppsatsen och dess resultat  

Resan fram till dessa ord har varit lång, spännande och krävande, men framförallt otroligt 

lärorik. Att valet kring ämnesområde föll på just standardisering av processer föddes ur en 

fråga som uppkom mellan oss författare vid ett brainstormingmöte i början av denna studie. 

Frågan var ”Vad är egentligen standardisering och när blir standard en anpassning?” Utifrån 

dessa tankar började arbetet. Att idén sedan utvecklades till att inrikta sig mot 

utvecklingsarbete grundar sig mycket i att den litteratur vi studerade till stor del fokuserade på 

produktion och vi ville studera hur det ser ut inom andra områden av verksamheter samt att 

flera av våra intervjupersoner hade sina kunskaper inom utvecklingsprocesser. 

Vi har lärt oss mycket under denna tid. Vi har i studien haft möjlighet att studera ett 

spännande område och på nära håll fått inblick i komplext projekt som är högst aktuellt på 

Saab. En insikt har varit hur komplext det är att arbeta inom utveckling i stora organisationer. 

Det har varit extra intressant att befinna sig på Saab som har flertalet lagar och regler som 

bidrar till en ökad komplexitet och fler svårigheter vid skapandet av processer. Samtidigt tror 

vi att vi fått en förståelse över hur arbetet kring processarbete i utvecklingsprocesser kan 

fungera generellt och faktorer som är viktiga att ta hänsyn till gällande dessa. Det är även 

dessa skillnader och undantag som vi funnit mest intressant att studera i arbetet. 

En annan insikt vi fått genom arbetet är vikten av bra datainsamling. Vi har i denna studie haft 

stor hjälp av den kontakt vi haft på Saab vilket har gjort att vi kunnat slutföra studien efter de 

tidsramar vi satt upp. Vi har fått erfara att om intervjuer tar relativt kort tid, tar transkribering 

och analys av materialet avsevärt längre tid. På grund av detta är vi glada över att vi fick våra 

intervjuer i början av projektet så att vi hade mycket tid att transkribera och analysera den 

insamlade data. 

En svårighet som vi kämpat med under arbetet har varit att förmedla en rättvis bild av våra 

intervjupersoner. Vår avsikt har varit att spegla deras åsikter samtidigt som att den skall vara 

saklig och inte hänga ut någon. För att slippa detta övervägde vi att ha intervjupersonerna 

anonyma, men behöll deras namn för att vi ansåg att detta skulle öka trovärdigheten samt ge 

en roligare läsning. För att få fram den rätta bilden av intervjupersonerna försökte vi även att 

se till att intervjupersonerna uppfattat våra frågor rätt. Där är vi medvetna om att de ibland 

tolkat frågorna fel, men vi tror att vi lyckats tillämpa deras versioner på ett bra sätt. Detta är 

en lärdom till framtiden, genom att vi vet att det i början kan vara bra att ge tydliga 

definitioner av vad vi menar.  

 

Vi har även kämpat med att ge litteraturen en rättvis bild. Eftersom att det inte finns särskilt 

mycket litteratur om hur processer och standardisering kan tillämpas i utvecklingsarbete har 

vi försökt att plocka fram skillnaderna och ge en bild av vad som skiljer sig i processer 
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generellt mot utvecklingsprocesser. Detta utan att förkasta litteraturen, vilket vi hoppas att vi 

lyckats med.   

7.2 Förslag till vidare studier  

Genom studien på Saab har vi upptäckt fler intressanta områden, samt områden som kan 

behöva behandlas för att få en djupare bredd i denna studie. Dessa behandlas i detta avsnitt. 

Enligt våra intervjupersoner har GMS-projektet fått mycket kritik och innehåller flera brister. 

Bland annat menar de att det från användarnas sida funnits ett visst motstånd. Därför föreslår 

vi följande till en vidare studie som innebär:  

-  Hur bör ett projekt som GMS-projektet hanteras för att minska motgång och problem? 

Vi fick under studiens gång en bild av att processarbetet och IT-arbetet på Saab var 

separerade, vilket lett oss till slutsatsen att de inte kunnat tillgodose alla de fördelar som IT-

system kan ge. Vi föreslår därför följande studie:  

- Vad finns det för svårigheter och möjligheter med att integrera process och IT 

utvecklingsarbete?  

Eftersom att denna studie är en fallstudie på Saab, kan den inte bidra med universella 

framgångsfaktorer i hur processer bör tillämpas i utvecklingsprocesser. Därför föreslår vi 

följande:  

- Vad är unikt för utvecklingsprocesser i företag generellt och vad finns det för faktorer 

som organisationer kan ha som stöd vid utveckling av dessa? 
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Bilaga 1 – exempel på intervjuunderlag  

Inledande frågor  

 

Namn? 

Titel? 

Vad är din arbetsuppgift? 

På vilket sätt arbetar du med processer? 

Hur pass involverad är du i GMS-projektet? 

 

Vad standardiseras  

 

När började Saab tänka utifrån processer? 

Hur la man upp arbetssätt innan? 

 

När ni utvecklar processer, vad är det Saab standardiserar?  

- Arbetssätt? 

- Arbetsflöden?  

- IT? 

Kan du ge en sammanfattande beskrivning av hur dessa processer ni tar fram ser ut?  

- Kärnprocess? 

- Stödprocess? 

 

Varför standardisering 

 

Vilka möjligheter finns det med att arbeta i gemensamma arbetssätt? 

Vilka hinder kan uppstå med att arbeta i gemensamma arbetssätt? 

För vem är det ni skapar gemensamma processer? 

– Varför kund, varför leverantör, varför verksamhet?  

– Vem anser du ha mest nytta av gemensamma processer? 

– Vems krav är viktigast att möta? 

– Varför är deras krav viktigast? 

– Anpassar ni era processer efter kundernas/leverantörers processer? 

– Om krav & nytta skiljer sig: varför är det så? 

– Kan de olika förväntningarna/krav på processerna krocka?  

 

Hur mycket anpassning finns det utrymme för när ni skapat processerna? 
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När ni gör dessa anpassningar, ser ni det som den nya standarden? Eller ser ni detta som 

”undantag”? 

Lokalanpassar ni processerna eller kan ni använda dessa rakt av?  

 

Hur standardiseras det  

 

Har ni några metoder för processarbetet? 

- Vilka? 

- På vilka sätt tillämpas det? 

- Vilka fördelar/Nackdelar ser du med modellen? 

 

Hur integreras IT-systemen med processarbetet (8 min) (50 min) 

 

Hur mycket är ni tvungna att tänka på IT- Systemen när ni lägger upp processer? 

Är IT-systemen ett hinder när ni lägger upp processer? 

Är det IT-systemet som styr processen eller processen som styr IT-systemet? 

 

Sammanfattande frågor (10 min) (60 min) 

Vad innebär standardisering av processer för dig? 

Hur långt anser du att man kan anpassa processer utan att gå ifrån standarden? 

 

 

 

 

 


