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Sammanfattning 

Denna studie behandlar implementering av lean på en informationsprocess för fel- och 

avvikelserapportering i produktutvecklingen hos Saab AB, under affärsområdet Security and 

Defence Solutions (SDS) och sektionen Command & Control Systems (C2S). Målet med 

studien är att genom kartläggning av informationsflödet analysera hur leanfilosofi och 

leanmetoder kan implementeras för att utvärdera och förbättra informationsprocesser samt 

vilket problematik som finns förknippat med detta och kan avhjälpas av detta. Studiens mål är 

även att analysera hur mätetal kan användas för att mäta effektivitet och att se vilka 

potentiella risker som finns förknippat med detta samt så är målet att analysera hur ett företags 
organisationskultur påverkar flödet i informationsprocessen samt en implementering av lean. 

Uppgiften löstes genom att skapa en gedigen kunskap inom området genom teoretiska källor 

och simultant så utfördes en omfattande fallstudie med 21 kvalitativa intervjuer som 

huvudsaklig bas där flera perspektiv framkom som bidrog till en övergripande kartläggning 

över informationsflödet. Det empiriska materialet analyserades gentemot det teoretiska 

ramverket, där Likers 14 identifierade principer för implementering fungerat som 
utgångspunkt, vilket ledde fram till att ett flertal slutsatser kunde dras. 

Slutsatserna sammanfattas och illustreras i en figur som påvisar den generella problematik 

som behöver begrundas vid ett införande liknande det analyserade. I figuren belyser vi 

slutsatsen att företagskulturen genomsyrar varje steg av implementeringen av lean och att det 

första steget måste vara att se till så att kulturen är mottaglig för implementeringen och den 
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förändring det innebär. Detta illustreras genom en organisationskulturgrund som stödjer hela 

den fortsatta implementeringen. I figuren belyses sedan problematikerna: stress och tidsbrist, 

informell felrapportering, IT-problematik, mätetal – visualisering samt bristfällig 

kommunikation.  Slutsatsen som dras är att dessa problematiker, samt förändringsovilja inom 

företagskulturen, måste begrundas vid ett införande av lean och som också kan avhjälpas vid 
en implementering. 

Nyckelord: Lean, Informationsprocess, Informationsflöde, Produktutveckling 
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Abstract 

This study deals with lean implementation on an information process for the error and 

deviation handling in the product development at Saab AB, the business area Security and 

Defence Solutions (SDS) and the section Command & Control Systems (C2S). The purpose 

of this study is to analyze how the lean philosophy and lean methods can be implemented to 

evaluate and improve information processes. The purpose is also to identify the problems that 

are associated with this and can be helped by this. The aim of the study is also to investigate 

how metrics can be used to measure effectiveness and to identify the potential risks that are 

associated with this and finally the aim is to analyze how a company's organizational culture 
affects the flow of an information process and an implementation of lean.  

 

The task was solved by first creating a solid knowledge in the field through theoretical 

sources, and an extensive case study of 21 qualitative interviews was conducted. Several 

perspectives emerged that contributed to an extensive mapping over the information flow. The 

empirical data were analyzed against the theoretical framework, where Liker´s 14 identified 

principles for implementation served as a starting point, which led to several conclusions.  

 
The conclusions are summarized and illustrated in a figure that shows the general problems 
that need to be looked in to when implementing lean on a similar process to that in the case 
study. The figure illustrates our conclusion that the corporate culture affects every step of the 
implementation of lean and that the first step must be to ensure that culture is receptive to the 
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implementation and the change it implies. In the figure we illustrate this with an 
organizational culture that supports the entire basis of the implementation. The figure 
highlights the problems identified through the empirics and the analysis: stress and time 
constraints, informal bug tracking, IT issues, metrics - visualization and poor communication. 
The conclusion that is drawn is that these problematic, and the reluctance to change in 
corporate culture, needs to be considered when implementing lean and also that these 
problematic can be remedied with and implementation. 
 
 
Key-words: Lean, Information Process, Information Flow, Product Development 
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1 Inledning 
Denna rapport grundas på en fallstudie som genomförts på Saab AB (Saab) och sektionen 

Command & Control Systems (C2S) inom affärsområdet Security and Defence Solutions 

(SDS) 

I kapitel ett presenteras bakgrunden till studien för att ge läsaren en grundläggande 

förståelse av ämnet. Inledningsvis introduceras och diskuteras lean filosofin vilket leder fram 

till problemformuleringen som mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas 

genom att belysa den aktuella fallstudien samt avgränsningarna i studien och rapporten och 
till sist genom att presentera en översikt över strukturen och innehållet i rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Produktionsindustrin kan ses ha upplevt två stora revolutioner under det senaste århundradet. 

Den första var Henry Fords introduktion av löpandebandetprincipen i produktionen av T-

Forden i fabrikerna i USA i början på 1900-talet.  Den senare revolutionen kom långt senare 
och benämns ”Lean” (Oppenheim, 2004; Womack et al., 2007).  

Lean härstammar från den japanska tillverkningsindustrin och framför allt från biltillverkaren 

Toyota och Toyota Production System (TPS) och är ursprungligen en managementfilosofi för 

produktion. Begreppet lean myntades i en artikel från 1988 av John Krafcik och fick massiv 

uppmärksamhet i den internationellt bäst säljande boken The Machine That Changed the 

World från 1990 av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos som beskrev hur 

företag radikalt kunde förbättra sina processer och därmed resultat genom att implementera 

Toyotas lean production (Womack et al., 2007; Womack & Jones, 1994). Denna 

prestationsförbättring skulle ske genom att eliminera onödiga steg, anpassa och ställa alla steg 

i en aktivitet i ett kontinuerligt flöde, sätta ihop arbetsstyrkan till tvärfunktionella team som är 

dedikerade till en viss aktivitet och genom att ständigt sträva efter förbättring. 

Managementfilosofin i lean kan ses som grunden i konceptet. Filosofin innefattar de tidigare 

nämnda delarna med eliminering av onödiga steg och en strävan efter ständig förbättring och 

lean kan även ses innehålla en ”verktygslåda” med metoder och verktyg för att åstadkomma 
detta. 

Begreppet och konceptet lean har undergått en evolution som sträcker sig över 30 år och 

omdefinieras på kontinuerlig basis av industrin och den akademiska världen (Ritchie & 

Angelis, 2010). Tydligast blir denna evolution av lean när överföring sker från 

produktionsmiljön och implementeras i tjänstesektorn där det kan ses ha funnits ett behov av 

att överföra den mer välutvecklade praxis från produktionsmiljön (Bortolotti et al., 2009). 

Forsknings- och utvecklingsmiljön är en tredje kontext där implementeringar av lean kan ske 

(Oppenheim, 2004). Dokumentationen av dessa är dock begränsad och lean implementeringar 

här är fortfarande i ett tidigt stadium. Tidigare forskning visar på en att en nyckelfaktor vid en 

implementering av lean är att adressera problemet på processnivå där man startar med en 

enskild process (Portioli-Staudacher, 2010). En sådan process som kan adresseras är en 
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avgränsad informationsprocess eller ett informationsflöde i ett företag. Genom att applicera 

metodikerna och filosofin från lean skulle man kunna förbättra denna process och minska 

redundans och tidsspill genom processen men avsaknaden av bra metodik för att mäta volym, 

produktionstakt och effektivitet i informationsprocessen är ett hinder (Tribelsky & Sacks, 
2010). 

1.2 Problemformulering 
Informationsprocesser är komplexa processer där ansvarsfördelning och flödet av information 

inte alltid är självklar. När komplexiteten i processen ökar medför det att processen blir 

svårare att enkelt överskåda. För en process av denna typ spelar den specifika organisationens 

kultur en stor roll i hur informationen flödar. Behovet finns därför att kartlägga och analysera 

informationsflöde för att effektivisera med hjälp av leanfilosofi och leanmetoder från 

produktionsmiljön. Det finns även ett behov av att analysera företagskulturens roll och hur 
den kan vara formad för att främja informationsöverföring. 

1.3 Mål och syfte 
Målet med denna rapport är att genom kartläggning och inventering av ett informationsflöde 

undersöka hur leanfilosofi och leanmetoder kan appliceras för att utvärdera och förbättra 

denna informationsprocess och vilken problematik finns förknippat med detta. Ett mål är även 

att analysera hur mätetal kan användas för att mäta effektivitet i ett sådant informationsflöde 

samt vilka potentiella risker som finns vid införandet av dessa. Målet är även att visa på hur 
företagskultur påverkar hur information hanteras och överförs.  

Syftet är att vid en eventuell framtida implementering av den omarbetade föreslagna 

informationsprocessen mer effektivt kunna arbeta med och runt processen och genom analys 
av mätetal undersöka hur de kan användas i syfte att mäta detta.  

1.4 Frågeställning 
Mål och syfte bryts ner och konkretiseras i följande frågeställningar som rapporten ämnar 
besvara: 

• Hur kan leanfilosofi och leanmetoder appliceras för att utvärdera och förbättra en 
informationsprocess och vilken problematik finns förknippat med detta? Hur kan 
mätetal användas för att sedan mäta effektiviteten och vilka potentiella risker finns det 
vid införande av dessa? 

• Hur påverkar ett företags organisationskultur hur information flödar och överförs samt 
hur påverkar den implementeringen av leanfilosofin? 

1.5 Fallstudie 
För att studera detta fenomen genomförs en fallstudie som presenteras i denna rapport. 

Fallstudien genomförs på företaget Saab och affärsområdet Security and Defence Solutions 

(SDS). Informationsprocessen som studeras är informationsprocess för fel- och 

iakttagelserapportering i produktutvecklingsprocessen på sektionen Command & Control 
Systems (C2S) som är en forsknings- och utvecklingsmiljö. 
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1.6 Avgränsning 
Saab är ett stort företag med många enheter och avdelningar. För att fastställa fördjupningen i 

rapporten måste arbetet avgränsas och fokuseras. Denna rapport inriktar sig mot sektionen 

Command & Control Systems (C2S) på affärsområdet Security and Defence Solutions (SDS). 

Vidare är rapporten avgränsad till de delar av produktlivscykeln som sträcker sig från 

utvecklingsstarten till avveckling. Faserna som rör analys, portföljhantering och investering 
kommer inte att behandlas i denna rapport. 

För att åstadkomma en djupare förståelse för det berörda området och problematiken så 

fokuserar vi på den marina domänen inom C2S samt på avvikelserapporteringen gällande 
mjukvara. Vi avgränsar oss dock inte till detta. 

1.7 Översikt över rapporten 

1.7.1 Kapitel 1 – Inledning 

I det aktuella kapitlet introduceras rapportens och studiens valda ämne. En bakgrund av Lean 

presenteras och följs utav själva problemformuleringen för studien. Här presenteras även 
studiens mål och syfte samt avgränsning. 

1.7.2 Kapitel 2 – Vetenskaplig metod 

I detta kapitel beskrivs från vilket vetenskapligt perspektiv studien genomförs. Kapitlet 

beskriver även arbetsmetoden med en fallstudie som används för att genomföra studien och 
belyser mått för uppsatsens resultat. 

1.7.3 Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk 

Kapitel tre finns med i rapporten för att skapa en förståelse runt teorin som finns rörande Lean 

och andra processförbättringsfilosofier, runt företagskultur samt rörande mätetal. Kapitlet 
beskriver även varför Lean-metodiken har valts. 

1.7.4 Kapitel 4 – Empiri 

Kapitel fyra beskriver studiens empiri. Saab, där fallstudien har genomförts, introduceras och 

materialet från intervjuerna samt informationsprocessen och kartläggningen av denna 
presenteras.  

1.7.5 Kapitel 5 – Analys 

I det femte kapitlet analyseras kartläggningen av det empiriska materialet mot det 

vetenskapliga perspektivet och metoden samt mot det tidigare presenterade teoretiska 

ramverket.  

1.7.6 Kapitel 6 – Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån det tidigare kapitlet med den 
analyserade empirin.  
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1.7.7 Kapitel 7 – Diskussion och reflektion 

Det sjunde kapitlet behandlar reflektioner. En diskussion om uppsatsens resultat presenteras 

där reflektioner angående tillvägagångssätt och värdet av rapporten och fortsatt arbete runt 
ämnet belyses.   

1.7.8 Kapitel 8 – Referenslista 

Detta kapitel visar på de källor och referenser som har använts för denna studie.  

1.7.9 Kapitel 9 – Förklaringar och förkortningar 

I detta kapitel förklaras förkortningar och vissa specifika ord som använts i rapporten  
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2 Vetenskaplig metod 
I detta kapitel presenterar och utvärderar vi flera vetenskapsteorier och vilka metoder som 

används för att frambringa ny kunskap. Vi strukturerar också arbetsgången och klargör hur 

vi gör bedömningar av och väljer olika sorters data. Eftersom arbetet till stor del består av 

intervjuer, presenterar vi också den intervjumetodik vi använt oss av och etiska principer 
kring dessa. Slutligen presenteras tre aspekter som rör trovärdigheten av studiens resultat. 

2.1 Bakgrund 
Att forska är att utvinna ny kunskap och inte minst att föra forskningen framåt. Det är viktigt 

att bedriva forskningen på ett sätt så att det går att utvärdera, återberätta och dra slutsatser 

utifrån det material som tillgängliggörs av forskaren själv på ett vetenskaplig riktigt sätt. Detta 
är en förutsättning för att resultatet ska vara regelrätt och därmed förtroendegivande.  

Meningsinnehållet i en vetenskaplig rapport påverkas väldigt mycket av författarnas bakgrund 

såsom utbildning och erfarenheter. Denna rapport är det sista examinationsmomentet i vår 

utbildning i industriell ekonomi med inriktning projekt- och produktionsledning. Under 

utbildningens gång har vi många gånger stött på begreppet lean synonymt med produktion 

och i vissa fall även projektledning. Denna filosofi och verktygslåda har visat sig vara 

konkurrenskraftig i många sammanhang, främst inom bilindustrin, därför fann vi det 

intressant att se om det är möjligt att använda oss av denna filosofi för att se hur den kan 

användas i en deskriptiv studie för att identifiera problematik kring en informationsprocess i 
en produktutvecklingsmiljö. 

Saab och den specifika sektionen C2S är en bra utgångspunkt för en fallstudie för att bedriva 

en studie av detta slag då de arbetar med komplex produktutveckling som innefattar både 
hård- och mjukvara vilket gör att flera perspektiv kan återspeglas. 

2.2 Paradigm 
Det finns olika vetenskapliga ramverk eller s.k. paradigm för att bedriva forskning. Dessa 

ramverk utgör verktyg för hur forskning bedrivs beroende på människors tankar och 

antagande gällande världen och vetenskapen. Emellertid förändras uppfattningen om dessa 

och nya modeller växer fram med tidens gång, s.k. vetenskapliga revolutioner, enligt 

vetenskapsfilosofen Kuhn. De två paradigm som existerar idag är positivism och hermeneutik 

(Collis & Hussey, 2009). Ett paradigm avgör bland annat vad som skall undersökas och hur 

det undersöks, hur problemställningar formuleras till det som ska undersökas och slutligen hur 
resultatet av de vetenskapliga undersökningarna återberättas (Kuhn, 1996). 

2.2.1 Positivism 

Positivism är en vetenskaplig metod som växt fram ur naturvetenskapen. Paradigmet stöds av 

tanken att verkligheten är oberoende av vårt tankesätt och fakta baseras på empiriska studier i 

form av observation och experimentering. Meningen är att varje påstående skall vara 
vetenskapligt verifierbart eller styrkt genom logik eller matematik. 
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Verkligheten är objektiv och oberoende av hur den tolkas; att förklara innebär att upprätta 

orsakssamband mellan olika indata och att länka ihop dessa med särskilda regelverk. Dessa 

indata är variabler som kan rymma olika mät- eller observerbara värden och en teori är en 

uppsättning variabler som står i relation till varandra. Då positivism menar att social 

verklighet är beroende av mätbara variabler kan paradigmet också associeras med kvantitativa 
analysmetoder (Collis & Hussey, 2009). 

I aktuell debatt ifrågasätts ofta om positivismen, som använder sig av metoder som har sitt 

ursprung i naturvetenskap, har en tillämpning inom samhällsvetenskapen och för att studera 

sociala fenomen. Detta grundar sig på antagandet att sociala fenomen är av samma mekaniska 
art som i naturvetenskapen (Andersen, 1994). 

2.2.2 Hermeneutik 

Uppkomsten av samhällsvetenskapen i samband med den upplevda skillnaden av 

positivismen ledde till utvecklingen av ett nytt forskningsparadigm. Hermeneutik menar att 

den sociala verklighet vi lever i, till skillnad från positivismen, inte är objektiv, utan subjektiv 
och beroende av den uppfattning vi har om saker och ting.  

Forskaren interagerar med vad som undersöks; hermeneutiken menar på att det är omöjligt att 

separera vad som händer i verkligheten och vad som händer i forskarens tankar, vilket gör att 

själva studien av sociala fenomen också har en påverkan. Positivism fokuserar på att göra 

mätningar av dessa sociala fenomen medan hermeneutik fokuserar på att studera 

komplexiteten av dessa sociala fenomen med ett synsätt för att försöka få en tolkande 

förklaring och förståelse för fenomenet. Därför är paradigmen också mer associerat med 
kvalitativa analysmetoder (Collis & Hussey, 2009). 

Vi har valt ett tillvägagångssätt som ligger närmare det hermeneutiska för att utföra denna 

studie. Vi ser ett positivistiskt perspektiv som en bra grund för att använda inom 

naturvetenskapen där kvantitativ analys och matematiska uttryck har sin roll för att skapa 

legitimitet för sådan forskning. Däremot delar vi inte samma uppfattning som positivisterna 

för att använda den för att studera sociala fenomen. Av denna studies natur som bland annat 

berör komplexa områden såsom kultur och olika människors värderingar som inte går att 

beskriva genom allmängiltiga lagar finner vi det rimligt att använda ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. Det är heller inte något orsakssamband som vi empiriskt prövar utan snarare 

gör vi en representation av ett subjektivt meningsinnehåll där en tolkning används för att 
överkomma förståelsehinder. 

Ett hermeneutiskt angreppssätt går ut på att lägga ihop olika delar av empirin för att försöka 

skapa en heltäckande förståelse. De enskilda delarna får först en innebörd då dessa läggs ihop 

med helheten. En huvudfrågeställning kan besvaras med hjälp av underordnade frågor. Under 

arbetets gång kan problembeskrivningen ändras allteftersom materialet sammanställs. Detta 

kan bero på att problemformuleringen kan uppfattas som tvetydig och att den behöver 

avgränsas ännu mer. Ett annat skäl kan vara att formuleringen är sådan att viktiga 

infallsvinklar eller material utesluts. Formuleringen brukar gå i en så kallad hermeneutisk 
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spiral, vilket illustreras i figur 1 som är hämtad från Ejvegårds bok Vetenskaplig Metod 
(Ejvegård, 2009): 

 

 

Figur 1 : Hermeneutisk spiral 

En fara kan ligga i tillvägagångssättet då anpassningen mellan problemet och 

forskningsresultatet kan bli trivialt och forskningen kan kontrolleras så att resultaten styrs åt 
det håll som forskaren önskar (Ejvegård, 2009). 

2.3 Ansats 
Då forskning bedrivs finns det olika principer för att tillgodogöra kunskap s.k. 

forskningsansatser. Vi har börjat detta arbete med en omfattande litteraturstudie och 

intervjuer. Detta har vi sedan använt för att kartlägga och ge förslag på hur det går att 
förbättra en informationsprocess. 

2.3.1 Deduktiv 

Utgångspunkten för en deduktiv ansats är ett teoretiskt ramverk som styrks genom att därefter 

undersöka empiri. Teori och förväntningar av utslag används för att studera ett fenomen 
(Andersen, 1994). 

2.3.2 Induktiv 

Den induktiva forskningsansatsen börjar med empiri för att sedan gå över till teori. En 

induktiv forskningsansats betyder att vetande, i motsats till deduktiv forskningsansats, börjar 
som en serie enskilda upplevelser som därefter leder till slutsatser (Andersen, 1994). 
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Figur 2 : De olika forskningsansatserna 

2.3.3 Abduktiv 

En abduktiv forskningsansats är till viss del en kombination av den deduktiva och den 

induktiva forskningsansatsen. Forskaren behöver förutom en förförståelse för teori även 

empiri för att kunna dra slutsatser av studien. Forskningsprincipen innebär att gå utöver vad 

som gäller för dessa principer i snäv logisk mening (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Begreppet 

abduktion etablerades av en amerikansk filosof vid namn Charles Sanders Peirce som bland 
annat har definierat begreppet på det berömda viset:  

”Det förvånade faktum C observeras, men om A är sann följer C därav; därför 
finns det en grund för antagandet att A är sann” (Andersen, 1994).  

Denna definition förtydligas i nästföljande definition som även den kommer från Peirce:  

”Abduktion består i att undersöka en mängd fakta och låta dessa fakta leda till en 
teori”. 

Vi har använt denna ansats då vi bland annat har utformat arbetet efter de litteraturstudier vi 

har gjort men också utifrån det empiriska material vi har haft till förfogande i form av 

företagshandlingar och intervjuer. Litteraturen har använts för att studera vilka teorier som går 

att använda i studien. Emellertid har också intervjuerna gett en uppfattning om vad det 

faktiska problemet är och bäddat för nya litteraturstudier. Denna ansats låter alltså kunskapen 

växa fram successivt genom att använda en sorts kombination av de ovanstående ansatserna 
som illustreras i figur 2. 

2.4 Metodteori 
Metodläran skiljer vanligtvis mellan kvantitativ och kvalitativ metodteori. Dessa metodteorier 

kan referera till vissa undersökningsmetoder, exempelvis strukturerad eller ostrukturerad 

intervju eller hur insamlat material bearbetas, tolkas och presenteras av forskaren. Val av 

metodteori beror på tre aspekter; undersökningsämne, hur man uppfattar undersökningsämnet 
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och undersökningens syfte, vilket innebär att det inte alltid går att föredra den ena metodiken 
framför den andra (Andersen, 1994). 

2.4.1 Kvantitativ 

Då en positivistisk studie utförs används lämpligen kvantifierbar och precis data. Då mätning 

är ett fundamentalt element för forskningsprocessen som går under denna paradigm måste 

studien utföras på ett strikt och formellt sätt för att försäkra noggrannheten av mätningen 
(Collis & Hussey, 2009). 

Forskaren ser sitt forskningsfält som ett objekt som studeras med avseende på olika variabler 

och undersökningsresultaten presenteras på samma sätt numeriskt. Då kvantitativ metodteori 

används sker en envägskommunikation vilket betyder att undersökningen sker helt på 
forskarens villkor (Andersen, 1994). 

2.4.2 Kvalitativ 

I hermeneutiken ligger fokus vanligtvis istället på att göra en djup och kvalitativ dataanalys. 

Då en kvalitativ studie utförs tenderar data att vara detaljrik och representeras på olika nivåer 

(Collis & Hussey, 2009). Då vi använt en hermeneutisk undersökningsmetod och ämnet och 

syftet enligt vår uppfattning är av sådan art att den inte är kvantifierbar, använder vi oss av en 

kvalitativ metodteori. Subjektiviteten i själva ämnet, forskningsprocessen hur 
representationen till studien ter sig ligger till grund för detta resonemang. 

Den kvalitativa metodteorin menar alltså att varje fenomen består av unika egenskaper och 

därmed inte kan kvantifieras. Till skillnad från den kvantitativa metodteorin ser forskaren här 

forskningsfältet som ett subjekt och forskningsprocessen är istället en dubbelriktad 
kommunikationsrelation (Andersen, 1994). 

Tolkningen i kvalitativa studier sker från del till helhet, vilket betyder att ett sammanhang 

måste skapas då endast fragment finns tillgängliga. Denna typ av studie används alltså då 

någonting är vagt, mångtydigt, subjektivt och det oprecisa snarare beror på problemets art än 
outvecklad metodik (Wallén, 1996). 

2.5 Arbetsprocessen 
Arbetets gång kommer att delas upp i olika steg för att klargöra vad som skall göras och 

illustreras i figur 3. Första steget i processen handlar om att göra en problemformulering. 

Detta leder i sin tur till att fastställa ett specifikt mål och syfte med arbetet och att avgränsa 
det. 

Det andra steget består av tre delar; Empiri, Teori och Metod. Utifrån intervjuer och genom 

insamlande av systemloggar har vi tagit fram ett empiriskt material för kartläggning av 

arbetsprocesserna på verksamheten. Vidare har vi gjort omfattande studier av litteratur i form 

av artiklar och böcker för att skapa oss ett teoretiskt ramverk. Med hjälp av metod fastslår vi 

de vetenskapliga modeller vi använt oss av för att färdigställa rapporten men också de 
metoder vi använt för datainsamling. 
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I det tredje steget görs en analys genom att applicera våra metoder på de empiriska och 

teoretiska underlagen i föregående nivå. Denna analys leder fram till slutsatser där vi 

presenterar vad vi har kommit fram till i ett fjärde steg. Vad som inte illustreras i figur 3 

(Packendorff, 2007) är att slutsatserna till sist mynnar ut i en reflektion där vi kritiskt granskar 

vad vi åstadkommit med detta arbete, dess validitet och vilka områden som är lämpliga att 
studera och forska vidare på. 

 

Figur 3 : Arbetsprocessen 

2.5.1 Datainsamling 

Det är viktigt att skilja på primär- och sekundärdata när studier av detta slag utförs då för- och 

nackdelarna med dessa olika dataformer står i motsats till varandra och behöver kritiskt 

granskas och utvärderas. Datainsamling utgör grunden för det teoretiska och empiriska 
underlaget. 

2.5.1.1 Primärdata 

Primärdata är sådan typ av data som insamlas genom exempelvis intervjuer, observationer 

eller enkätundersökningar. I denna rapport kommer primärdata huvudsakligen hämtas genom 

intervjuer som behandlas i nästa avsnitt av detta delkapitel. Primärdata är ny information som 

inte kan hittas någon annanstans och undersökningen formas starkt av vilken primärdata som 

lyckas inhämtas. Problematiken, om man vill se det så, är att primärdata är formbar och 

påverkas av den som genomför studien. Mer om detta tas upp mer i detta kapitel under 
rubriken Uppsatsens resultat.  

2.5.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan finns i någon form. Detta är sådan information som kan 

finnas i artiklar, böcker eller tidigare studier. I denna studie kommer en sekundärdata insamlas 

för att forma det teoretiska ramverket. Sekundärdata skiljer sig en hel del från primärdata och 

en viktig aspekt med sekundärdata är att den kritiskt måste granskas. I många fall kan 
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kontexten skilja sig mellan olika sekundärdata och då kan det skilja sig hur datan ser ut. En 

positiv faktor med sekundärdata är tidsaspekten för insamling. Vare sig en kvalitativ eller 
kvantitativ studie som genomförs så tar primärdata ofta långt tid att samla in och granska.  

2.5.2 Intervjuer 

En av huvudpunkterna i arbetet är att kartlägga dagens processer för att förstå hur de olika 

arbetsgrupperna på avdelningen Command and Control Systems (C2S) arbetar i nuläget, hur 

de ser på arbetsfördelningen och hur de själva uppfattar sitt ansvarsområde. Då 

arbetsprocessen är komplex och de nämnda faktorerna kan uppfattas olika beroende på 

person, har ett flertal intervjuer utförts för att utgöra delar i det underlag som ska skapa en 
tydlig helhetsbild av detta. 

2.5.2.1 Intervjumetodik 

Då bilden inte är helt klar över vilka processer som kan skapa redundans och vilka processer 

som eventuellt skulle kunna förbättras har vi använt en semistrukturerat ansats för att utföra 

våra intervjuer. Detta betyder att vi som intervjuare kan ställa ytterligare frågor utöver den 

intervjumall som vi förberett för att erhålla mer detaljerad information om ett område eller för 

att utforska nya relevanta områden (Collis & Hussey, 2009). Dessa typer av intervjuer går 

hand i hand med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt lämpligt vid fallstudier. Dock har vi 

försökt att inte felaktigt leda intervjufrågorna. En abduktiv ansats har gett oss möjlighet att 

utforma intervjufrågorna utifrån vårt teoretiska ramverk men också bäddat för att följa upp 

annan teori utifrån intervjuerna. Då vi har till syfte att kartlägga en process utifrån kvalitativ 

data och inte i generaliserande syfte kommer vi använda oss av en datamängd som ger en 

mättad och heltäckande bild över dessa processer. 

2.5.2.2 Val av intervjupersoner 

För att skapa en helhetsbild över processerna har vi gjort en spridd horisontell och vertikal 

fördelning av intervjupersoner. Intervjuer har genomförts med ledning för att få en 

övergripande bild och med användare av IT-verktygen för att få en djupare och mer precis 

inblick.  Olika delar av den avgränsade sektionen på företaget har innefattats för att ge ett 
brett perspektiv.  

2.5.2.3 Etik vid intervju 

Det är viktigt att understryka innebörden av etik då vetenskapliga undersökningar utförs för 

att ge studien legitimitet. Vetenskapsrådet har i en rapport angående forskningsetiska 

principer lagt fram fyra huvudkrav gällande skydd av enskilda individer vid vetenskaplig 

undersökning. Dessa huvudkrav som konkretiserar det så kallade individskyddskravet delas 

upp i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet har till syfte att utförligt informera 

undersökningsdeltagare om deras roll i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska också upplysas om att medverkan är frivillig och att de närsomhelst kan 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta ett medgivande 

från undersökningsdeltagaren att denne vill medverka i undersökningen. Detta innebär att den 
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som medverkar i undersökningen också kan bestämma under vilka villkor undersökningen ska 

pågå. Forskaren har heller inte rätt att otillbörligt manipulera undersökningsdeltagaren att 

svara på frågor mot dennes vilja. Ett tredje krav är konfidentialitetskravet vilket innebär att 

uppgifter ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Ett sista krav är 

nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter som är insamlade för forskningsändamål inte får 

användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får heller inte 

användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde individen utan ett medgivande. 

Förutom de fyra huvudkraven ges en rekommendation att meddela undersökningsdeltagarna 

var resultaten av undersökningen kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 1990). Vi har tagit 

hänsyn till dessa etiska principer och informerat berörda personer om dessa då vi har utfört 
intervjuerna på företaget. 

Vi har valt att anonymisera de intervjuade personerna för att inte kunna koppla 

rapportinnehåll till specifika personer. Intervjumaterialet i form av referat och inspelningar är 

konfidentiella av hänsyn till det studerade företagets policy. Detta tillåter och uppmuntrar 

också de intervjuade personerna att mer fritt tala och framföra sina uppfattningar och åsikter. 

2.6 Uppsatsens resultat 
Vid genomförandet av en kvalitativ studie, och även kvantitativ, så använder man olika 

tillvägagångssätt för att få fram ett resultat. Reliabilitet, validitet och objektivitet är tre 

aspekter på trovärdigheten av resultaten i studien (Collis & Hussey, 2009; Paulsson, 1999). I 

detta kapitel beskrivs dessa tre mått och sedan återvänder vi dessa i reflektionskapitlet som 
avslutar och utvärderar denna rapport. 

2.6.1 Reliabilitet 

När man talar om att en att studie och dess resultat ska ha reliabilitet så brukar ett mått vara att 

en upprepningsstudie ger samma resultat. Reliabilitet är därför väldigt viktigt i positivistiska 

studier som tenderar att vara mer kvantitativa medan reliabilitet är av mindre vikt i 

hermeneutiska och kvalitativa studier där mycket av resultaten tolkas och påverkas av dem 

som genomför studien och intervjuerna (Collis & Hussey, 2009). När det gäller 

överensstämmelse mellan olika mätningar av fenomenet så skiljer man mellan intrasubjektiv 

reliabilitet och intersubjektiv reliabilitet. Med intersubjektiv reliabilitet menas graden av 

överensstämmelse mellan olika forskares mätningar av ett fenomen medan intrasubjektiv 

reliabilitet syftar till graden av överensstämmelse mellan samma forskares olika mätningar av 
ett fenomen (Andersen, 1994).  
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Figur 4 : Olika former av reliabilitet 

I denna rapport kan ett visst mått av intrasubjektiv reliabilitet ses då studien i ett 

reliabilitetssyfte använder sig av redundanta och återkommande frågor i intervjuer för att se 

på fenomenet från olika perspektiv.  

2.6.2 Validitet 

Validiteten på en rapport är den aspekten som ser till vilken utsträckning som studiens resultat 

återspeglar det studerade fenomenet. I en hermeneutisk undersökning så är målet att 

återspegla fenomenet genom att få fullt tillträde till kunskapen och de olika tolkningarna av 

den och validiteten blir därför, och måste vara, hög under en sådan premiss (Collis & Hussey, 
2009). 

2.6.3 Objektivitet 

Objektivitet är ett helt enkelt aspekten som handlar om hur objektiv och neutral författaren till 

uppsatsen är. Man har som vetenskapsman en skyldighet att sträva efter objektivitet även fast 

det inte alltid är helt lätt då det kan vara svårt att upptäcka egna fördomar och förutfattade 

meningar (Ejvegård, 2009). Heine Andersen återger Gunnar Myrdals syn på objektivitet i 

boken ”Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion” och delar där upp begreppet i 

delarna värderingsfrihet, förutsättningslöshet, medvetenhet och öppenhet, mångsidighet, 

opartiskhet och intersubjektivitet (Andersen, 1994). Andersen skriver att man, som i detta fall 

är forskaren och författaren till uppsatsen, inte kan frigöra sig från sina värderingar utan att 

man bör uttrycka dem explicit. Man bör eftersträva en öppenhet och medvetenhet om sina 

värderingar och förutsättningar och man bör arbeta utifrån olika utgångspunkter. 

Intersubjektiviteten beskriver Andersen som en garant för att en observation är obesmittad av 

andra faktorer än dem som är gemensamma för alla observationer. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel så presenteras studiens sekundärdata där de valda teoretiska fokusen beskrivs 

och begrundas. Kapitlet inleds med att förklara varför de beskrivna teoretiska modellerna och 

metoderna är de som har valts för studien. Kapitlet forstätter sedan med att ge en kort 

historisk beskrivning över den organisatoriska utvecklingen och sedan presenteras teori runt 

aktuella metodiker för organisatorisk utveckling och processförbättring. Kapitlet avslutas 

sedan med att beskriva de teoretiska områdena som är mest relevanta för studien och deras 
sammanhang och relation till varandra.  

3.1 Varför lean? 
För organisatorisk analys och processförändring finns det flera filosofier och metodiker. Lean 

är en i denna mängd, om än en av de mer kända. Anledningen att vi i denna studie och rapport 

använder oss av just lean är dels för att det finns mycket dokumentation om metodiken och 

implementationer där metodiken har använts och dels för att de för ändamålet lämpar sig väl 

och fungerar väldigt bra, vilket vi visar på under nästa rubrik. Enligt vissa tidigare studier på 

området så är det som skiljer lean från andra processförbättringsmetodiker dess enkelhet och 

flexibilitet (Ritchie & Angelis, 2010). Rapporten återkommer till dessa andra metodiker 

senare i detta kapitel med djupare beskrivningar men för denna studie så är just enkelheten 

och flexibiliteten en stark fördel. För implementering av en processeffektiviserande åtgärd på 

en så pass liten och enskild process som behandlas i denna studie krävs det enkelhet för att de 

som arbetar i processen ska kunna ta till sig elementen och motiveras att arbeta med det. 

Flexibilitet är även det en nödvändighet för att kunna anpassa lean, som har ursprung i en 
väldigt olik kontext, mot processen och kontexten denna studie kretsar kring.  

3.1.1 Informationsflöde och dess konceptualisering 

Det har som tidigare beskrivet länge varit känt att det generellt har funnits och finns ett behov 

av att effektivisera informationsprocesser. Ett vanligt tillvägagångssätt för att anta en sådan 

förbättringsutmaning är först och främst att modellera upp informationsflödet. Vanliga vis att 

göra detta är genom att använda tekniker som t.ex. Data Flow Diagrams (DFD), unified 

Modelling Language (UML), Structured Analysis and Design Technique (SADT) och 

Integrated Definition for Function Modeling (IDEF0) (Tribelsky & Sacks, 2010). I denna 

studie och rapport är den viktigaste faktorn främst att modelleringen blir lättöverskådlig då 

detta område inte är fokus för rapportern utan ett delmål för att kunna identifiera 

problematiken i processen. Vi använder därför ett väldigt enkelt flödesschema för våra 
modelleringar vars modeller inte kräver någon förkunskap eller närmare förklaringar. 

Effi Tribelsky och Rafael Sacks presenterar i rapporten ”Measuring information flow in the 

detailed design of construction projects” olika sätt att konceptualisera ett informationsflöde. 

Olika forskare har presenterat konceptualiseringar där man jämför informationsflödet med; 

strömningsmekanik, eller fluiddynamik som är en fysikalisk vetenskap som studerar fluiders 

rörelse; elektrisk ström och flödet av produkter i en tillverkningsprocess (Tribelsky & Sacks, 

2010).  Tribelsky och Sacks argumenterar för problematiken med att konceptualisera 
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informationsflödet som elektrisk ström och genom strömningsmekanik då det kräver ett 

underliggande antagande att informationen strömmar kontinuerligt. Istället ser dessa författare 

att den bäst beskrivande konceptualiseringen av informationsflödet är att jämföra det med ett 

produktflöde i en produktionskontext där många likheter kan ses. I denna analogi så ses 

informationen som små separata paket som flödar mellan parterna och denna 

konceptualisering är även den som stämmer bäst för denna studie vilket gör att den valda 

organisationsfilosofin lean, som härstammar ur produktionskontexten och som valts för att 
analysera och förbättra processen, känns än mer relevant. 

3.2 Organisatorisk utveckling – ideologier, filosofier och metodiker 
Stora organisatoriska förändringar kom till genom den industriella revolutionen som startade i 

Storbritannien i slutet på 1700-talet. Världen industrialiserades och påbörjade skiftet från 

bondesamhället mot industrisamhället. En rad ideologier för hur man ser på verksamhet och 

ledning av denna har kommit och gått genom historien och Gideon Kunda och Stephen R. 
Barley beskriver successionen av dessa (Barley & Kunda, 1992): 

1. Industrial betterment  1870 – 1900 

2. Scientific Management  1900 – 1923 

3. Wellfare capitalism/ Human relations 1923 – 1955 

4. Systems rationalsim  1955 – 1980 

5. Organizational culture  1980 – Nutid  

 

Mest relevant för denna studie kan ses vara Scientific Management med sina kända utövare 

samt den senaste i raden av ideologier, Organizational culture, som är den ideologin ur vilken 
metodiken lean härstammar.  

Scientific Management var en management teori som utvecklades och spreds av Frederick 

Winslow Taylor i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet. Teorin är även känd under 

namnet Taylorism. Det som kännetecknar Scientific Management är att man i teorin 

analyserar arbetsflödet och går ner på detaljnivå för specifika arbetsuppgifter. Taylor 

genomförde flera experiment såsom tidsstudier för att effektivisera och finna det optimala 

viset att genomföra varje specifik arbetsuppgift. Efter flera år av sådana experiment så kom 
Taylor fram till följande fyra grundprinciper för Scientific Management (NetMBA, 2011): 

1. Ersätt gamla handlingsregler för arbetsmetoder med metoder som är baserade på 

vetenskapliga studier av arbetsmomentet. 

2. Vetenskapligt tillvägagångssätt för att utse, träna och utveckla varje arbetstagare 

istället för att passivt lämna dem att utbilda sig. 

3. Samarbeta med arbetarna för att säkerställa att de vetenskapligt utvecklade metoderna 

följs. 

4. Dela arbetet nästan lika mellan chefer och arbetare, så att cheferna tillämpar 

vetenskapliga ledningsprinciper för att planera arbetet och arbetarna faktiskt utför 

uppgifterna. 
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Scientific Management såg alla arbetare som likvärdiga och på många sätt nästan som 

maskiner, även om Taylor inte uttalade detta själv. Arbetsuppgifter utformades på likartade 

sätt och arbetet blev väldigt monotont där inget utrymme lämnades för duktiga eller 

intelligenta arbetare att utvecklas. Scientific Management nådde sin topp vid ungefär 1910 

men hade redan då många kritiker och var obsolet 20 år senare. Henry Ford tog till sig många 

av Taylorismens idéer och utvecklade dessa. Denna utveckling av teorin ledde fram till 

Fordismen och kulminerade i och med produktionen av T-forden och det högeffektiva 
löpandebandetprincipen. 

3.3 Lean 
I början av 80-talet befann sig bilindustrin i en djup kris. Vissa författare menar på att detta i 

hög grad berodde på industrierna i Nordamerika och Europa förlitade sig på 

produktionsteknik som knappt hade förändrats sedan Fords löpande band (Womack et al., 

2007; Liker, 2004). Denna teknik kunde emellertid inte konkurrera med de idéer som fanns i 

den tillverkande industrin i Japan. I västvärlden sattes fokus på politiska restriktioner i takt 

med att de Japanska produkterna vann marknadsandel på bortaplan. I samma veva blundade 

västerländska företag för möjligheten att dra lärdom av sina konkurrenter i Japan. För att 

förhindra denna destruktiva utveckling startades International Motor Vehicle Program 

(IMVP) på forskningsinstitutet Massachusetts Institute of Technology (MIT)(Womack et al., 

2007). Tillsammans med forskare och ingenjörer samt genom statlig finansiering påbörjades 

ett femårigt forskningsprojekt i syfte att kartlägga och förändra industrin. Detta kom att 

resultera i en ny produktionsfilosofi som hade anammat sig många delar av den japanska 
produktionsfilosofin, främst från Toyota Production System (TPS). 

3.3.1 Historik 

År 1950 besökte den japanska ingenjören Eiji Toyoda Fords fabriker i Detroit. Genom att 

studera varje bearbetningssteg i Fords fabrik, som på den tiden sägs vara den mest effektiva i 

världen, såg han tillsammans med sin kusin Taiichi Ohno, då chefsingenjör på Toyota, stora 

möjligheter att förbättra produktionssystemet hemma i Japan. De insåg dock att Fords system 

inte kunde kopieras rakt av, det fanns problem som Toyota var tvungen att ta itu med. Dessa 

var bland annat att den Japanska marknaden krävde en hög variation av produkter vilket 

massproduktionen inte kunde erbjuda. Det fanns även ett missnöje hos arbetsstyrkan som inte 

ville bli behandlade som kuggar i maskineriet och krävde andra anställningsformer. 

Efterkrigstiden utmärkte sig genom dålig ekonomi i landet vilket gjorde att inköp av 

västerländsk produktionsteknik var omöjlig. I omvärlden fanns det gott om etablerade 

bilproducenter som snabbt kunde slå ner eventuella japanska hot. Dessa nackdelar kom att 

kräva ett svar från den Japanska industrin. Toyotas Chefsingenjör Ohno insåg att han var 

tvungen att använda sig av ett nytt tillvägagångssätt(Womack et al., 2007). Detta kom att 

kallas Toyota Production System och så småningom adopteras av resten av världen som Lean 
production. 

Som beskrivet i inledningen så har lean spridit sig från produktionskontexten till bland annat 

tjänstesektorn där det har funnits ett behov av denna utvecklade praxis. Dessa kontexter ser av 

naturliga orsaker väldigt olika ut och konceptet kan överföras mycket på grund av sin 
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generaliserbarhet och flexibilitet. En implementering måste alltid anpassas efter företaget och 

den specifika branschen och det vanligaste viset att överföra mot tjänstekontexten är att starta 

med kärnkoncepten från produktionskontexten, såsom den grundläggande leanfilosofin och 

eliminering av onödigt och redundant arbete (waste) (Portioli-Staudacher, 2010). 

3.3.2 Definition 

Vilket vi tidigare nämnt har begreppet lean undergått en evolution som sträcker sig över 30 år 

och omdefinieras ständigt av industrin och den akademiska världen (Ritchie & Angelis, 

2010), dessutom råder motstridighet kring definitionen av lean. Shah och Ward har en mer 
allmän definition av begreppet: 

”Leanproduktion är ett integrerat sociotekniskt system vars huvudsakliga syfte är 

att eliminera spill genom att simultant reducera eller minska avvikelser hos 
leverantör, kund och internt.”(Shah & Ward, 2007)(Egen fri översättning) 

I denna studie presenterar vi två böcker där lean har brutits ner i sina minsta beståndsdelar och 

mer kan ses som en verktygslåda med olika element som likväl kan tillämpas utanför det 

traditionella produktionskontextet. Centralt kring definitionen av begreppet och tillämpningen 

är dock eliminering av muda(spill) genom att använda dessa verktyg(Shah & Ward, 2007; 

Liker, 2004). Womack och Jones kontrasterar lean-tänkande mot muda(Womack & Jones, 
2003). 

”Det enda som vi gör är att kolla tiden då kund ger order till dess att pengarna 

rullar in. Vi försöker sedan förkorta tiden genom att eliminera det som inte tillför 
värde” –Ohno (Liker, 2004) 

3.3.3 Lean som filosofi och verktygslåda 

Till denna studie har vi, som tidigare nämnt, valt att studera två stora böcker rörande lean. 

Den ena heter Lean Thinking och är skriven av Womack och Jones och tar upp fem 

övergripande principer som sätter mål för företaget för att gå från traditionell massproduktion 

till leanproduktion. Den andra heter The Toyota Way, skriven av Jeffrey Liker och tar upp 14 

principer vilka ligger till grund för ”The Toyota Way” och i förlängningen som grund för 

lean. Vi ska beskriva dessa två modeller och varför lean både kan ses som en filosofi som 

genomsyrar organisationen och som en verktygslåda som erbjuder generella tillvägagångssätt 
för förbättringsverksamhet. 

3.3.4 Likers 14 principer och Toyotas undervisningsmaterial 

De 14 principerna som är presenterade av Liker i boken The Toyota Way kan delas in i fyra 

grupper. Dessa kallas för 4P då de i engelskan börjar med bokstaven P; Filosofi (philosophy), 

Processer (process), Anställda och partners (people/partners) samt Problemlösning (problem 

solving). Dessa illustreras i en pyramid där varje steg i pyramiden utgör en stomme för nästa 
steg. Utan en bas eller ett föregående steg, faller pyramiden (Liker, 2004). 

Samtidigt som Liker började skriva boken The Toyota Way, offentliggjorde Toyota sitt 

interna undervisningsmaterial där fem tillämpningar finns (genchi genbutsu, kaizen, respekt 
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och teamwork samt att anta utmaningar). Toyotas fem tillämpningar har Liker i sin tur satt i 

förhållande till de fyra huvudgrupperna i de olika stegen i pyramiden som illustreras i figur 4 
(Liker, 2004). 

 
Figur 5 : Likers pyramid 

Genchi Genbutsu på Japanska ordagrant betyder ”gå och se efter” och syftar på att gå till 

”källan” av problemet för själv observera och därmed få rätt uppgifter om vad som har gått 

snett. Därmed kan rätt beslut tas baserat på fakta och på så sätt kan felet snabbt 
åtgärdas(Liker, 2004). 

Toyota lärde sig en hel del av den amerikanska kvalitetspionjären Deming som uppmuntrade 

japanerna att angripa problem på ett systematiskt sätt, något som kom att bli känt som 

Demings hjul eller PDCA (plan, do, check, act; planera, genomföra, följa upp, standardisera 
och förbättra). Det japanska uttrycket för dessa ständiga förbättringar är Kaizen(Liker, 2004). 

Respekt och teamwork ser Liker som två delar som uppmuntrar till kollektivt samarbete. I 

boken Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way skriver Liker mer ingående om 

dessa delar. Respekt handlar om att respektera andra och att medarbetarna måste göra sitt 

bästa för att förstå varandra, ta ansvar och skapa ett kollektivt förtroende för varandra. 

Teamwork handlar om att stimulera personlig och yrkesmässig utveckling och att utdela 

möjligheter för utveckling och att maximera individuell och gruppmässig prestanda(Liker & 
Hoseus, 2007). 

Den femte tillämpningen som beskrivs i Toyotas undervisningsmaterial är att anta 

utmaningar. Toyota skapar en långsiktig vision och möter på vägen dit utmaningar som de 

möter med mod och kreativitet för att realisera företagsmål. Dessa fyra principer delar Toyota 
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i sin tur in i två olika kategorier eller pelare; Respekt och teamwork hamnar under pelaren 

respekt för människor och resten hamnar under pelaren ständiga förbättringar. Vi går vidare 

från Toyotas fem tillämpningar till Likers 14 principer. Dessa principer delas i sin tur in i fyra 

huvudgrupper eller steg som tidigare nämnt(Liker, 2004). 

 

Steg/ Huvudgrupp I: Filosofi - Långsiktigt tänkande 

Princip 1: Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande även om detta sker på bekostnad 

av kortsiktiga ekonomiska mål. 

• Ett mer filosofiskt perspektiv bör läggas på verksamhetens syfte och sättas före 

kortsiktiga beslut. Organisationen bör utvecklas och inrikta sig mot ett gemensamt mål 

som är större än att maximera vinst. Man bör fastställa vilken plats man har i 

företagets historia och att sträva efter att ta företaget till en ny nivå. Denna 

företagsfilosofi ska utgöra en grund för att bygga på med de andra principerna. 

• Utvärdera olika funktioner inom företaget i relation till hur värde skapas och utgå från 

att generera värde för kunden, samhället och ekonomin. 

• Ta ansvar för egna handlingar och upprätthåll och förbättra de färdigheter som ökar 

värdet på produkten. Detta görs bäst genom att agera med självtillit och att tro på sin 

egen förmåga. 

 

Steg/ Huvudgrupp II: Processer - Rätt process ger rätt resultat 

Princip 2: Skapa ett kontinuerligt flöde som för upp problemen på ytan. 

• Arbetsprocesserna bör utformas så att de ger en värdehöjning och skapar ett 

kontinuerligt flöde. Tiden då arbetsprojekt är vilande eller väntar på att någon ska ta 

sig an dem bör elimineras. 

• Flöden bör skapas så att material- och informationsförflyttning sker snabbt och dessa 

flöden bör också länka samman människor och processer på ett sätt så att problemen 

direkt kommer upp till ytan.  

• Flödet bör tydliggöras genom hela organisationen för att kunna komma med ständiga 

förbättringar och utvecklingen av människor som arbetar kring flödet. 

 

Princip 3: Efterfrågan ska styra för att undvika överproduktion. 

• Just-in-time (JIT) är en grundprincip som betyder att påfyllning av material ska 

initieras av efterfrågan. 

• Produkter i arbete (PIA) och lagerhållning kan minskas genom att istället fylla på ofta 

utifrån efterfrågan. 

 

Princip 4: Skapa en jämn arbetsbelastning (heijunka) 

• Sluta överbelasta människor och maskiner och jämna ut ojämnheter i 

produktionsscheman. 

• Utjämna arbetsbelastningen i alla tillverknings- och tjänsteprocesser. 
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Princip 5: Skapa en kultur där en process stoppas för att lösa problemet, så att kvaliteten 

blir bra från början. 

• Incitamentet för den värdehöjande processen ska vara kvalitet för kunden. 

• Använd moderna och kvalitetssäkrande metoder som finns tillgängliga. 

• Jidoka (automatisering kombinerad med mänsklig intelligens) är en grundsten för 

”inbyggd” kvalitet. 

 

Princip 6: Ett standardiserat arbetssätt är en grund för ständig förbättring och personalens 

delaktighet. 

• För att få ett regelbundet utflöde ur processen, förutsägbarhet och timing används 

stabila, repetitiva metoder. Detta är en grund för flödet och dragande systemet(pull). 

• Kunskapen av en process samlas in fram till en viss tidpunkt genom att standardisera 

de bästa nuvarande arbetsmetoderna. Detta ska tillåta kreativ och individuell 

medverkan. 

 

Princip 7: Använd en visuell styrning så att problemen inte förblir dolda 

• Använd enkla och synliga indikatorer för att hjälpa människor att se om deras arbete 

avviker från standard eller inte. 

 

Princip 8: Teknik som används bör vara pålitlig, testad och bör stödja personalen och 

processerna. 

• Tekniken ska användas för att stödja människor, inte ersätta dem. Ofta är det 

fördelaktigt att utforma en process manuellt innan teknik tillförs för att upprätthålla 

den. 

• Ny teknik präglas av osäkerhet och är svår att standardisera vilket riskerar att flödet 

inte sker smidigt. En beprövad och gammal teknik går före ny teknik. 

• Testa ny teknik innan det införs i affärsprocesser, tillverkningssystem och produkter 

• Om tekniken inte stämmer överens med företagskulturen, förkasta eller modifiera den. 

• Uppmuntra anställda att ha nya tekniker i åtanke då de ska ta ställning i ett nytt 

arbetssätt. 

 

Steg/ Huvudgrupp III: Anställda och Partners - Utveckla personal och samarbetspartners för 

att tillföra organisationsvärde 

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotafilosofin och 

undervisar medarbetarna i den. 

• Företaget bör utveckla ledare istället för att ta in de utifrån. 

• Förutom det traditionella ledarskapet bör en ledare vara bra på att förmedla Toyotas 

filosofi och metoder. 

• Om ledaren förstår arbetet i detalj kan han eller hon som bäst lära ut Toyotafilosofin. 

 

Princip 10: Utveckla människor som är enastående och team som följer företagsfilosofin. 

• Skapa en stark kultur som jobbar efter företagets värdegrund. 

• Arbeta hårt för att förstärka kulturen och lär individer och team att jobba enligt 
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företagets filosofi. 

• Sätts flera kompetenser samman, hjälper det att förbättra kvalitet och produktivitet. 

• Sträva efter att lära alla hur team arbetar mot gemensamma mål. 

 

Princip 11: Respektera samarbetspartners genom att utmana dem och på så sätt hjälpa dem 

att bli bättre. 

• Behandla partners och leverantörer som om de tillhörde din egen verksamhet. 

• Sätt upp mål för era partners och hjälp dem att uppnå målen. 

 

Avdelning IV: Problemlösning - Sök grundorsaken till problemen och driv på detta sätt 

lärandet i organisationen. 

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen(genchi genbutsu). 

• Lös problem och förbättra processer genom att själv gå till källan av problemen. 

• Utgå från personligen verifierade uppgifter när du talar. 

• Chefer på högre nivåer och ledning bör se efter själva så att en större förståelse skapas. 

 

Princip 13: Fatta beslut långsamt och i överenskommelse med andra, överväg samtliga 

alternativ och verkställ snabbt. 

• Bestäm er inte förrän ni övervägt samtliga alternativ. Verkställ sedan snabbt men 

försiktigt. 

• Nemawashi är en process där man diskuterar problem och lösningar för att nå 

konsensus. 

 

Princip 14: Utveckla den lärande organisationen genom att ständigt reflektera (hansei) och 

förbättra (kaizen) 

• När arbetssättet väl etablerats, används verktygen för förbättringar för att fastställa 

grundorsaken till förbättringar. 

• Utforma arbetssätt som kräver minimala lager och då slöseri uppdagas ska man 

använda en process för ständiga förbättringar(kaizen). 

• Skydda kunskapsbasen genom att utveckla medarbetare som stannar kvar. 

• I förebyggande syfte ska hansei användas då avstämning sker eller då projekt avslutas. 

• Standardisera hellre än att uppfinna hjulet på nytt vid varje nytt projekt. 

3.3.5 Womack och Jones fem principer 

Som en uppföljning av bästsäljaren The Machine that Changed the World har Womack och 

Jones skrivit Lean Thinking, en uppföljare som konceptualiserar lean och är skriven för ledare 
som vill införa lean i sin organisation genom att följa en anvisning steg för steg. 

Fem olika fundamentala principer används för att åstadkomma detta. Fokus ligger på att förstå 

sig på muda och förvandla det till värdeskapande aktiviteter samt att träna upp människor och 

team att sträva efter ständiga förbättringar d.v.s. kaizen. De fem principerna som ska följas 

steg för steg följer (Womack & Jones, 2003): 
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Princip 1: Förstå vad som skapar värde för kunden 

Den kritiska startpunkten för leanfilosofi är värde, vilket enbart kan definieras av kunden. Av 

tillverkaren krävs därför en hög grad av förståelse för vad det är som kunden värdesätter och 

stor del av aktiviteterna i en process är vanligtvis inte värdeskapande. Börja med att utmana 

traditionella sätt att definiera värde på. Många företag vill göra små ändringar på det de redan 

gör, ofta börjar man fel och slutar därför fel. Reflektera ständigt över detta värde då 

perceptionen kan ändras under tid. Definiera därefter värde i termer av hela produkter. Det är 

lätt att glömma att förädlingsprocessen går genom flera företag och många jobbar därför som 

om de vore autonoma. När specifikationerna för en produkt är klar, bestäm en målkostnad 

baserat på mängden resurser och insatser som krävs för att färdigställa produkten om muda är 
försumbart. 

Princip 2: Förstå värdeflödet och dess ingående steg 

Värdeflödet är aktiviteterna vilka leder till en produkt eller tjänst som kunden värdesätter om 

de utförs korrekt och i rätt ordning. Vissa aktiviteter eller delar av aktiviteter kan betraktas 

som muda och man bör därför sträva efter att eliminera dessa onödiga aktiviteter och stödja de 

värdeskapande aktiviteterna som ska minskas så mycket som möjligt i antal. Kaizen(ständiga 

förbättringar) ska alltid tillämpas för kundvärdeskapandet. Observera värdeflödet; 

Värdeflödesanalys (Value Stream Mapping) är en teknik inom lean för att analysera flödet av 

material och information som behövs för att bringa en produkt eller tjänst till kunden. Genom 

att illustrera flödet grafiskt med standardiserade symboler går det att klargöra var värdet 

faktiskt skapas och vilka aktiviteter som inte är värdeskapande och hitta grundorsaken till 
dessa. 

Princip 3: Förbättra värdeflödet 

Efter att en värdeflödesanalys har gjorts och olika sorters muda har identifierats, ska ett 

optimerat flöde ritas upp vilket man ska arbeta efter. Flöden ska flyta på smidigt och utan 

avbrott då lean tillämpas från en värdeskapande aktivitet till en annan. Denna flödessyn bör 

tillämpas på alla aktiviteter. Förövrigt måste man undvika buffertar och lagerhållning för att 

undvika bundet kapital. Varje åtgärd måste vidtas för att undvika flaskhalsar som kan leda till 

hinder i processflödet. Det finns generellt sju olika sorters muda (Transport, Inventarier, 

Rörelse, Väntetider, överproduktion, överarbete och defekter som inte behöver tillföra 
mervärde för slutkund). 

Princip 4: Skapa en ”dragande” process från kunden 

Hela systemet ska agera efter kundbehov, det är kunden som sätter igång den dragande 

processen, s.k. pull, som ”fortplantas” bakåt genom systemet, s.k. kanban, ett sätt att 

synliggöra materialbehov genom att skicka styrkort bakåt i systemet. Till skillnad från 

traditionell produktion som använder s.k. push, där man förlitar sig på prognoser och 

tillverkar efter dessa, vilket kan leda till höga kostnader för lagerhållning. 

Princip 5: Fulländande 

Det sista steget att ta, då övriga fyra principer är realiserade i organisationen, är att förstå 

systemet ännu bättre och ständigt försöka förbättra det genom att komma med nya idéer 
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genom oändliga steg. Fokus ska ligga på att försöka eliminera waste (spill). Systemet blir med 

tid mer smidigt och flexibelt och i takt med detta är det också enklare att identifiera waste för 

att eliminera det. Den man ska sträva efter är att alla aktiviteter ska vara värdeskapande och 

resultaten ska vara konsekventa perfekta varje gång. 

3.3.6 Jämförelse mellan Liker och Womack och Jones  

Det finns en komplexitet i att analysera lean då det inte finns ett klart definierat 

tillvägagångssätt. Liker har 14 principer och Womack och Jones har fem. Det är viktigt att 

förstå att de tillvägagångssätt som beskrivs i litteraturen är en tolkning och generalisering av 

Toyota Production System (TPS), inte en direkt konceptualisering och att forskningen kring 

filosofin inte stannar på Toyota utan fortsätter. Stor del av litteraturen överlappar eller skrivs 

efter olika fokus exempelvis flödesfokus som Womack och Jones använder sig av för att 

förbättra alla processerna kring värdeflödet. Detta kan kontrasteras mot Likers 14 principer 

som mer är generella metoder, mer inriktade på att förbättra olika delar av helheten, simultant. 

Det som är relevant att nämna gällande de två böckerna som studerats är vad Liker kallar för 

Respekt för andra människor som är taget direkt från Toyotas Interna undervisningsmaterial. 
Detta återfinns inte i Womack och Jones Bok Lean Thinking. 

Av de två böckerna framkommer att lean inte är något kokboksrecept utan olika kärnkoncept 

som bör implementeras i organisationen efter bästa möjliga förmåga. Det är viktigt att inse att 

lean inte kommer som en färdig helhetslöning utan är en filosofi som erbjuder verktyg för att 

organisationen ska utveckla denna lösning själv. Detta kan också ses vara styrkan i lean att 

begreppet är pragmatiskt mångtydigt vilket gjort den universellt applicerbar och bidragit till 

dess popularitet. Det som är relevant för denna studie är att använda dessa verktyg och 
försöka generalisera dem i en ny kontext. 

I böckerna framkommer även att lean skall ses som en helhetslösning. Det går inte att 

optimera autonoma delar och strunta i resten då helheten påverkas av alla delar och alla delar 

påverkar varandra. Det är viktigt att ha i åtanke att ändrar man i en process påverkar man 

andra processer men som vi belyste i inledningen så kan en implementation med fördel startas 

med att enbart adresseras mot en enskild process för att sedan utvidgas och innefatta resten av 

organisationen för att åstadkomma en helhetslösning (Portioli-Staudacher, 2010). Med 

beskrivandet av att lean ska ses om en helhetslösning eller ett helhetssystem menar Liker att 
synsättet runt lean måste tränga igenom hela organisationskulturen (Liker, 2004). 

3.3.7 Leanmetodiker och verktyg 

Lean har haft ett stort inflytande men trots detta har olika företags insatser att implementera 

lean varit ytliga. Man har fokuserat för mycket på konkreta metodiker och ”verktyg” såsom 

Jidoka och just-in-time. Dessa enkla metodiker och verktyg kan inte fungera var och en för 

sig utan att man skapar en helhetssyn och den rätta kulturen som genomsyrar hela 

organisationen(Liker, 2004). Denna studie rör själva filosofin mer och därför har vi inte 

beskrivit verktygen, som mer kan ses som hjälpmedel, mer ingående utan bara nämnt ett fåtal 

av dem exempelvis just-in-time, en metod för att planera, kontrollera och en filosofi för som 

strävar efter att möta efterfrågan omedelbart med perfekt kvalitet och utan waste (Slack et al., 
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2007). Några andra metodiker och verktyg som man inte ska lägga för stor vikt på men som 

kan vara värda att nämna är SMED, 5S, 5 Why och Poka-yoke. SMED är en process för att 

minska omställningstider från en aktivitet till en annan, också kallad single minute exchange 

of dies. 5S är en enkel metodik för hushållning som fokuserar på ordning och dess element är; 

(1) Sort – Förkasta det som inte behövs och behåll det som verkligen behövs, (2) Straighten – 

Förvara redskap på sådant sätt att de är inom räckhåll då de behövs, (3) Shine – Förvara saker 

rent och prydligt, (4) Standardize – Standardisera de dagliga ordningsrutinerna, (5) Sustain - 

Se till att ordningen hålls. 5 why eller vad Slack et all kallar för why-why analysis är en metod 

att ständigt frågar varför tills man kommer till grunden av varför ett problem uppstått. Poka-

yoke är ett sätt att konstruera enheter på för att undvika misstag av operatörer som kan leda till 
fel(Slack et al., 2007). 

3.3.8 Kritik mot lean 

Framväxten av lean och dess utbredning och popularitet har gjort att många artiklar skrivits 

där lean kritiseras eller ifrågasatts. Mehri har studerat Toyota där filosofin ursprungligen 

kommer ifrån och beskriver att ett verkligt waste visar sig på denna arbetsplats i form av 

anställdas hälsa och säkerhet. De anställda drivs genom press, skrämseltaktik och 

överbelastning för att få arbetet utfört (Mehri, 2006). Cox skriver om makrofaktorerna såsom 

den kulturella aspekten av lean och att japanska leverantörsstrategier inte kan kopieras på 

samma sätt i västvärlden och att lean gällande leverantörsstrategier tenderar att stärka det egna 

företaget och inte alls är fördelaktigt för andra leverantörer som har egna mål och strategier 

(Cox, 2004). Andra kritiker menar på att lean är en ny omformulering och delar samma 

fundamentala inställning till processförbättringar som andra tidigare läror såsom exempelvis 
Total Quality Management (TQM) (Näslund, 2008). 

3.4 Andra aktuella metodiker för processförbättring 
Det finns, som beskrivet tidigare, ett flertal olika teorier för ledning av verksamhet och 

förbättring av processer som är aktuella idag och organisationer implementerar dessa tekniker 

allt mer frekvent. Några av de mer kända processförbättringsteknikerna är Lean, som 

beskrivits tidigare i detta kapitel, Six Sigma, Total Quality Management (TQM) och Business 

Process Reengineering (BPR) (Linderman et al., 2010). Dessa teorier kan på många vis 

beskrivas som olika trender inom management. Gemensamt för management trender är att de 

följer en livscykel med en uppåtgående fas, där teorin upplever en topp och sprids genom 

akademiska texter och ”management gurus”, som sedan följs av en nedåtgående fas 

(Abrahamson & Fairchild, 1999; Clark, 1998). Med detta följer att de olika metodikerna är 

mer aktuella och omskrivna vid olika tidpunkter. De fyra tidigare nämnda metodikerna är i 

högsta grad fortfarande aktuella i dagsläget och nedan beskrivs bakgrunden och teorin bakom 

dessa metodiker i ett försök att skapa en kontext till den valda processförbättringsmetodiken 

lean, som beskrivits tidigare i detta kapitel. Vissa tidigare författare på ämnet om ledning av 

verksamhet och ledning av produktion argumenterar för att dessa metodiker egentligen inte är 

metoder och tekniker utan mer filosofier eller sinnestillstånd och som komplimenterar 
varandra och har väldigt mycket likheter med varandra (Burton & Boeder, 2003). 
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3.4.1 Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) var en av de tidigaste management trenderna som 

fortfarande är aktuell och en definition av TQM är att det är ett holistiskt tillvägagångssätt för 

ledning och förvaltning av kvalitet som betonar den betydelse som alla delar av en 

organisation och alla människor inom en organisation har i att påverka och förbättra kvalitet 
(Slack et al., 2007).  

Begreppet TQM introducerades redan 1957 av Feigenbaum som var en doktorand inom 

teknologi på Massachusetts Institute of Technology och begreppet har sedan dess haft stark 

påverkan från olika management gurus genom årens lopp. Olika gurus har tillfört olika 

aspekter och metodiker till TQM och har haft olika lösningar för att åstadkomma 

förbättringar. Slack et al. argumenterar för att TQM bäst ses som en filosofi som över allt 

annat betonar totaliteten och som en filosofi och tillvägagångssätt som sätter kvaliteten i 

centrum för all verksamhet som sker i organisationen och i alla aktiviteter som sker i varje del 

av verksamheten (Slack et al., 2007). I en senare litteraturgenomgång slås det fast att det finns 

olika synsätt på TQM men att nyckelfaktorer och kärnkoncept som finns med i alla 

definitioner är: management filosofin hos ledarna, total delaktighet från personalen, 
kontinuerliga förbättringar, utbildning och tillstånd samt kundnöjdhet (Chung, 2008). 

Total Quality Management var som populärast under sent 80-tal och tidigt 90-tal och lidigt av 

ett bakslag under senare tid där TQM i kritiska artiklar har förklarats både som en död trend 

och som ett 80-tals fenomen (Slack et al., 2007; De Cock & Hipkin, 1997). Enligt De Cocks 

och Hipkins artikel från 1997 så beskrivs dock att intresset knappt avtagit då och TQM 
beskrivs fortfarande som en processförbättringsteori för 2000-talet. 

3.4.2 Business Process Reengineering 

Business Process Reengineering (BPR) är en metod för att organisera ett företag som gjordes 

känd och spreds av Michel Hammer och James Champy med deras bästsäljare från 1993 med 

namnet ”Reengineering the Corporation – A Manifesto for Business Revolution”. Boken 

publicerades återigen så sent som 2006 och det är fortfarande en väldigt aktuell metodik. Just 

det sista ordet i boktiteln ”Revolution” är någon som är signifikant för denna metodik. 

Hammer skrev redan tre år innan denna bok, i en då väldigt uppmärksammad artikel, om att 

det viktiga i Reengineering är idén om diskontinuerligt tänkande och att våga bryta loss från 

utdaterade regler och fundamentala antaganden som ligger till grund för verksamheten 
(Hammer, 1990). BPR definierar Hammer och Champy nedan. 

”… det fundamentala nytänkandet och den radikala omkonstruktionen av en 

affärsprocess för att åstadkomma dramatiska förbättringar av kritiska och 

samtida mått på prestanda, såsom kostnaden, kvaliteten, servicen och tempot.” 
(Champy & Hammer, 2006, p.35) (Egen fri översättning) 

Champy och Hammer använder analogin med att börja på en ”blank sida” och de utvecklar 

definitionen som finns citerad ovan och beskriver att de fyra nyckelorden i definitionen är 

Fundamentalt, Radikalt, Dramatiskt och Process (Champy & Hammer, 2006). Det 
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fundamentala står för att företaget måste fråga sig själv de grundläggande frågorna – varför 

gör vi vad vi gör och varför gör vi på det vis vi gör? Det radikala är att verkligen gå till roten 

med allt och det dramatiska syftar helt enkelt till att det ska vara en dramatisk förändring. 

Med nyckelordet process menar de på att alla i företaget måste få en ny processorienterad 
riktning istället för fokus på rena uppgifter och strukturer. 

Bjorn-Eril Willoch, som skrivit boken Business Process Reengineering – En praktisk 

introduktion och vägledning och har arbetat som managementkonsult inom området under en 

lång tid, är inne på samma spår som Champy och Hammer när han beskriver BPR som ett 

koncept som kan transformera organisationer från vertikalt tänkande, funktionellt indelade 

hierarkier till horisontellt fungerande, processfokuserade verksamheter (Willoch, 1994). 

Reengineering beskriver han som ”radikal redesign av affärsprocesser för att uppnå 

dramatiska resultatförbättringar” och för att återkoppla till föregående rubrik som 

innefattade beskrivningen av Total Quality Management återges Willochs beskrivning av 
varför ordet dramatisk är ett nyckelord i denna definition. 

”Reengineering har lite med ”fortlöpande förbättringar” att göra! Är man ute 

efter förbättringar i storleksordningen 5-10% kan man använda sig av andra 

metoder, t ex en av de många kvalitetsmodellerna som för närvarande florerar på 

marknaden (Total Quality Management – TQM – och andra liknande metoder)” 
(Willoch, 1994, p. 27)  

Som tidigare beskrivet om management trender så följde BPR en kurva men en snabbt 

uppåtgående fas följt av en neråtgående fas där intresset för trenden minskar. Från tidigt 1993 

och framåt så övertog BPR tronen från Total Quality Management som den hetaste teorin 

inom management och få ”lednings- innovationer” har fått samma genomslag som BPR fick. 

En undersökning från 1993 som tillfrågade 224 Nord Amerikanska ledande företagsledare 

visade att 72 procent av de tillfrågade hade ett BPR-program igång i deras organisation (De 

Cock & Hipkin, 1997). BPR klarade sig inte undan kritik där flera kritiska artiklar påpekade 

att det inte fanns något radikalt över BPR och en stor kritik mot BPR var att de inte såg till 

människan och att införandet ofta ledde till nedskärningar (De Cock & Hipkin, 1997; 

Buchanan, 1997) 

3.4.3 Six Sigma 

Six Sigma kom till 1986 på Motorola genom ingenjören Bill Smith som en respons till 

behovet av att förbättra kvaliteten och reducera antalet defekta produkter. Programmet hade 

en stor genomslagskraft och framgång på företaget och man började implementera det över 

hela organisationen. Mellan åren 1987 och 1993 lyckades man uppskattningsvis reducera 
antalet defekta produkter med 94 procent (Montgomery & Woodall, 2008).  

Fokus inom kvalitetskonceptet Six Sigma är att reducera variationer hos nyckelprodukter mot 

specifika målvärden för att nå en nivå där sannolikheten att defekter eller fel uppstår är 

väldligt liten. En naturlig variation på antal defekta varor i produktion kan ses ligga på ± 3 

standardavvikelser vilket innebär 66, 800 defekter på varje miljon producerade produkter.  Six 
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Sigma, där sigma kommer från den grekiska bokstaven sigma (!) som ofta används för att 

indikera standardavvikelsen i en process, syftar till att halvera intervallet till ± 6 

standardavvikelser vilket innebär en minskning av antalet defekter på varje miljon 

producerade produkter till enbart 3,4 stycken. Six Sigma är dock ett långt mycket bredare 

begrepp än enbart en examination av processvariation. Det används mer som en 

förbättringsfilosofi som rekommenderar ett angreppssätt för att mäta, förbättra och hantera 
kvalitet och för att generellt leda och hantera verksamhetsprestanda (Slack et al., 2007). 

Hos ett företag som antagit Six-Sigma-filosofin så införs ett såkallat ”bältessystem” som 

består av ”grönbältare”, ”svartbältare” och en elitgrupp som kallas ”master black-gruppen” 

(12manage - Six Sigma, 2011). De med gröna bälten har ofta en till två veckors träning inom 

Six Sigma konceptet och leder mindre projekt eller assisterar svartbältare, som har minst fyra 

veckors träning, med större Six Sigma projekt. Elitgruppen ”master black” tränar andra inom 

organisationen och jobbar nära med företagsledare med projektdefinition samt 
projektselektion (Montgomery & Woodall, 2008).  

3.4.3.1 DMAIC 

Inom Six Sigma projekt arbetar man med en specifik fem-stegs modell för problemlösning 

som kallas DMAIC-modellen. Bokstäverna står för de fem stegen och är i kronologisk 

ordning Definiera (Define), Mät (Measure), Analysera (Analyze), Förbättra (Improve) och 

kontrollera (Control).  Nästan uteslutande så arbetar alla organisationer som inför Six Sigma 

med DMAIC-modellen men den är inte formellt bunden till Six Sigma implementeringar utan 
kan användas fristående från Six Sigma (Montgomery & Woodall, 2008).  

Det första steget - Define - går ut på att: definiera möjligheter där förbättring kan ske, 

definiera kritiska kundkrav, kartlägga processerna och bygga projektteam. Measure – som är 

nästa steg, går ut på att: bestämma vad som ska mätas, klargöra mätnivåer, hantera data och 

mätvärden och utveckla och validera system för mätning. I analyssteget – Analyze – så 

analyseras området som mättes och data som insamlats analyseras för att förstå anledningarna 

till variationerna. I detta steg är det av stor vikt att gräva djupt för att försöka komma till roten 

av problemet. I det fjärde steget – Improve – så genereras flera potentiella lösningar på 

problemet som sedan utvärderas. En slutgiltig lösning väljs sedan ut som verifieras och 

godkänns. Det sista steget – Control – går ut på att: kontrollera prestanda, säkra processen 

mot misstag, övervaka och kontrollera kritiska delar och utveckla planer för löpande 
processhantering.  

3.5 Process Management System 
Kevin Linderman, en professor i verksamhets- och ledningsvetenskap vid Carlson School of 

Management, har tillsammans med Roger G. Scroeder och Janine Sanders skrivit en artikel 

som beskriver ett ramverk för vad som gör kunskapsbildning och processhantering möjlig 

(Linderman et al., 2010). Passande nog har artikeln namnet ”A Knowledge Framework 

Underlying Process Management”. I denna artikel behandlas implementering av 

processförbättringsmetodiken Six Sigma (författarna belyser dock att ramverket är vidare 

applicerbart och inte beroende av vilken metodik som används) och ramverket och 
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parametrarna som behövs tillsammans med metodiken för att skapa organisatorisk kunskap. 

Vad som gör denna artikel intressant för denna studie och rapport sammanfattar författarna 
bra med avslutningen av slutsatskapitlet i studien: 

”Denna studie argumenterar för att en implementering är mer än att bara 

applicera beslutsfattande verktyg och tekniker för att förbättra projekt. Ledare 

behöver utveckla och stödja en ”förbättrande infrastruktur” som möjliggör för 

verktyg och tekniker” (Linderman et al., 2010) (Egen fri översättning) 

 

Figur 6 : Ramverk och faktorer för kunskapsbildning 

Forskningens resultat presenteras i en modell som i denna rapport illustreras i figur 6. 

Modellen visar på de faktorer som är bakomliggande till att kunskap skapas i processer och i 

sin tur i organisationen. Faktorerna som Linderman, Scroeder och Janine identifierar är 

Ledarskap, Teknisk Support, Social Support och en Teknik för Processförbättring. Tekniken 

för processförbättring är det som hittills har behandlats mest i det teoretiska ramverket i denna 

rapport och är i detta fall leanmetodiken med dessa tillhörande verktyg och metodiker. Vad 

denna modell belyser är att det inte går att bara applicera verktyg och tekniker på 

problemområdet utan att de andra faktorerna behövs och måste ligga som grund för tekniken 

för processförbättringen. I det teoretiska ramverket behandlas ledarskap och dess påverkan på 

organisationskulturen där även den sociala supportdelen med motivationsfaktorer belyses. 

Teknisk support handlar en hel del vilken informations teknologi som används och hur 
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personalen tränas m.m. och denna del av den stödjande infrastrukturen beskrivs utifrån 
fallstudien i empirin.  

3.6 Organisationskultur 
I detta delkapitel beskrivs fenomenet organisationskultur grundligt för att ge läsaren en 

förståelse för dess innebörd. Vi börjar med att ta upp centrala delar av det mångtydiga 

begreppet kultur för att sedan förklara dess dynamik. Denna dynamik kan i slutändan innebära 

fördelar för organisationen men kan också i många fall ha en negativ inverkan där fenomenet 

ter sig okontrollerat och organisationsmedlemmarna inte agerar i linje med organisationens 

långsiktiga strategier. Författarna Christensen och Shu beskriver organisationskultur som ”den 

unika karakteristiken av en organisation” och förklarar begreppet som svårdefinierat och 

mångtydigt. Att skapa sig en någorlunda förståelse för detta begrepp hjälper ledare att få en 

övergripande syn för hur organisationen kan agera i olika situationer och därmed är skapandet 

och hanteringen av kulturen en av de viktigaste funktionerna för ledare (Christensen & Shu, 

2006). Alvesson förklarar på samma sätt att begreppet kultur som metafor är för generellt och 

vagt och att begreppet i sig inte ska vara den slutgiltiga bilden då fenomenet konceptualiseras 

i organisationen (Alvesson, 2002). Då lean och dess byggstenar i hög grad bygger på kultur är 

det aktuellt att klargöra detta fenomen för att beskriva hur ledare kan skapa förutsättningar för 
att påverka den. 

Själva begreppet organisationskultur är ett relativt nytt begrepp och myntades först av 

Andrew Pettigrew år 1979 som i artikeln ”On Studying Organizational Cultures” införlivade 

ett socialantropologiskt perspektiv på organisationsläran genom att använda koncept både från 

sociologin och från antropologin som än inte hade integrerats i teorin kring organisationers 

beteende (Pettigrew, 1979). Begreppet spred sig därefter snabbt i litteraturen bl.a. genom 

Hofstede (1980), Schein (1980), Deal & Kennedy (1982) och Peters & Waterman (1982) som 

särskilt ansvarade för den utbredda populariteten kring det breda området. Enligt Barley och 

Kunda är det detta som är den nya normativa ledarskapsförhållningen i organisationer, vilket 
vi tidigare nämnt (Barley & Kunda, 1992). 

3.6.1 Definition av kultur 

Hofstede menar att kultur är vad vi kallar de oskrivna regler som gör en person till en bra 

gruppmedlem. Kulturen utgör en moralisk standard för samhörighet i en viss grupp och 

definierar gruppen som en ”moralisk cirkel”. Denna innefattar symboler, hjältar/hjältinnor, 

ritualer och olika utövningar men kärnan av kulturen ligger i omedvetna värderingar 

(Hofstede.nl, 2011). Då fenomenet är mångtydigt vilket tidigare nämnts är det viktigt att 

klargöra definitionen. Sandberg refererar till Hofstede och betonar sex centrala dimensioner 
av begreppet kultur, där enighet råder kring definitionen (Sandberg, 1997): 

1. Kulturen hör till helheten och är ett kollektivt fenomen som inte kan föras ned till 
enskilda individer. 

2. Kulturen är historiskt bestämd. 
3. För att belysa kulturfenomen används antropologiska begrepp. 
4. Kulturen bärs upp av en grupp människor som fungerar som ett kollektiv och är socialt 

konstruerad. 
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5. Kulturen är ”mjuk” och kan inte med enkla medel mätas eller klassificeras. 
6. Kulturen är ”trög” och svår att förändra. 

 
Vi kommer att studera några av dessa punkter mer ingående i detta kapitel. De 

socialantropologiska begrepp som används för att studera kulturen är bl.a. de som ingår i den 

moraliska cirkeln d.v.s. symboler, hjältar/hjältinnor, ritualer etc. Deal och Bollman beskriver i 

boken ”Nya perspektiv på organisation och ledarskap” några av dessa begrepp (Deal & 
Bollman, 2009): 

• Symboler – Är fysiska ting ifrån vilken kulturen visar sig och förmedlas. 
• Myter – Är berättelser som förankrar nutiden i historien och har många gånger sina 

rötter i verksamhetsgrundandet. De bidrar till att fastställa en organisations 
värderingar. 

• Visioner – En abstrakt vision ger konkreta bilder som kopplar samman historia, 
legend och kärnfilosofi med framtida händelser. 

• Hjältar/Hjältinnor – Är de medarbetare som lever upp till värderingar och ideal som 
inspirerar andra. 

• Historier – Berättelser som erbjuder stöd, tröst, vägledning och hopp genom att 
förmedla kärnvärden. 

• Ritualer – Ritualer är handlingar som skapar ordning och reda i en oförutsägbar 
vardag. 

• Ceremonier – Skillnaden mellan ritual och ceremoni är mer subtil. Medan ritualer är 
vardagliga handlingar är ceremonier speciella och inträffar mer sällan. 

 
I organisatoriskt syfte spelar dessa faktorer en viktig roll då de förmedlar organisationens 

gemensamma värderingar eller kulturen (Peters & Waterman, 2004).  

3.6.2 Kulturdynamik 

Sandberg menar att det utifrån kulturteorin går att se på människor som både bärare och 

skapare av kultur (Sandberg, 1997). I detta delkapitel kommer vi att belysa dessa två 

perspektiv. Kulturgurun Edgar Schein uttrycker kultur som en grupps tillhörighet, vilket kan 

ses som ett ackumulerande av kunskap som gruppen har förvärvat med tidens gång. 

Definitionen betonar lärandeaspekten och menar därmed också på att kulturen lever vidare i 

den del av det ackumulerande lärandet som överförs till nykomlingar i gruppen. Kulturen kan 

därmed ses som ett mönster av grundläggande antaganden som utvecklats av en grupp medan 

gruppen lär sig att ta itu med problem såsom att anpassa sig till den yttre miljön och internt 

skapa ett samspel mellan dess medlemmar. Denna kultur har med tid visat sig fungera och 

vunnit förtroende hos gruppen och därmed kommer det också överföras till nykomlingar i 
gruppen som det rätta sättet att tänka och känna inför olika problemställningar (Schein, 1988).  

Medan Schein har ett produktperspektiv på kultur, vilket betyder att den grundar sig på 

återföring och erfarenhet som ackumulerat sig under en viss tid, har Deal och Kennedy en mer 

processinriktad syn där definitionen är ”det sätt vi gör saker på här”, vilket betyder att 

kunskapen inte omvandlas med tiden utan att den hela tiden återskapas bland medlemmarna 

och erfarenhetsåterföringen är nästintill obefintlig (Deal & Bollman, 2009). Kulturen kan 

därmed både ses som en produkt som är resultatet av interaktionen mellan 
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gruppmedlemmarna och påverkan av den yttre miljön och som en process där övergripande 

antaganden och värderingar lever kvar i nya generationer av gruppmedlemmar. Enligt 

Sandberg är människor både bärare och skapare av kultur. Att de är bärare av kultur innebär 

att människor är programmerade till vissa tankesätt; traditioner och antaganden skolas in. Att 

se människor som kulturskapare är att de genom erfarenheter, nya intryck, impulser och egen 

kreativitet har ett mer aktivt förhållande till den av tidigare generationer överförda kulturen 

och förändrar delar av denna. Dock betonar Sandberg trögheten i kulturskapandet och menar 

att detta sker gradvis och långsamt (Sandberg, 1997). Sandberg ser alltså både kulturen som 

en produkt och en process där traditionerna lever kvar mer eller mindre men att människor har 

förmåga att, förutom att följa normer enligt processperspektivet, ta självständiga beslut utifrån 
nya erfarenheter enligt produktperspektivet. 

Styrkan i integrationen av kulturen beror på ett flertal faktorer såsom hur länge gruppen har 

existerat, intensiteten av gruppens erfarenhet av lärande, olika mekanismer som tillåter 

lärande och styrkan och tydligheten av de gemensamma antaganden som finns hos de 

personer som leder gruppen (Schein, 1988). Oavsett om denna kultur är stark eller svag har 

den ett stort inflytande över hela organisationen. Kulturen påverkar således i princip allt från 

vem som befordras och vilka beslut som tas, till hur de anställda klär sig och vilken sport de 

utövar på fritiden (Deal & Kennedy, 2000). Peters och Waterman resonerar att ju starkare en 

kultur är, desto mindre behov av styrning behövs då människor är medvetna om vad det ska 

göra. De kontrasterar också detta och menar att även företag som presterar sämre kan ha 

starka kulturer om de mer sätter fokus på intern politik och siffror istället för på marknaden 

(Peters & Waterman, 2004). Om koherensen av värderingar och antaganden i organisationen 

är hög kan det också leda till en hög grad av förändringsovilja och tröghet då hela gruppen 

kulturellt motsätter sig oliktänkande förslag och beteenden. Det finns mycket tidigare 

forskning som visar på att det väldigt ofta finns en ovilja i samband med förändring och att 

anställda som lättast och mest engagerat antar förändringen är de som upplever förändringen 
som rättvis (Foster, 2010). 

3.6.3 Subkulturer 

Som vi tidigare nämnt är kultur någonting som är starkt närvarande men i stort sett omedvetet 

tills yttre faktorer frambringar ett visst tankesätt eller visst beteende. Dessa tankesätt och 

beteenden skapar mening, stabilitet och trygghet hos individer i gruppen. Kultur är en grupps 

tillhörighet och därför kan organisationer ha en kultur om de varit stabila under en längre tid 

och varje grupp inom en organisation kan således ha en egen utvecklad kultur (Schein, 1988). 

Även Alvesson resonerar att det inte finns enhetliga och unika kulturer på organisationsnivå 

och att dessa olika kulturella mönster ofta får sin karaktär och form ifrån 

spänningsförhållandet i relation till ledningen (Alvesson & Berg, 1988; Alvesson, 2002). 

Många företag har en brokig bakgrund och det finns vanligtvis interna skillnader vad det 

gäller värderingar, föreställningsramar och symbolik hos dessa. Företag består i verkligheten 

av olika generationer, samhällsklasser, yrken, yrkesgrupper och kulturen byggs snarare runt 

mångfald än enhetlighet. Förutom kulturella skillnader som rör sociala föreställningar utanför 

organisationer, exempelvis ålder, kön, profession och samhällsklass grundas även den 
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kulturella skillnaden i organisationer genom uppdelningar av divisioner, avdelningar och 

hierarkiska nivåer (Sandberg et. al, 1997). Willcoxson och Millet menar att de som använder 

pluralistiska perspektiv är medvetna om att organisationer har subkulturer som uppstått från 

dessa faktorer. Utifrån detta bör kulturella förändrings- och underhållsprogram utarbetas för 

olika segment av organisationen (Willcoxson & Millet, 2000). Diktonomisering i detta 

sammanhang betyder att man överbetonar för olikheter och blundar för likheter (Packendorff 

& Lindgren, 2010). Det kan finnas en överhängande risk för detta fenomen i organisationen 
som helhet och detta kan förstärkas då olika subkulturer uppstår. 

3.6.4 Ledarskap, kultur och motivation 

Utifrån ett kulturellt perspektiv är behovet av mening människans mest basala behov. Med 

detta i åtanke kan ledare som uppmuntra användning av kulturella former, såsom symboler, 

hjältar/hjältinnor, ritualer och olika utövningar bidra till att göra organisationen effektiv (Deal 

& Bollman, 2009). Ledare bör med andra ord inte försöka hårdstyra kulturen utan genom en 

normativ ledarskapsstil skapa förutsättningar för att påverka den i linje med organisationens 

långsiktiga strategier. Willcoxson och Millet talar på samma sätt om hur ledare bör påverka 

kulturen och menar att det först och främst är nödvändigt att finna så många attribut som 

möjligt av den befintliga kulturen och den kultur som organisationen strävar efter (Willcoxson 

& Millet, 2000). Med dessa attribut menas symboler, hjältar/hjältinnor, ritualer etc. och de 

värderingar som underbygger kulturen i organisationen och därmed använda dessa för att 

driva på förändringen. Attributen kan användas för att skapa kollektivt engagemang, 

frambringa motivation, skapa mening och därmed arbetstillfredställelse i organisationen. Det 

gäller också att kollektivt fokusera på marknaden istället för att lägga tid och energi på intern 
politik och siffror vilket i många fall kan leda till suboptimering av arbetet. 

Används inte en normativ ledarskapsstil som formar kulturen genom att uppmuntra 

användningen av de nämnda attributen kommer kulturen att byggas nedifrån och upp och 

formas med tiden av det som vinner acceptans och ses som önskvärt av själva gruppen. Det är 

emellertid viktigt för ledare att referera till dessa attribut och kommunicera gemensamma mål 

och visioner för att få organisationen på rätt spår. Effektiv ledning då det gäller kulturella 

aspekter är förmågan att kunna minska och överbrygga tvetydigheter och paradoxer i 

organisationen utan att förmedla budskap som är alltför motsägelsefulla (Sandberg, 1997). 

Peters och Waterman förklarar detta som att enhetliggöra de sociala dimensionerna av 

organisationen och menar att det är viktigt att förhålla sig adaptivt i en ständigt föränderlig 

värld (Peters & Waterman, 2004). 

Att skapa gemensamma mål och visioner kan exempelvis ske genom formella eller informella 

mötesaktiviteter som har en stor kulturell påverkan, här har man också möjlighet att studera 

och inventera kulturen (Sandberg, 1997). Peters och Waterman har tagit fram ett ramverk som 

ger en generell bild på hur ett företag kan organiseras och där de gemensamma och delade 

värderingarna utgör navet i modellen (Peters & Waterman, 2004). Modellen kom att bli känd 
som McKinsey 7S Framework och illustreras i figur 7 i en egen fri översättning. 
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Figur 7 : McKinsey 7S Framework 

Peters och Waterman tar upp de konkreta (hårda) aspekterna av organisationen som bl.a. utgör 

strategi och struktur, men likväl också de abstrakta (mjuka) som rör kulturell stil, system 

(processer och tillvägagångssätt), anställda och färdigheter. Syftet med detta ramverk var att 

övertyga företagsledare att ”mjukt är hårt” och att man måste förstå organisationer på ett mer 

övergripande plan och inte bara överbetona de två förstnämnda aspekterna. Modellen är lik 

den Linderman et. al. tagit fram, som illustreras i figur 6, som betonar nödvändigheten i att 

inte bara använda beslutsfattande verktyg och tekniker för att förändra projekt utan genom 

ledarskap skapa en förbättrande infrastruktur som möjliggör verktyg och tekniker. De båda 

modellerna belyser hur viktigt det är med kultur, den ena är mer mot ledarskap och förändring 

och det andra tar upp hur de gemensamma värderingarna sammanfogar alla områden i 
organisationen. 

3.7 Mätetal 
För att på ett effektivt vis styra processer inom organisationer är det ofta viktigt att mäta 

parametrar i dessa processer. Värdena man får fram kan gå under flera olika namn. På svenska 

kallas de ofta mätvärden, nyckeltal eller prestationsmått, på engelska går fyra olika typer av 

prestationsmått under namnen: Key Result Indicator (KRI), Performance Indicator (PI), 

Result Indicator (RI) samt Key Performance Indicator (KPI). Enligt David Parmenter är det få 

företag som egentligen arbetar med rätt typer av mått och kallar alla felaktigt för KPI 

(Parmenter, 2010). Måtten illustreras i figur 8 som olika nivåer av mätetal i en tänkt ”lök” 
med skalet och de olika lagren som KRI, RI och PI och sedan KPI som själva kärnan.  
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Figur 8 : Nivåer av mätetal 

KRI beskrivs av Parmenter som ett mått som ofta växlas samman med KPI. Vad som skiljer 

de åt är att KRI mer är ett samlingsmått för flera separata åtgärder och mer ger en översiktlig 

bild om organisationen är på väg i rätt riktning till skillnad mot KPI som är mått som enbart är 

fokuserade på de aspekter som är mest kritiska för organisationen i dagsläget och i framtiden. 

KRI täcker en längre tidsaspekt än KPI och granskas på månads- eller kvartalsbasis, återigen 

till skillnad från KPI som granskas och övervakas dygnet runt, dagsvis eller veckovis. KRI 

samt RI är ofta finansiella mått medan KPI och PI aldrig mäts i kronor eller dollar. RI och PI 

är måtten som ligger mellan KPI och KRI och det är dessa mått är störst till antalet och är 

viktiga mått som inte kan anses som nyckelmått för organisationen utan mer mått som hjälper 

team och individer att anpassa sig mot organisationens strategi. En stor skillnad är att KPI 

aldrig kan vara ett mått på något historiskt, exempelvis hur många kundbesök ett företag 

gjorde förra månaden, utan är aktuella eller framtidsinriktade mått. David Parmenter beskriver 

att ett företag bör hålla sig till 10/80/10 regeln där det bör finnas omkring 10 KPI:s, omkring 
80 stycken PI:s och RI:s samt omkring 10 KRI:s (Parmenter, 2010). 

Parmenter presenterar en 12-stegs modell för att utveckla och använda Key Performance 
Indicators: 

1. Engagera ledningsgrupp.  
2. Etablera ett vinnande KPI-projektteam, bestående av två till fyra personer som 

rapporterar direkt till CEO. 
3. Etablera en ”just do it” kultur och attityd inom organisationen. 
4. Sätt samman en holistisk strategi där KPI-projektet är delaktigt 
5. Marknadsför KPI-systemet till alla anställda. 
6. Identifiera kritiska framgångsfaktorer inom hela organisationen. Det mer kända 

namnet på dessa är Critical Success Factor (CSF) och är en sådan typ av element inom 
organisationen som är anledningen till att man väljs av kund. 

7. Registrera nyckeltal i en databas. 
8. Välj ut mätetal på team-nivå. 
9. Välj ut organisatoriskt framgångsrika KPI:s 
10. Utveckla rapporteringsramverket för alla nivåer. 
11. Främja användandet av KPI. 
12. Raffinera KPI för att bibehålla deras relevans. 

 
Tre principiella problem med nyckeltal uttrycks i Catasús et al.s bok med namnet ”Boken om 
nyckeltal”(Catasús et al., 2008) .  
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1. Nyckeltal blir ett koncentrat av verkligheten och då kan helheten gå förlorad. 
2. Nyckeltal kan ge för mycket information som gör att informationen inte bidrar till 

beslutsfattande och kan till och med motverka beslutsfattande. 
3. Individen kan bli för fixerad vid ett nyckeltal som kan göra att individen har svårt att 

ta till sig om beräkningen för ett nyckeltal skulle ändras. 
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4 Empiri 
Kapitel fyra behandlar det empiriska material som inhämtats i fallstudien på Saab. Kapitlet 

inleds med en historisk bakgrund över Saab och hur företaget i dagsläget ser ut med dess 

olika affärsområden. Sedan går kapitlet in på hur produktutvecklingen och produktlivscykeln 

ser ut och hur det faktiska informationsflödet kring fel- och avvikelserapportering ser ut där 

även intressenterna kring denna rapportering beskrivs. Kapitlet avslutas med att behandla 

företagskulturella aspekter som framkommit under insamlingen av den empiriska 
primärdatan.  

4.1 Saabs historiska bakgrund 
Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) grundades 1937 i trollhättan med målet att förse 

behovet av en svensk militär flygindustri. Genom leveransen av första flygplanet B17, ett lätt 

bomb- och spaningsflygplan, blev Saab huvudleverantör för det svenska försvaret. Detta kom 

att bli en början på ett utvecklingssamarbete som kom att pågå genom ett flertal generationer 

av militärt flyg. I slutet av 40-talet kom Saab att introducera jaktplanet J29 Tunnan som under 

mitten av 50-talet ersattes av Lansen och kort därefter av Draken (1960) och Viggen (1970). 

Första leveranserna av Gripen som en fjärde generation av jaktplan började 1993. 1999 skrevs 

en första exportorder på för Gripen av Sydafrika. Därefter skrev även Tjeckien, Ungern och 
Thailand också avtal med Saab (Saabgroup.com, 2011). 

4.1.1 Fokus på helhetslösningar 

Det militära flyget kom att öppna dörrar för en rad andra affärsområden och produkter. I slutet 

av 40-talet påbörjade Saab sin biltillverkning och på 60-talet hjälpte företaget till att utveckla 

Sveriges dator-, raket- och rymdindustri. År 1969 slogs företagen Saab och Scania ihop till 

Saab-Scania, ett företag som kom att kombinera flyg- och försvarssystem med tillverkning av 
olika fordon (Saabgroup.com, 2011). 

År 1990 blev den civila fordonsindustrin ett autonomt företag som kom att heta Saab 

Automobile, vilket köptes upp av GM (2000) och senare av Holländska Spyker (2010). Saab 

och Scania avslutade samarbetet 1995 och fortsatte som två enskilda företag (Saabgroup.com, 
2011). 

Saab fusionerades år 2000 med försvarsindustrikoncernen Celsius. Däribland ingår 

exempelvis Bofors som tillverkat kanoner sedan 1800-talet. Vissa delar av Saab sina rötter i 

företag som Philips, Datasaab, Ericsson, AGA och Satt Electronics. Genom att köpa upp 

Celsius förde Saab samman stora delar av den svenska försvarsindustrin under ett och samma 

tak och skapade Skandinaviens största företag inom området. Saab har med andra ord med 

åren fått ett allt bredare produktsortiment och huvudfokus ligger på framtida försvarsbehov 

men företaget har på senare år alltmer börjat erbjuda lösningar för civil säkerhet och att agera 
som serviceleverantör (Saabgroup.com, 2011). 



37 

 

4.1.2 Affärsområden 

Som tidigare nämnts har Saab under åren vidgat sina affärsområden för att nå ut till nya 

målmarknader. Saab har i dagsläget fem affärsområden som var och en finansiellt ansvarar för 

de lösningar de erbjuder. Nedan presenteras fyra av dessa affärsområden kortfattat och det 

aktuella affärsområdet Security and Defence Solutions (SDS) presenteras mer ingående. 

4.1.2.1 Aeronautics 

Aeronautics ansvarar för utvecklingen av både militära och civila luftburna system samt 
tillhörande delsystem och flygplanskomponenter. 

4.1.2.2 Dynamics 

Dynamics erbjuder vapen för markstrid, missilsystem, torpeder, sensorsystem, obemannade 

undervattensfarkoster, stealthteknik och säkerhetssystem både för marin miljö och 
kärnkraftverk. 

4.1.2.3 Electronic Defence Systems 

Affärsområdet Electronic Defence Systems fokuserar på mikrovåg- och antennteknologi och 

tillhandahåller systemlösningar för dessa. Kompletta system finns för elektronisk krigsföring 
för både luft-, land- och marina applikationer. 

4.1.2.4 Support and Services 

Detta affärsområde är Saabs övergripande supporterbjudande till marknaden och 

tillhandahåller bl.a. integrerade stöd- och servicelösningar, underhåll, logistik och teknisk 
support till kunder inom försvar och civilsäkerhet samt civila flygoperatörer. 

4.1.2.5 Security and Defence Solutions 

Security and Defence Solutions (SDS) erbjuder C4I-system (Helhetsbegrepp för Command, 

Controll, Communication och Computer) luftburna varningssystem, civila säkerhetssystem 

och lösningar. Under detta affärsområde finns i sin tur fem olika sektioner för att täcka de 

nämnda lösningarna. En av dessa är Training & Simulation som täcker den civila delen 

tillsammans med Security Solutions som bl.a. utvecklar civila system till flygplatser, 
kärnkraftverk och fängelser. 

Land-, luft- och marindivisionen var under ett antal år autonoma men dessa har slagits ihop i 

ledningssystemverksamhet till Command and Control Systems (C2S). SDS har även 

Communication som kan vara både kommunikation för civila och militära system samt 
Surveillance Solutions som utvecklar system för övervaktning. 

4.2 Produktlivscykel 
I figur 9 illustreras produktlivscykeln och dess olika faser PD0 till PD7 i kronologisk ordning 
(Saabs intranät, 2011).  
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Figur 9 : Produktlivscykeln 

Avgränsningen för denna studie är PD3-PD7. PD0-PD2 innefattar marknads- och 

portföljanalys och är därför inte intressanta för denna studie. Vid PD3 börjar försäljningen 

och utvecklingsprojekten kan börja finansieras. Informationsflödet kring fel- och 

iakttagelserapporteringen kan ses komma in vid denna fas och avslutas då supporten för 

produktfamiljen upphör vid PD6. PD7 kan mer ses vara ett moment än en längre fas som 

fastställer nedläggning av produkten och eliminering av dokument rörande denna. 

 

4.3 Informationsflödet för fel- och avvikelserapportering 
Informationsflödet som kartläggs i denna studie är information gällande fel- och 

avvikelserapportering i produktutvecklingen hos C2S. Informationen gäller avvikelser som 

identifierats på både hårdvaran och mjukvaran i utvecklingen och informationen används för 

att testa och verifiera att mjuk- samt hårdvara fungerar som det ska och enligt 

kravspecifikation. Genom intervjuerna som genomförts i fallstudien har detta flöde 
identifierats och kartlagts.  

4.3.1 Hela flödet 

I figur 10 illustreras väldigt övergripande produktutvecklingen och hela informationsflödet för 

fel- och avvikelserapportering innefattas. Det är en kronologisk illustration där de olika 

faserna illustrerar en tidsrymd och där faserna kronologiskt följer varandra. Trots att det är en 

förenklad illustration över flödet täcker den flera faser och många vägar för 
informationsflödet. De olika delarna förklaras närmare och mer ingående genom detta kapitel. 
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Figur 10 : Fel- och avvikelserapportering - hela flödet 

Denna studies avgränsning av produktlivscykeln börjar med starten av produktionen och 

kravspecifikationer finns med i början av illustrationen i figur 10 för att illustrera hur de ligger 

till grund för hela produktflödet och är det som man utvecklar, testar och verifierar mot. Som 

figuren visar består denna produktutveckling ofta av utveckling av både hårdvara (HW) och 

mjukvara (SW). Dessa börjar, som figuren illustrerar, frånskilda varandra där hårdvara 

utvecklas för sig och mjukvara för sig och denna del av utvecklingen går under namnet fas 1 i 

figur 10. Utvecklingen kommer sedan till en integreringsfas, fas 2, där samspelet mellan 

hårdvaran och mjukvaran testas och verifieras. I denna fas involveras även kunden som då får 

insyn i avvikelserapporteringen och vad detta innebär behandlas senare i detta kapitel.  Fas 3 i 

figuren innefattar den period av tid från då att produkten säljs och börjar användas av kunden 

till att produkten ”går i graven” och ingen mer support ges på produkten. Funktionen hos C2S 

på den marina sidan som tar hand om produkten och de ärenden som inkommer under denna 
period heter Through Life Support (TLS).   

Som figuren visar ser fel- och avvikelserapporteringen olika ut på mjuk- och hårdvarusidan.  

Felrapportering som rör mjukvarurelaterade fel och avvikelser kallas SPR som står för System 

Performance Report och de som rör fel relaterade till hårdvara benämns IRP som står för 

Iakttagelserapportering. I figur 10 illustreras även vilka IT-verktyg som används för 

respektive typ av felrapporter. Vidare i empirikapitlet beskrivs hur denna hantering ter sig där 

vi först djupgående beskriver rapporteringen gällande mjukvara och sedan går vidare på 
hårdvara och sist hanteringen av ärenden i fas 3 och Through Life Support. 

4.3.2 Fel- och avvikelserapportering för mjukvara 

För att reda ut hur fel- och avvikelserapporteringen ser ut när det gäller mjukvara så 
studerades först hur SDS och C2S arbetar med sin mjukvaruutveckling.  
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4.3.2.1 Systemfamilj och utvecklingsnivåer 

Under varje domän på C2S (marint, luft, land) finns det flera systemfamiljer som fungerar 

som byggstenar för flera olika projekt av olika produkttyper. Under marint, som vi fokuserar 

på, finns exempelvis systemfamiljen 9LV som då fungerar som en bas för olika marina 

projekt. I produktutvecklingen använder man sig sedan av tre nivåer i produktutvecklingen 
som illustreras i figur 11.  

 

Figur 11 : V-modell över produktutvecklingsnivåer 

De tre nivåerna är system, modul och komponent. Arbetsprocessen som illustreras i figur 10 

börjar i det övre vänstra hörnet med att kravspecifikationen för en viss produkt bryts ner krav 

på systemnivå som sedan struktureras upp och designas. En produkt består av flera system 

och kraven på dessa system bryts sedan ner till flera krav för flera moduler som tillsammans 

bygger upp ett system. Och nästa steg är då att få ner det till krav och design på 

komponentnivå. Utvecklingen och själva kodandet börjar efter detta steg och som illustreras i 

figuren påbörjas detta på komponentnivå där sedan integration sker mellan komponenterna. 

Det är här testning och verifiering kommer in och därmed här fel- och avvikelserapportering 

kommer in. Koden testas och verifieras mot den tidigare fastställda kravspecifikationen och 

designen och upptäcks en avvikelse av testaren så skriver denne en SPR. För detta ändamål 

finns det som tidigare beskrivet olika lösningar och IT-verktyg inom C2S. Det finns ett äldre 

verktyg inom landdomänen som är på väg att fasas ut som heter ClearQuest och inom vårt 

fokusområde som är den marina domänen används, till största del, ett nyinfört IT-verktyg som 

kallas Jira. När man skriver en SPR i Jira så loggas ärendet i en databas och en ansvarig för 

ärenden i det aktuella projektet lägger tillbaka SPR:en mot en utvecklare som då får i uppdrag 

att åtgärda felet eller avvikelsen. Ansvarig för att lägga SPR tillbaka på utvecklare i projekten 

är oftast en så kallad System Engineering Manager (SEM) eller en projektledare. 

Utvecklingen fortsätter sedan som Figur 11 visar där utvecklingen går vidare till moduler och 
integration av dessa, när komponenterna är utvecklade och verifierade mot respektive krav. 

Denna nivåstruktur, med de tre olika nivåerna, är ny inom C2S och tidigare fanns enbart 

komponent- samt systemnivå. Modulnivån tillkom i och med en större förändring i den 

marina systemfamiljen där man gick från systemgenerationen Mark III till Mark IV. 
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Grundtanken med detta var att man skulle kunna bygga system av moduler som sedan kan 
användas inom andra projekt och andra system. 

En problematik som framkom under insamlingen av primärdata var att man från utvecklarnas 

håll hade väldigt svårt att se någon skillnad på de olika nivåerna och då främst mellan 
modulnivån och komponentnivån.  

”Modul-begreppet var en diffus men avgörande grundsten till Mark IV 

arkitekturen. Det har varit mycket diskussion om vad det är för ett slags djur, 

eftersom den är ett hopkok av olika samexisterande men i grunden väsensskilda 
begrepp.” 

”En modul består ofta av en stor komponent, vad är det då för skillnad mellan de 
två?” 

Något annat som framkom under intervjuerna var att i och med införandet av modulnivån 

hade det uppkommit ett fokus runt testningen av just moduler vilket medförde att 

komponenter inte testades i samma utsträckning. Det medförde även att betydelsen av 

systemnivån minskade markant eller till och med har ”försvunnit” som vissa uttryckte sig 
under intervjuerna.  

Det framkom en antydan att tankegångarna kring utvecklingen har gått från att utveckla 

system som är modulära, som var tanken med införandet av modulnivån, till att utveckla 
moduler som sedan kan sättas ihop till olika system. 

”Tror man att vi utvecklar moduler har det gått för långt. Vi utvecklar system som 

är modulära. Man går för långt i modultestning och att tro att de ska funka att 

bara testa på modulnivå är naivt. Vi utvecklar inte moduler som sedan bara kan 
sättas ihop i olika system.” 

4.3.2.2 Referenssystem 

En sak som är relevant redan här för förståelsen av hur utvecklingen och testningen går till är 

att utvecklingen sker mot systemfamiljen medan testningen sker i såkallade referenssystem. 

Detta illustreras i figur 12 där pilarna illustrerar utvecklingens gång och sedan informationen i 

form av SPR. Utvecklingen som sker mot systemfamiljen kan användas i olika projekt och då 

olika referenssystem som även uppdateras kontinuerligt varför det är viktigt att denna 
information innefattas i avvikelserapporteringen i SPR:en. 
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Figur 12 : Referenssystem 

En skillnad som framkom under intervjuerna till detta empiriska material var synen på 

utvecklingen mot systemfamiljen. Figur 12 sågs väldigt tydligt hos personer med mer ledande 

befattningar medan utvecklare pekade på att de såg det som att den största delen av kodningen 
och mjukvaruutvecklingen som de genomförde var väldigt projektspecifik.  

4.3.2.3 Jira 

Jira är, som tidigare beskrivet, ett IT-verktyg för fel- och avvikelserapportering i utvecklingen 

av mjukvara. Verktyget används i den marina domänen sedan slutet av 2010 och håller på att 

fasas in i projekt på landsidan. Det är med andra ord ett nytt IT-verktyg inom organisationen 

och det har framkommit under intervjuerna att rutinerna kring rapportering i verktyget inte 

helt har satt sig. Verktyget har implementerats för att dels vara ett verktyg som kan användas 

över fler avdelningar och skapa homogenitet men framförallt för att det är mer 
kostnadseffektivt än tidigare lösningar.  

Under intervjuerna med utvecklare framkom att man såg viss problematik som uppkommit i 

och med detta införande. Vid rapportering av avvikelser där flera av nivåerna i 

produktutvecklingen berörs så behövs flera SPR:er skrivas för varje nivå där sedan länkning 
måste ske manuellt och detta beroende av den nya produktutvecklingsnivån modul.  

”Löjligt att SPR:er måste länkas och att de måste göras manuellt – ett fel kan bli 
fyra olika SPR:er som jag måste skriva in manuellt!” 

”Väldigt konstigt att de finns knapp för länkning uppåt men ej neråt” 

Detta leder enligt intervjuerna till frustration och onödigt mycket arbete där man måste föra in 

samma text flera gånger på olika ställen och även länka manuellt mellan nivåer. För länkning 

uppåt, d.v.s. från t.ex. komponent till modul, så finns det ett enkelt automatiskt sätt men för 
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länkning neråt och då exempelvis tillbaka till komponent från modul så måste man göra detta 
manuellt. 

I och med införandet av verktyget Jira så kom en versionshantering av utvecklingskoden 

med motiveringen att enkelt kunna beskriva vilken version av koden som testats och där 

felet har iakttagits. Under intervjuer med utvecklare framkom en hel del åsikter om 
detta. 

”En stor skillnad i och med Jira är införandet av versionshanteringen av koden. 

Denna modell följs dock inte alls och det är väldigt oklart hur man ska jobba. Det 
blir nästan individberoende.” 

”Versionsnumrering är än så länge, som allt i Jira, bara negativt. Det leder bara 
till onödigt arbete när man skriver SPR:en och är sedan inget som används.” 

En annan nyhet som introducerades i verktyget Jira är möjligheten att kunna skriva en 
typ av mer informell SPR.  

”I Jira finns det någon sorts informella tickets men att använda Jira som ett 

anteckningsblock känns löjligt, då kan man istället använda just ett 
anteckningsblock. Det blir alldeles för mycket kludd i Jira.” 

”Jira behöver inte vara det här smidiga verktyget. Ett word-dokument är mycket 
bättre.” 

4.3.2.4 Trend inom utvecklingen och SPR-rapporteringen 

En annan problematik som uppkommit mest i och med införandet av Jira men även i samband 

med övergången mot Mark IV är att felrapporteringen ser olika ut mellan projekt. 

”Det är nu stridigheter om hur man ska jobba. Det blir väldigt adhoc och 

projektberoende... Detta har medfört att allt blir mer ”sloppy” och att 

kvalitetsgraden har sjunkit. Detta gäller inte bara SPR-rapportering utan allt 

arbete. Det var kanske för statiskt tidigare men nu har det gått för långt åt andra 
hållet.” 

”Det blir ju lätt så; skriver inte han några SPR:er så skriver inte jag några och 
det blir lite godtyckligt när man skriver och på vilka fel man skriver.” 
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4.3.2.5 Intressenter 

 

Figur 13 : Intressenter 

Genom intervjuerna har en hel del intressenter runt avvikelserapporteringen för mjukvara 

kunnat identifieras och dessa illustreras i figur 13. De intressenter som vi genom intervjuerna 

uppfattar som mest betydande och de med mest intresse för flödet illustreras med en större 

cirkel och är: Utvecklare, Testare & Verifierare, Projektledare, System Engineering Manager 
(SEM) och Kund.  

• Utvecklare – Utvecklarnas intresse kring SPR-rapporteringen har behandlats en hel del 

hittills i empirin. De arbetare med rapporteringen och med IT-verktyget som används 

för ändamålet på en, så gott som, daglig basis. Hittills har mest problematiken kring 

skillnader i synsätt och problematiken kring verktyget Jira behandlats. Utvecklarna har 

dock ett intresse för SPR:er och att de rapporteras formellt. 

 

”När man bara sitter i ett projekt så behöver inte felen finnas formellt 

rapporterande men när man hoppar mellan projekt eller har varit borta 

från ett projekt pga. ledighet eller sjukdom så är det väldigt bra att SPR:er 

finns rapporterade och lättillgängliga i Jira” 

 

• Testare & Verifierare – Testare och verifierare har på samma sätt som utvecklare ett 

intresse i felrapporteringen och tillhörande verktyg då man arbetar med det och skriver 

SPR:er till utvecklarna.  
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• System Engineering Manager (SEM) & Projektledare – Projektledare och System 

Engineering Manager behandlas tillsammans då de har liknande uppgifter i projekten 

och väldigt liknande intressen runt avvikelserapportering. I ett tidigt skede under 

projekten är de inte alls intresserade av SPR:er, varken hur flödet går eller vilket antal 

de uppgår till, men i en senare fas när produktutvecklingen börjar redovisas mot kund 

så uppkommer ett intresse. Detta beror på att utvecklingen då måste redovisa fel och 

uppföljningar samt åtgärder som åtagits. Mot kund har man också krav på att komma 

under så kallade SPR-ribbor eller Dod-klassificeringar som finns klarlagda redan vid 

kravspecifikationen. Dod-klassificeringarna är uppdelade på fel av olika grad, 

numrerade från 1-5 där 1 är fel med störst kännbarhet, och dessa klassificeringar visar 

på hur många fel av de olika nivåerna som får finnas vid leverans. Dessa är alltså fel 

som både kund och utvecklare är medvetna om och som finns rapporterad som en 

SPR, varför de kallas SPR-ribbor. Fel av grad 1 och 2, som är de mest allvarliga felen, 

får det vanligtvis inte finnas några utav vid leverans medan ett ökande antal fel på 

nivåerna 3 till 5 får finnas vid leverans.  

 

• Kund – Som beskrivet under den tidigare punkten har kund ett intresse för SPR:er vid 

senare faser i utvecklingen och då efter tester av systemen när kund har varit med, så 

kallat Test Readiness Review (TRR). Kunden får då felen redovisade i form av 

formella SPR:er och vill följa upp dessa och åtagande som gjorts för att sedan se till 

att nivån av fel håller sig under de angivna Dod-nivåerna.  

 

• Säkerhetsansvarig – Är en intressent i SPR-rapporteringen för att rapporteringen 

måste ske på ett säkert vis och rapporteras i rätt nätverk. Mer om detta beskrivs under 

rubriken ”Hemlig produktutveckling – gult och rött nätverk”. 

 

• Integration, Configuration Manager (CM), System Arkitekt (SA), Quality Assurance 

(QA) – Dessa roller har på olika vis intresse runt avvikelserapporteringen. I denna 

studie har inte dessa begrundats mer än ytligt och de finns med här och illustreras i 

figur 13 för att belysa mängden intressenter runt SPR-rapporteringen och 

komplexiteten det medför. 

4.3.2.6 Hemlig produktutveckling - gult och rött nätverk 

Saab AB, där fallstudien har ägt rum, är ett företag som är verksamt i försvarsindustrin. En del 

av det som utvecklas blir därför bakom lyckta dörrar. Det kan vara vissa delar av en produkt 

eller vissa specifikationer eller lösningar för en viss del som är konfidentiell. Företaget har 

kunder från flera olika länder vilket gör det än mera viktigt att det finns välutvecklade 

lösningar för att saker kan hållas konfidentiellt.   

I mjukvaruutvecklingen finns därför två nätverk där konfidentiella handlingar sparas på ett 

väldigt säkert nätverk som kallas rött nätverk, där bara vissa personer och team inom företaget 

kan se vad som finns lagrat, medan utveckling som inte klassas så hemlig och som hela SDS 
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och C2S har tillgång till sparas på ett gult nätverk. Detta skapar problematik i att vissa 

lösningar för ett problem kan vara kundspecifika vilket gör att en SPR kan finnas på det gula 

nätverket medan lösningen skrivs in på det röda. Detta leder till att projekt där denna 

problematik kan uppkomma arbetar uteslutande i rött nätverk. 

”Detta är väldigt trassligt. En viss del av avdelningen jobbar i det röda nätverket 
medan jag jobbar i det gula. Det blir som två åtskilda företag.”  

4.3.2.7 SMART – initiativet 

Genom intervjuerna framkom att ett arbete pågår som kallas SMART-initiativet eller 

SMART-projektet. Detta är ett sätt att arbeta mot ISO 15288 som är en standard antagen 2002 

som finns till för att bilda ett ramverk för beskrivning av livscykler för system som skapats av 

människor och användningsområdet kan vara som kvalitetsgarant vid upphandling och 

leverans av system (ISO.org 15288). Detta initiativ, som än är i ett tidigt stadie, håller nu på 

att ta fram moderna processbeskrivningar och en plattform för att projektdeltagare enkelt ska 

kunna nå dessa.  Denna plattform ska vara webbaserad och lättillgänglig. Den ska enligt 

deltagare i SMART-projektet verka för att skapa lättöverskådlig navigation över 

processbeskrivningsdokumenten så att de som arbetar med stödprocesser, såsom fel- och 

avvikelserapportering, har lätt åtkomst och kan kontrollera arbetssätt vilket kanske kan 
motverka problematiken som beskrevs under rubrik 4.3.2.4. 

Det verkar finnas en viss grad av motsättning vad det gäller SMART-initiativet som nämnt är 

gjort för att skapa riktlinjer för stödprocesserna. Vissa utvecklare känner till initiativet och 

bland dem har vi sett en viss motvilja medan andra utvecklare aldrig har hört talas om 
initiativet. 

”SMART innehåller i stort sett folk som är färska och frikopplade från 

verksamheten utan att veta vad vi har för interna processer i våra projekt. Det 

verkar trevligt att ha ett initiativ men kanske bara för syns skull. Om SMART är 
till för att tillföra värde kan det lika gärna lägga ner sig självt.” 

4.3.3 Fel- och avvikelserapportering för hårdvara 

För hårdvara finns tre olika system för att skriva rapportering gällande avvikelser. Denna typ 

av rapportering kallas IRP som står för iakttagelserapportering och görs i webIRP som 

används för rapportering av iakttagelser i den egna produktionen, minutIRP som används vid 

kontroll och iakttagelser vid mottagandet av hårdvara vid inköp samt utasIRP som används i 

det specifika och begränsade utas-området. Utas är ett siktessystem för land-domänen och 

användandet av utasIRP är helt avgränsat till projekt som rör detta och i denna studie kommer 

detta verktyg inte behandlas närmare. MinutIRP används inte i den egna produktionen eller 
produktutvecklingen och behandlas inte heller inom denna studies avgränsningar. 

4.3.3.1 WebIRP 

I webIRP rapporteras iakttagelser och avvikelser från den egna produktionen och är alltså 

ämnat för hårdvara. Detta IT-verktyg är lättillgängligt och alla kommer åt det genom 
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intranätet. Verktyget är i sig ganska informellt och inte så styrt med vad som måste finnas 

inkluderat i en rapport om en iakttagelse som rapporteras. På grund av detta används 

verktyget relativt vitt och brett och inte enbart för iakttagelser runt hårdvara utan även för 

exempelvis förbättringsförslag och om detta finns det delade meningar som visas i citaten 
nedan. 

”Man ska använda webIRP när det är komplext eller man inte får respons på 

iakttagelsen. Jag ser IRP:ar som en eskalering”  

”Det blir väldigt många informella vägar för rapporteringen och därför tycker 

jag att man ska slänga in allt i IRP-verktyget. Det värsta som finns är beslut som 

inte kan kontrolleras eller verifieras.” 

Genom intervjuerna har en ”nivåproblematik” kunnat urskiljas. Som kan ses i citaten så är det 

inte helt tydligt när en IRP ska skrivas och det har framgått genom intervjuerna att det ”sitter i 
väggarna” huruvida iakttagelsen antecknas formellt i webIRP eller inte.  

Ett ärende som har registrerats i webIRP behandlas sedan under ett möte som hålls en gång i 

veckan och som kallas IRP-forum. Detta möte fungerar som ett statusmöte där intressenter 

och kompetenser samlas och går igenom varje iakttagelse som har rapporterats. Under mötet 

analyseras rapporterna och resursallokering sker. Detta kan det leda till ändring i inköp, 

produktion, kravspecifikationen och det kan också leda till ett så kallat MFG-möte. MFG står 

för Material Faliure Group. Ett möte av denna typ kan vem som helst kalla till och ärendet 

behöver inte ha gått via webIRP och IRP-forumet. Ett sådant möte är en tydlig eskalering som 
används när något har gått väldigt fel.  

I dagsläget finns ingen koppling mellan webIRP och design och utvecklingen som görs i ett 

IT-verktyg inom IFS. Detta betyder att om något måste ändras i designen så kan man inte 

automatiskt se hur många IRP:ar som finns eller har funnits på produkten. På samma tema 

med avsaknad av koppling mellan verktyg så kom det fram genom intervjuerna att det inte 

finns någon automatisk koppling mellan Jira och WebIRP. Detta har betydelse i fas 2 och 

framåt när utveckling är integrerad och det kommer in ett ärende på exempelvis ett fel som 
någon trodde var hårdvara med som visar sig vara mjukvarurelaterat.  

4.3.4 Through Life Support   

Through Life Support (TLS) är funktionen inom C2S som arbetar med produkter som 

används av kund och som i figur 10 visas i fas 3. TLS har sitt ursprung från den marina 

domänen. När produkten har gått igenom tester av olika karaktär där antal fel måste ligga 

under de givna Dod-klassificeringarna och SPR-ribborna så kan produkten tas i drift av kund. 

Under en viss förbestämd tid efter detta, vanligtvis under 1 till 2 år, så befinner sig produkten 

i en garantiperiod där felärenden inkommer till SEM för produktprojektet. Ärenden som 

kommer in till SEM registreras sedan som en SPR eller som en IRP beroende på ärendets 
karaktär.  



48 

 

Efter denna garantiperiod kommer ärenden in till TLS och behandlas i något som kallas 

FRACAS (eller FRACAS-loopen som processen ofta kallas och som är inringad i figur10). 

Ärendet inkommer då till en helpdesk-funktion som registrerar ärendet i IFS. Ärenden tas 

sedan upp under FRACAS-möten där syftet är att analysera trender i avvikelserna för att se 

vilka fel som troligtvis är konstruktionsfel och vilka som är handhavandefel. Man tar sedan 

beslut huruvida man ska gå vidare med ärendet och vad detta innebär för kunden. Vid 
förändring i produktion eller utveckling registreras detta i Jira eller webIRP.  

Det finns inget enkelt sätt för TLS-funktionen att observera vilka avvikelserapporter som 

tidigare har funnits eller som fortfarande ligger oavslutade på en specifik produkt. Det finns 
alltså ingen automatisk koppling mellan Jira och IFS. 

4.4 Företagskulturen 
Saab har med åren skaffat sig ett allt bredare produktsortiment som tidigare nämnt genom att 

köpa upp olika företag och samla Sveriges försvarsindustri under ett och samma tak. 

Koncernen har minskat antal affärsområden från ett tiotal till fem stycken. Dessa autonoma 

affärsområden har som tidigare nämnt egna finansiella ansvar och synergier förekommer mer 

eller mindre sällan förutom vid integrering av större system. De har således egna utvecklade 
affärsområdesstrategier och egen kultur. 

4.4.1 Diversifierad kultur på flera nivåer 

Vår avgränsning var sektionen Command and Control Systems (C2S) under affärsområdet 

Security and Defence Solutions (SDS). Under senare år har de tre divisionerna luft, land och 

marint slagits ihop till en ledningssystemverksamhet efter att ha varit skilda från varandra. 

Först skedde sammanslagningen av domänerna luft och land och därefter även marint till 

ledningssystemet C2S.  

Vad det gäller arbetsform är det främst projekt som har bedrivit verksamheten sen 20 år 

tillbaka. Dessa långa utvecklingsprojekt har med tiden byggt upp sina unika 

felhanteringssystem. Under en intervju beskrev den intervjuade hur olika fel- och 
iakttagelsesystem utvecklats i olika projekt under åren: 

”I princip så har vi haft gemensamma processer grovt men det har varit lite 

avvikelser naturligtvis. Varje litet projekt har gjort sin speciella design av 

felhanteringsprocessen och skaffat lite speciella verktyg. Eftersom det inte heller 

varit uppstyrt har det till följd av detta blivit många olika verktyg… varje projekt 

har haft sin egen process och köpt in ett eget verktyg. Så var det eftersom det var 

olika företag, olika kulturer, olika bakgrund, olika förutsättningar och olika 
anledningar varför man gjorde på ett eller annat sätt...” 

I ett projekt sitter projektmedlemmarna ofta i närheten av varandra för att effektivisera 

samarbetet och för att enkelt kunna kommunicera. Det innebär att medlemmarna sitter i 

enskilda korridorer i projekten mer eller mindre skilda från resten av verksamheten. Ett annat 

exempel är att personer jobbar i ett modulteam som ska leverera en produkt till andra projekt 
vilket gör att de sitter tillsammans på enskilda geografiska platser. 
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”När man har projekt samlar man alla, så att alla sitter nära varandra… Du har 

utvecklare, du har systemintegratörer, du har verifierare etc. De sitter ganska 

tight ofta och det är lättare att kommunicera och det är både för- och nackdelar 

med det…” 

”Det har blivit så projektberoende gällande vad som händer, det är svårt att säga 
hur vi jobbar med att logga SPR…” 

Därmed har de olika projekt- och modulteamen en egen utvecklad kultur och skapat egna 

normer för hur saker och ting ska vara. Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna har vi hört 
uttryck som främjat den egna organisationen(projekt- eller modulteam). 

”Vi är ju så streamade i vår organisation idag…” 

”…Vi är redan så pass streamade” 

Ordet ”streamad” hörde vi vid flera olika tillfällen då det nämndes i samband med att främja 

den egna organisationen. Detta ord kan lite slarvigt översättas med ”strömlinjeformat”, vilket 

betyder att verksamheten fungerar smidigt i detta sammanhang. Detta är en syn som är rätt 

vanlig då organisationen betraktas från det egna perspektivet, det är en liten del av helheten 
som överskådas och individer i den egna organisationen försöker optimera denna del fullt ut. 

Den kulturella mångfalden tar inte slut på denna nivå heller utan sträcker sig i många fall till 

den enskilde individen på företaget. Vi har tidigare i detta kapitel talat om intressenter. Dessa 

olika intressenter kan ha olika normer och värderingar även om de sitter i samma projekt- 

eller modulteam. Därmed kan kulturen ses som delad i flera steg i hela koncernen och i 

synnerhet C2S som är vår avgränsning. 

”Inom en kultur finns det enskilda individer som tycker att det är jobbigt att 

skriva SPR, jag säger det muntligt och då tar du tag i det. Det var ju enkelt kan 

man tycka men om jag är sjuk nästa vecka eller om du är sjuk nästa vecka så finns 

det ingen dokumentation och ingen annan kan ta tag i det. Ibland biter man sig i 
svansen… ”  

Här ser vi återigen att vissa moment i fel- och iakttagelserapporteringen sköts enklast via 

informella kanaler exempelvis gula lappar eller muntligt och att vissa kan tycka att det är 

mödosamt att föra in informationen formellt. Detta kan vara en inställning som finns bland 

vissa personer. Men förutom att det är mödosamt kan vissa även tycka att det går emot det 

egna intresset. Olika arbetsgrupper inom projektet kan också ha olika normer när det gäller att 
dokumentera i systemet. 

”… det är olika, det är nog väldigt mycket kulturberoende, en del försöker få ner 

så mycket som möjligt formellt medan en del är mer rädda och restriktiva med att 

skriva en SPR och menar att kunden kanske råkar se det där… det kan också 
hända att man inte skriver in för mycket…” 
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”De som testar saker ordentligt, det är ju vi utvecklare…” 

Ett exempel på dessa arbetsgrupper, under projekten, kan vara människor som jobbar med test 

eller verifiering. Då test sker tenderar inställningen att vara att finna så många fel som möjligt. 

Då verifiering sker gäller det istället att verifiera mot kravspecifikationen. Kulturen i Saab kan 

därmed vara olika beroende på affärsområde, affärsområdessektion, projekt- eller modulteam, 
grupp av arbetskollegor i projektet och arbetsgrupper. 

4.4.2 Grad av formalitet ökar 

Det finns emellertid också en annan kulturell dimension som påverkar rutinmässiga beteenden 

under projektens fortgång. I intervjuerna framkom av medarbetarna på Security and Defence 

Solutions (C2S) att graden av formalitet ökar allt eftersom projekten fortskrider mot 

produktlansering. Normerna är att skriva få SPR i början av projekten och successivt fler och 
fler enligt figuren 14: 

 

Figur 14 : Grad av formalitet 

I grafen (som finns med här för att den framkom av de anställda på C2S under intervjuerna) 

ser vi att graden av formalitet ökar; Det är mer aktuellt att logga fel innan produktlansering än 
att logga fel tidigare i projekten. 

”Om någon säger att någonting är viktigt, är det viktigt för en viss period.” 

”Innan vi släpper komponenter eller hårdvaruprodukter eller innan vi redovisar 

milstolpar till kunden, kan vi ha en informell SPR hantering. Sen är frågan, när 

går man över till formell ändringshantering. Och det är… eller borde vara strax 

innan man redovisar för kund, det är det som är principen. Då måste du skriva, 
då kan du inte ha lite gula lappar här och där, då är det ju inte formellt” 

4.4.3 Stress och tidsbrist 

De projekt som drivs på C2S präglas av hög stress och tidsbrist. Produkten måste vara klar 

innan deadline annars riskerar projekten att försenas och detta kan bli väldigt kostsamt. 

Stressen har en viss inverkan på arbetets gång och gör dessutom att människor tvingas till 
olika prioriteringar. 

”Hälften av felen i SPR-rapporteringen uppkommer genom stress och tidsbrist… 

det är stressen som gör att man gör felen” 
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Stress ger både upphov till fel men stress kan även innebära att saker och ting mer sker 
informellt än formellt gällande SPR hanteringen. 

”Vissa menar på att man är effektiv då man skriver ner saker och ting på papper 

men då kan det ju vara svårt att komma ihåg att stänga dessa processer och hur 
och vem ska sköta det då när ansvarig är borta?” 

”Det har blivit rätt mycket nu på en gång och då är det mycket som hänger löst 

och då kan lika gärna allting hänga löst, speciellt när det är olika sidor som 

sätter agendan. Vi hade ett alldeles för statiskt system förut men nu har det gått 
för långt…” 

4.4.4 Möten 

Då produktledaren håller möten på 9LV är det ofta i form av ett stand-up möte där 

produktledaren ofta läser innantill från en powerpointpresentation. Det är alltså ingen aktiv 

diskussion som pågår utan kommunikationen är ganska enkelriktad och hela mötet kan 

uppfattas som monotont, tråkigt och tidsödande. På denna nivå kan ”alla” tänkas vara 
överens. 

”Vi har ju sektionsmöten varje vecka och då står en chef och mässar och läser 

innantill många gånger på en Overhead-Bild, men det ger ingenting! Skicka ut det 

per mail istället, alla är läskunniga, du behöver inte stå där och läsa innantill, 

utan använd mötet till något konstruktivt, diskutera, kommunicera, inte informera, 

kommunicera och då har du en timme där som du har skapat något kreativt. Om 

jag vore chef skulle jag säga, nu har vi infört någonting helt annat än stand-up, vi 

har infört kommunikationsmöten.” 

4.4.5 Varje person i organisationen är en affärsman 

Personalen på C2S jobbar väldigt kundmedvetet och arbetar för att öka kundnöjdheten. 

Genom att se till hur egna processer kan förbättras i exempelvis olika arbetsgrupper försöker 
personalen åstadkomma detta. Entreprenörsandan genomsyrar hela organisationen.  

”Man har kontrakt men man har en ”goodwill” strategi och det är bättre att 

leverera ett system med fler fel men större funktionalitet och redovisa det fast 
skapa en medvetenhet om att man kommer att åtgärda det här...” 

Emellertid finns det också olika uppfattningar om detta återigen beroende på vilken roll 
medarbetaren har: 

”Utvecklarna som sitter och knackar kod jobbar väldigt intimt med kunderna, om 

de är här och har synpunkter på något, det där är självklart enkelt och rätta, vi 

kan ändra färgen i det där MMI (Man Machine Interface). Det han inte tänkte på 

utvecklaren att vi måste ha utbildning och uppföljning, så har man backat på 

affären tillslut, alla är affärsmän i verksamheten, men det är ju inte så lätt för alla 
att förstå det.” 
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5 Analys  
I detta kapitel genomförs en analys av det empiriska materialet mot det teoretiska ramverket. 

Kapitlet inleds med en analysera fallstudien mot teori om implementering av lean och då mot 

Likers pyramid. Kapitlet fortsätter sedan med en utökad analys av de kulturella aspekterna 
och mot mätetal och problematik som uppkommer kring detta. 

5.1 Hur analysera? 
Genom empirin har vi försökt kartlägga och illustrera hur det aktuella informationsflödet eller 

informationsprocessen ser ut. Denna fallstudie och dess kartläggning har genomförts som ett 

delmål för att kunna genomföra en analys mot det teoretiska ramverket för att sedan kunna 

besvara studiens huvudsakliga frågeställningar. En av frågeställningar i studien var hur 

leanfilosofi och leanmetoder kan appliceras på informationsflödet för att utvärdera och 

förbättra samt vilken problematik som fanns förknippad med detta och genom att analysera 

det empiriska materialet ämnar vi besvara den frågan. I kapitlet innehållandes det teoretiska 

ramverket så förklarar vi varför vår utgångspunkt är just lean och kortfattat är det helt enkelt 

för att vi tror att denna filosofi lämpar sig väl för ändamålet och för att det finns mycket 

dokumenterat om lean och leanimplementeringar som kan användas för denna studie. Som 

även finns beskrivet i teorin är en styrka med lean är att begreppet är pragmatiskt mångtydigt 

och universellt applicerbart men vad som dock observerats är en brist på dokumentation av 

implementation av lean på ett informationsflöde och inom denna kontext vilket gör denna 
frågeställning än mer intressant.  

Som vi tagit upp tidigare så belyser Liker samt Womack och Jones svårigheterna med att 

optimera autonoma delar och ignorera resten av organisationen då de menar på att lean ska ses 

som en helhetslösning. Viss forskning visar dock, som tidigare beskrivet, på att man vid 

implementering med fördel kan starta med en enskild process och det är detta 

tillvägagångssätt som appliceras i denna studie. Vid implementering av lean mot en annan 

kontext än produktionskontexten så används och överförs, som tidigare beskrivet, främst 

kärnkoncepten (med den grundläggande filosofin och reducering av waste) då dessa är mest 
användbara och universellt applicerbara.  

Frågan vi ställdes inför när det kom till analysen av empirin mot implementering av lean var i 

vilken ände vi skulle börja. Genom teorin belystes flera olika synsätt på lean och flera 

metodiker som innefattades. En signifikant skillnad mellan Liker och Womack & Jones är att 

Liker trycker väldigt mycket på filosofin och den innefattande organisationskulturen. För 

denna studie som även har ett fokus mot kulturens betydelse och inverkan så kan Likers 

ramverk, som presenteras i Likers pyramid i figur 5, ses som en väldigt bra utgångspunkt för 
analysen. 

5.2 Analys mot Likers pyramid 
Likers pyramid är en illustration över de 14 principer som Liker fann under sina studier av 

företaget Toyota – indelade i fyra huvudgrupper; filosofi, processer, anställda och partners 

samt problemlösning. Dessa 14 principer beskrivs som grundläggande för ”The Toyota Way” 
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och genom att de presenteras som en pyramid där ett steg bygger vidare till nästa så ger det en 

bra utgångspunkt för en kronologisk analys. Denna analys påbörjas alltså med filosofi-steget 

och problematiken som identifierats i fallstudien som kan associeras till denna grupp och 

princip. Principerna härstammar från produktionskontexten och alla principer som Liker 

beskriver kan inte helt och hållet appliceras mot denna kontext (detta är en problematik vi är 
medvetna om och återkommer till i diskussions- och reflektionskapitlet).  

5.2.1 Steg 1 – Filosofi  

Det första steget i pyramiden handlar om lean-filosofin som måste byggas runt ett långsiktigt 

tänkande och principen som Liker identifierat som hör till detta steg lyder: basera besluten på 

långsiktigt tänkande, även då de sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.  Denna 

filosofi med långsiktigt tänk är en grundsten (och basen i pyramiden) för implementering av 

lean som enligt Liker måste tränga igenom hela organisationskulturen och finnas med i allas 

dagliga arbete och måste därför tydligt förmedlas till alla. Genom intervjuerna har vi 

identifierat ett antal problem inom felrapporteringsprocessen som visar mer mot ett kortsiktigt 
tänk. 

Under projektens gång så kan en ojämn fördelning av antalet felrapporter ses där graden av 

formalitet, och antalet registrerade SPR:er, ökar mot testning där de redovisas för kund. 

Motivationen att skriva formella SPR:er finns oftast just i anledningen att kund ska 

kontrollera och inte i något långsiktigt tänk. Projektledarens och SEM:ens intresse för 

felrapportering finns också bara i detta senare stadium av projekten och motiverar inte 
utvecklare och testare att registrera formellt i ett tidigare stadium.  

Följdproblem av detta rör i hög grad informationsprocessen. Detta spelar en alltmer väsentlig 

roll, främst med tanke på Mark IV arkitekturens införande och modulbegreppet. Att 

rapportera spelar en allt större roll i projekten för att kunna återanvända till de felrapporter 

som uppstått i andra projekt där samma moduler återanvänds. Om det inte finns registrerat 

och rapporterat leder det långsiktigt till andra problem typ i form av arbetstid eftersom man 

måste uppfinna hjulet på nytt. Det kan även leda till problem i det aktuella projektet om t.ex. 

nya utvecklare kommer in eller tidigare utvecklare försvinner från projektet. Finns felen inte 

formellt rapporterade i SPR-verktyget så är det väldigt svårt att sätta sig in vilket direkt kan 
leda till mycket merarbete och förseningar vilket direkt motverkar det långsiktiga tänkandet. 

Modulnivån som utvecklingsnivå är ett långsiktigt tänk i sig. Tanken är att utveckla system 

som är modulära vilket tydligt kan underlätta framtida produktutveckling där man kan 

återanvända hela moduler. Vad som dock framgått genom intervjuerna är att tanken har gått 

förlorad i och med att modulnivån på många sätt övertagit systemnivån där den mesta av 

testningen sker mot modulnivån. Modulbegreppet bör därför definieras och kommuniceras ut 

på ett bättre sätt, förstår ingen vad det innebär och om det inte finns någon tydlighet i 

begreppet kommer den långsiktiga tanken gå förlorad och utvecklingen kommer att fortsätta 

vara kortsiktigt. Om det finns tydlig kommunikation och dokumentation om de modulära 

systemen kan redundant spillarbete i framtida projekt undvikas och den tid som utvinns kan 
leda till att skapa vinster för fallstudieföretaget och större värde för deras kunder.  
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Genom det empiriska materialet kan man även se att arbetet runt felrapporteringen varierar 

över projekt och att det, enligt intervjuerna, har blivit godtyckligt när man skriver och när man 

inte skriver en formell registrering. Enligt en utvecklare som intervjuades har det gått från att 

vara för strikt och statiskt till dagens läge där arbetet är alltför godtyckligt. Denna trend har 

troligen påverkats starkt av förändringar inom avdelningen, med Mark IV arkitekturen och 

implementeringen av JIRA, och av en ofta konstant stress och tidsbrist som leder till 

kortsiktigt tänk där man tvingas se och arbeta enbart mot projektmålen och inte mer 
långsiktigt.  

5.2.2 Steg 2 – Processer 

Pyramidens andra steg handlar om att utveckla processer så att waste(spill) elimineras. Under 

detta steg finns sju principer vilka handlar om att skapa ett kontinuerligt flöde som för upp 

problemen på ytan, använda pull-princip för att undvika överproduktion, jämna ut 

arbetsbelastningen, skapa en kultur där processen stoppas vid behov för att kvaliteten ska bli 

bra från början, använd visuell styrning för att problem inte ska bli dolda och slutligen 

använda teknik som är pålitlig och testad och stöds av personalen och processerna. Några av 

dessa principer, vilka rör processer, är direkt förknippade med produktionskontexten men kan 

tolkas för att kunna appliceras detta sammanhang. Vad det gäller problematik identifierade i 

andra steget i pyramiden har vi funnit att processerna inte är utformade så att problemen förs 
upp på ytan.  

Börjar vi med att se på mötena, exempelvis de beskrivna stand-up mötena är de ofta 

enkelriktade och mer informativa än kommunikativa, där den person som håller i mötet 

mässar och läser innantill. Genom att ha en mer kommunikativ process under mötena kan alla 

anställda vara med och berätta om vilka problem som identifierats i arbetsprocessen för att 

skapa en medvetenhet om de verkliga problemen hos de övriga medarbetarna och eventuellt 

diskutera åtgärder. 

Det finns många olika IT-system som inte kommunicerar med varandra utan att man måste 

göra manuella överföringar och en enda rapportering blir därmed flera processer. Detta gäller 

exempelvis under fas 2 när produktutvecklingen har integrerats och ett fel inkommer som en 

SPR men visar sig vara hårdvarurelaterat. Ärendet måste då skrivas om manuellt i webIRP 

vilket blir merarbete och waste. Problematik kring IT-system som inte kommunicerar med 

varandra gäller även fel- och iakttagelserapporteringen av hårdvaran där det inte finns någon 

koppling mellan affärssystemet IFS-design och IRP-verktyget. Att ha många IT-system ställer 

högre krav på utbildning och IT-stöd, dessutom försvåras arbetsprocessen då överföring 

mellan dessa IT-system måste ske manuellt. Det bör finnas tydligare riktlinjer för hur något 

ska rapporteras och ett enhetligt verktyg vilket stöds av personalen och övriga processer bör 

användas. Även i FRACAS-loopen finns problematiken att IT-systemen inte kommunicerar 

varandra, det finns exempelvis inget enkelt sätt att se vilka SPR och IRP som är kopplade till 
ett visst kundärende då ett kundärende kommer in till TLS. 

Något som direkt kan kopplas till waste är när rapporteringen blir för informell och ej 

registrerad och detta leder till merarbete i form av redundant arbete eller arbete med att leta 
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reda på utvecklaren för att få en mer informell beskrivning av problemet. En annan aspekt är 

att rapporteringen även kan bli för formell. När man registrerar ett fel så måste man oftast 

även maila till mottagaren eller ha mer direkt personlig kontakt för att ärendet inte ska riskera 

att missas. Detta är både en problematik för flödet och en ineffektivitet som riskerar att leda 
till waste. 

Vi har identifierat att det finns olika syn från ledningen och från utvecklarna på hur verktygen 

ska användas. I samband med Mark IV arkitekturen och modulbegreppets införande kom 

stödverktyget JIRA. Problematiken kring detta verktyg enligt utvecklarna är att man måste 

länka manuellt mellan olika nivåer och versionshanteringen som kommit i samband med detta 

verktyg som inte används fullt ut. Ledningen tror att JIRA är ett bra verktyg för att anteckna 

för att följa upp arbete men utvecklarna tycker att detta lika gärna även kan göras i ett enklare 

ordbehandlingsprogram. JIRA är ett relativt nytt verktyg och från ledningshåll borde man 

kanske ha undersökt mer i samråd med utvecklarna vad det är som ska användas. Det finns 

ingen mening i att ha en felrapporteringsprocess som inte stöds och används på rätt sätt av 

personalen. Anledningen till detta kan vara att utvecklarna anser att detta leder till ett 

merarbete. Rapporteras inte tillräckligt i systemen och om kommunikation sker via informella 

kanaler kan detta visa sig i form av waste vid ett senare skede då man måste uppfinna hjulet 
på nytt. 

SMART-initiativet är som nämnt gjort för att skapa riktlinjer för stödprocesserna och 

standardisera arbetsprocesserna. Detta initiativ är en bra tanke men tanken kan gå förlorad om 

den inte stöds eller känns till av alla i organisationen. Vi har sett i intervjuerna att utvecklarna 

på C2S har varit emot detta initiativ och att andra inte har känt till det. Anledningen till att det 

finns utvecklare som är emot initiativet är att de tycker att SMART inte har någon större 

insikt i deras dagliga arbete. Det har hellre inte kommunicerats ut tillräckligt varför många 

inte känner till det. SMART kan vara ett bra sätt att skapa ett enat sätt att arbeta och klargöra 

riktlinjer för att arbeta men det behöver kommuniceras ut bättre för att få stöd av alla i 

organisationen, annars ger det inget mervärde. Genom att få en enad bild runt detta kan det 

leda till ett lyckat initiativ som leder till minskat waste i form av redundant arbete och en 
ensad arbetsprocess.  

Liker har tagit upp visuell styrning för att problem inte ska bli dolda under det andra steget. 

Införande av mätetal kanske inte hjälper till att presentera befintliga problem kring 

processerna men detta kan hjälpa till att följa upp effekterna av en processändring och visa i 

vilken riktning man rör sig. Detta går vi djupare in på under delkapitel 5.4 Problematik runt 
mätetal. 

5.2.3 Steg 3 – Anställda och partners 

Det tredje steget i Likers pyramid handlar om att tillföra organisationen värde genom att 

utveckla personal och samarbetspartner. Under denna del finns tre identifierade principer som 

handlar om att utveckla ledare som verkligen förstår arbetet och lever efter filosofin, att 

utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi samt att hjälpa 

samarbetspartner att bli bättre. För Saab och C2S är den tredje principen troligen inte helt 
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applicerbar. I vissa projekt finns det samarbeten med andra företag men det finns ofta mycket 

sekretess mellan företagen så att utmana dem och försöka hjälpa dem att bli bättre kan vara 

problematiskt. Vad man dock skulle kunna tänka sig, vilket vi återkommer till i diskussions- 

och reflektionskapitlet, är att om C2S får in en lean-filosofi som förbättrar arbetet så skulle 
avdelningen kunna uppmuntra och hjälpa resten av Saab. 

Den första och andra principen går ihop en del där det gäller att cheferna förstår arbetet och 

utvecklarnas perspektiv medan utvecklarna förstår ledarna och den filosofin som de står för 

och lever efter. Detta hänger mycket ihop med filosofin och den problematik som föreligger 

inom det steget och även väldigt mycket med företagskulturen som måste finnas inom 

företaget och som motiverar till att filosofin förs in och följs av både cheferna och de som 
arbetar närmare processen i fråga.  

För att få in filosofin i företaget på alla nivåer krävs att företagskulturen trängs igenom av 

filosofin. För att ledarna ska få förståelse för arbetet runt avvikelserapporteringen och arbetet 

runt detta krävs en tydlig och bra dialog med utvecklarna och testarna. Beskrivet i empirin 

finns de såkallade stand-up mötena som genom intervjuerna beskrivs som enkelriktad 

kommunikation där chefen mer står och predikar sitt budskap. Denna typ av möten skulle 

kunna uppfylla ett syfte som dialog mellan partnerna där cheferna kan förmedla filosofin och 

de som arbetar nära processen kan på ett tydligt sätt förmedla sitt perspektiv.  

SMART-initiativet som ska verka i syfte att klargöra arbetsprocesserna och redovisa dessa på 

ett tydligt vis så att de ska bli enklare för de i utvecklingsprojekten att se hur arbetsflödet bör 

vara, bör kunna vara ett mycket bra tillfälle för cheferna att lära sig hur arbetet ser ut och bör 

vara utformat. Vad som framgick under insamlingen av empiriskt material var att de 

utvecklare som kände till initiativet såg initiativet och projektet som något som var skapat av 

personer helt utan inblick i det faktiska arbetet och att det helt saknade värde. Om man istället 

arbetade med initiativet på en bredare front där en dialog fördes mellan 

avvikelserapporteringens intressenter så skulle detta kunna verka för att skapa en förståelse 

för intressenternas olika perspektiv vilket skulle vara ett tydligt steg i rätt riktning. Både detta 
och den tidigare punkten med stand-up mötena kan ses visa på en bristande kommunikation.  

5.2.4 Steg 4 – Problemlösning  

Toppen på Likers pyramid och det fjärde och sista steget har namnet problemlösning. Tre 

principer är identifierade inom detta steg och de handlar om att man ska gå och se med egna 

ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu), att man ska fatta beslut långsamt 

och i överenskommelse med andra ska man sedan överväga samtliga alternativ och sedan 

verkställa snabbt och slutligen handlar princip 14 om den lärande och ständigt förbättrande 
organisationen.  

Den första principen med att fatta beslut långsamt genom övervägande av samtliga alternativ 

kan mot den aktuella studiens kontext och informationsprocess tolkas som att beslut ska fattas 

efter överenskommelse mellan intressenter och efter att olika alternativ övervägts. Både denna 

och den första principen med genchi genbutsu återspeglar igen på att det måste finnas en 
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tydlig kommunikation där cheferna och utvecklarna får en tydlig förståelse för vartdera 

perspektiv. Dessa principer känns än mer viktiga om man på Saab senare utvidgar 

implementeringen till att innefatta fler och mer diversifisierade delar, något som vi 

återkommer till senare i rapporten. 

Princip 14 är en återkommande punkt eller princip inom all teori om lean där det handlar om 

att ha en inställning inom organisationen som syftar till att ständigt utvecklas. Detta hänger till 

stor grad ihop med kulturen och filosofi-steget där kulturen måste uppmuntra till förbättringar, 

förändring och utveckling. En problematik som har identifierats genom fallstudien är ett mått 

av förändringsovilja inom organisationskulturen som hämmar både att filosofin som helhet 

kan tränga in överallt och även att åstadkomma en denna filosofi med ständiga 
förbättringsansatser. 

5.3 Utökad kulturell analys 
Som beskrivet i det första av Likers beskrivna steg d.v.s. filosofin, måste ett långsiktigt 

tänkande tränga igenom hela organisationskulturen. Detta kapitel fördjupar sig i en analys 

kring organisationskulturen på fallstudieföretaget och detta dels för att studien har haft ett 

fokus som delvis har varit mot kulturens inverkan men även för att analysera vilken 
problematik det finns kring detta.  

Problematiken på sektionen Command & Control Systems (C2S) är uppbyggd kring flera 

delar som har med arbetsmetoderna att. Emellertid har den huvudsakliga problematiken som 

vi identifierat rört kulturella aspekter. Kulturen påverkar arbetssätt, systemuppbyggnad 

attityder etc. d.v.s. allt som händer i företaget och på samma sätt påverkas kulturen av alla de 

andra faktorerna. Det är viktigt att ha detta perspektiv att utgå ifrån för att förstå dynamiken i 

organisationen. Denna syn framgår även av figur 6 och figur 7 i det teoretiska ramverket. Det 

gäller att inte bara tänka på de "hårda" aspekterna som rör strategi och struktur utan komma 

ihåg att "hårt är mjukt", d.v.s. att kulturell stil, gruppmål, motivationsfaktorer, system 

(processer och tillvägagångssätt), tvärfunktionella team, människor och färdigheter spelar en 

avgörande roll för hur helheten fungerar vilket Peters och Waterman skrivit. Kulturen är som 

ett föränderligt moln som hela tiden ligger i bakgrunden av de konkreta 
organisationsattributen. 

På sektionen C2S har vi funnit att det finns en diversifierad kultur på flera olika nivåer som 

sträcker sig från olika avdelningar till individer på företaget som bl.a. har att göra med uppköp 

av företag och vilken roll den enskilde personen har och vilka arbetsgrupper personen jobbar 

i. Projekt bedrivs under lång tid vilket skapar enskilda kulturer. Då man sitter nära varandra 

under en längre tid utvecklas olika arbetssätt och dessa attribut förstärks genom 

diktonomisering, d.v.s. att de anställda blundar för likheter och förstorar olikheter, det är 

enklare att se vad som avviker än vad som följer strömmen. Detta kan också göra så att det 

skapas en förändringsovilja i den egna verksamheten; Man utvecklar ett arbetssätt som med 

tid blir accepterat och kontrasterar detta mot andra delar av organisationen. Ofta hörde vi när 

vi pratade med olika människor som satt i projekten att man jobbade väldigt streamat 

(strömlinjeformat) i den egna organisationen. Olika subkulturer bildas ofta på detta sätt 
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genom att man framhäver sig själv och kanske ser ner på hur andra avdelningar arbetar, vilket 

vi också sett är vanligt enligt litteraturen. Detta förstärks troligen i fallföretaget av de olika 

nätverken som företagen använder, som finns beskrivet i empirin. Schein har skrivit om att 

olika kulturer utvecklas inom olika grupper i organisationen över tid och Alvesson resonerar 

att det inte finns några enhetliga kulturer på företags- och organisationsnivå. Från ledningens 

sida kan man se lite tävlingsanda och konkurrensanda som något positivt men man bör 

analysera vad detta leder till i längden. Att skapa egna kulturer kan göra att man arbetar 

väldigt ad-hoc och därför kan detta ställa till problem i form av dålig samordning och 

bristande standardisering inte minst när man arbetar med en gemensam informationsprocess. 

Att ha en diversifierad kultur gör att man jobbar väldigt olika och utvecklar egna processer 
som inte fungerar i helheten och på så sätt suboptimeras den stora organisationen. 

Liker skriver att för att få filosofin, som är det första steget i Likers pyramid, att tränga 

igenom organisationskulturen måste kulturen vara mottaglig för denna och 

förändringsbenägen (Liker, 2009). Hur skapar man då en mottaglig kultur? Det första man bör 

göra är att försöka förstå kulturen och vilka attribut som påverkar denna. 

För att förstå kulturen och vad som påverkar denna i var och en av dessa kluster kan vi blicka 

tillbaka både till Hofstedes sex centrala kulturdimensioner som Sandberg refererat till och 

framförallt till de antropologiska begreppen skrivna av Deal och Bollman. Från ledningshåll 

bör man sträva efter att skapa en mottaglig kultur där problematiken kommuniceras ut. Det är 

lätt att förmedla saker som behöver göras genom att enkelt stå och föreläsa på möten men för 

att uppmuntra människor att jobba i enighet med organisationens långsiktiga strategier 

behöver man också skapa en förståelse för vad problemen leder till på lång sikt och varför 

problemen uppkommer. Blir folk delaktiga i besluten och i kommunikationen och att man 

använder mötena mer som arenor för att föra diskussioner blir folk mer engagerade i 

arbetsprocesserna och förändringsoviljan försvinner successivt då man börjar förstå kulturen. 

Kommer problematiken upp till ytan blir folk mer mottagliga i sitt förhållningssätt till 
problematiken och kulturen blir mer enad. 

Vi tror att kulturen mycket väl till en viss grad kan finnas på individuell nivå då folk har olika 

uppfattningar kring rapporteringsprocessen beroende på roll i projekten. Detta kan motsätta 

Hofstedes perspektiv som säger att kulturen mer är ett holistiskt fenomen och inte kan 
härledas av en enskild person. 

5.4 Problematik runt mätetal 
Enligt teorin som presenteras i det teoretiska ramverket presenterar Parmenter att finns det 

fyra olika typer av mätetal. De finns två typer av ekonomiska mått som mäts i kronor – Result 

Indicator (RI) samt Key Result Indicator (KRI) – och så finns de två typer av prestationsmått 

som aldrig mäts i finansiella termer – Performance Indicator (PI) och Key Performance 

Indicator (KPI). För den aktuella informationsprocessen, som måste ses som en stödprocess 

till produktutvecklingsprocessen, bör ett prestationsmått lämpa sig bäst då ett ekonomiskt 

mått där man mäter mot resultat och vinst från kund bygger på många flera processer. Att 

mätta finansiella siffror och resultat ger troligen en bättre bild över företaget alla processer 
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som ingår i kontakten mot kund, d.v.s. även försäljning och kundkontaktsprocesser. En KPI 

ska vara ett nyckelmått för organisationen, det vill säga en CSF, samt ett mått som kan mätas 

varje dag. För informationsprocessen som fungerar som en stödprocess blir mätetalet väldigt 

troligt därför en Performance Indicator som, enligt teorin, fungererar som ett mått som kan 

hjälpa individer och team att anpassa sig mot företagets strategi. Att mäta 

informationsprocessen på en daglig basis är inte så lämpligt då det ser väldigt olika ut i olika 
stadier av projektet och därför bör ett PI mått vara bäst lämpat. 

Vad är det som kan vara intressant att mäta? Likers princip säger att den visuella styrningen 

ska verka för att problem inte ska förbli dolda. Mätetalen bör alltså mäta hur 

informationsprocessen fungerar så att man utifrån mätningarna kan dra slutsatser om det finns 

några problem i processen och det aktuella projektet. Börjar man fundera runt vad som kan 

mätas så dyker det snabbt upp en problematik i form av potentiell suboptimering. Mäts 

exempelvis hur många fel som rapporteras eller löses av en individ så löper man en risk att 

arbetet ineffektiviseras där utvecklarna och testarna anpassar sitt arbetssätt mot mätningen. 

Samma effekt uppkommer om man exempelvis mäter tiden det tar att lösa en SPR, då man 

riskerar att felärenden som är enkla och tar kort tid prioriteras vilket leder till ineffektiviserat 
arbete.  

För att undvika suboptimering är det för det första viktigt att alla har en förståelse för vad och 

varför man mäter och att mätningen sker på en översiktig nivå, d.v.s. inte på individnivå utan 

på projektnivå. Mäter man på översiktlig nivå kan man få en bra bild över projektet där data 

kan jämföras mot tidigare projekts mätningar och det är här vi tror att den viktigaste faktorn 

med mätning ligger – att försöka se trender. På översiktlig nivå skulle ett bra mått kunna vara 

ett relativt mått som exempelvis antalet felrapporter relativt till antalet komponenter som 

utvecklas i projektet men detta bygger dock på att arbetssätten för utveckling i projekten blir 
mer ensade än i dagsläget. 
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6 Slutsatser 
Under detta kapitel belyses de slutsatser som kan dras utifrån analysen av det empiriska 

materialet. I kapitlet presenteras en sammanfattande illustration över slutsatserna och 
problematikerna som identifierats. 

Genom analysen av materialet som inhämtats i den aktuella fallstudien kan slutsatser dras. 
Studiens målsättning bröts inledningsvis ner i två huvudsakliga frågeställningar som lyder: 

• Hur kan leanfilosofi och leanmetoder appliceras för att utvärdera och förbättra en 
informationsprocess och vilken problematik finns förknippat med detta? Hur kan 
mätetal användas för att sedan mäta effektiviteten och vilka potentiella risker finns det 
vid införande av dessa? 

• Hur påverkar ett företags organisationskultur hur information flödar och överförs samt 
hur påverkar den implementeringen av leanfilosofin? 

 
I analysen använde vi oss av Likers pyramid för att analysera hur lean kan appliceras mot 

företaget och informationsprocessen för avvikelserapportering. Genom denna analys framkom 

ett flertal problematiker som både hämmar införandet och som skulle kunna elimineras vid en 

implementering. Vad som även blev väldigt tydligt är till hur pass stor del som 

organisationskulturen inverkar på informationsflödet och även hur mycket den spelar in vid 

en förändring (i detta fall genom implementering av lean). Genom analysen såg vi att det 

fanns en stor problematik i att kulturen behövde trängas igenom helt av leanfilosofin enligt 

Likers principer och pyramid och att kulturen därför behöver vara mottaglig för detta. Detta 

upprepade sig i de övre stegen i pyramiden så till den grad att en slutsats vi kan dra är att 

kulturen spelar en så pass viktig roll i en implementering att vi tycker den saknas och bör 

läggas till som en grundsten till Likers pyramid. I figur 15 presenterar vi denna slutsats i en 

illustration där en kulturbas är tillagd till Likers pyramid och i denna figur presenterar vi även 

problematiken som vi identifierade genom fallstudien som kan hämma men även hjälpas av 

en implementering av leanfilosofi. I det teoretiska ramverket presenteras två figurer där den 

ena presenterar ledarskap innehållandes organisationskultur och organisationsdesign som en 

förutsättning inför en teknik för processföbättring (Linderman et al., 2010) och den andra 

figuren presenterar gemensamma värderingar som navet för ett företags delar (Peters & 

Waterman, 2004) vilket bidrar och förstärker slutsatsen att ett företags organisationskultur och 
den potentiella förändringsoviljan måste beaktas vid en implementation av detta slag. 
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Figur 15 : Likers pyramid med kulturbas och sammanställd problematik 

Genom denna figur täcks båda de huvudsakliga frågeställningarna in och slutsatser kan dras 

utifrån fallstudien. Problematikerna som illustreras och slutsatserna som dras i detta kapitel 

bör på många vis kunna ses som generella och i figuren är de grupperade för att ses ur ett 

generellt perspektiv. Vi inleder att beskriva från botten och basen i organisationskulturen som 
är en förutsättning för varje steg i pyramiden.  

6.1 Förändringsovilja 
Som beskrivet och illustrerat ovan, i figur 15, drar vi slutsatsen att - för att kunna 

implementera lean i ett företag och en informationsprocess av denna typ så krävs det en 

organisationskultur som är mottaglig för detta. Vad vi har observerat genom fallstudien är att 

det finns en tydlig dos av förändringsovilja som präglar kulturen. Detta har vi observerat hos 

utvecklare i tankarna kring SMART-initiativet och det nya IT-verktyget JIRA samt genom 

iakttagelser att en stor del av de intervjuade är medvetna om att de inte är ”optimalt” men 

ändå inte är redo för förändring. I teorikapitlet beskrivs Peters och Watermans diskussion om 

att det ofta finns en hög grad förändringsovilja och tröghet om det finns en hög grad av 

koherens av värderingar och antaganden inom organisationen (Peters & Waterman, 2004). 

Vad vi har iakttagit är att kulturen skiljer sig till viss del mellan avdelningarna men att de 

grundläggande ändå har samma värderingar, då t.ex. många av citaten i empirin många gånger 

nästan upprepades av en annan person på en annan avdelning.  
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Med en organisationskultur som inte är mottaglig genom för stor grad förändringsovilja tror vi 

det är nästintill omöjligt att implementera en förändring genom ett lean-initiativ då det blir ett 

väldigt återkommande problem genom alla stegen i Likers pyramid. I det teoretiska ramverket 

beskrivs att problematiken med en förändringsovilja inom företagskulturen är vanligt (Foster, 

2010; Peters & Waterman, 2004) vilket leder oss till slutsatsen att denna kulturbas till Likers 

pyramid och den potentiella förändringsoviljan som kan gro där generellt bör begrundas vid 

implementering av leanfilosofi. En normativ ledarskapsstil är av användning för att skapa en 

mottaglig kultur. Genom att använda de kulturella formerna för att skapa mening i de 

anställdas tillvaro kan ledare skapa förutsättningar för att få anställda att förstå problemen och 
arbeta i linje med organisationens långsiktiga strategier (Deal & Bollman, 2009). 

6.2 Stress och tidsbrist 
Utifrån fallstudien har vi sett att C2S präglas av högt arbetstryck, stress och tidsbrist. Arbetet 

med att utveckla olika produkter måste hinnas klart före en viss deadline, annars riskerar 

projektet eller aktiviteten att bli försenat och detta kan dra över budget och bli kostsamt för 

det enskilda projektet. Det hårda arbetstrycket påverkar arbetsgången och de anställda tvingas 

därmed att göra omprioriteringar av sina rutinmässiga beteenden. Vad det gäller 

rapporteringsprocessen, kring hård- och mjukvara kan detta innebära att saker och ting sker 

mer informellt än formellt för att hinna med deadline för projekt eller aktiviteter, detta 

kommer vi ta upp mer i nästa punkt som handlar om informell rapportering. Många gånger 

ger det även upphov till omedvetna gärningar så att fel uppkommer. Detta gör att projektet 
eller aktiviteten gynnas men att man inte ser till det långa loppet.  

Vad som observerats i den aktuella fallstudien kan tänkas gälla på andra forsknings- och 

utvecklingsmiljöer, där konkurrens och korta utvecklingstider är en del av vardagen. En ökad 

arbetsbelastning i kombination med tidsbrist kan ses leda till kortsiktighet i arbetsprocessen 

och även ge upphov till att anställda gör fel. Genom att skapa visioner och en filosofi som 

gynnar företagets långsiktiga strategier skulle man kunna undvika detta kortsiktiga tänk i 

olika former av aktiviteter, detta kräver i sin tur kommunikation och att man har en mottaglig 
kultur.  

6.3 Informell felrapportering 
Problematiken med informell felrapportering som har beskrivits i empirin och sedan i 

analyskapitlet kan ses spela in både filosofi-steget och process-steget i pyramiden. Att 

felrapporteringen sker informellt via post-it lappar eller bara muntligt leder till att tanken med 

långsiktighet inte eftersträvas. En felrapportering som finns formellt rapporterad kan vara 

värdefull i andra framtida projekt där exempelvis samma modul används och får man in en 

filosofi med långsiktigt tänk som genomsyrar organisationen så kommer detta gynna 

organisationen och direkt motverka waste i form av redundant arbete. Här kommer process-

steget in som handlar om att reducera waste. Får man in en filosofi i organisationen som 

uppmuntrar till formell felrapportering så leder detta även till att utvecklare som hoppar 

mellan olika projekt lättare kan sätta sig in i den aktuella problematiken vilket även detta leder 
till reducering av onödigt arbete – waste.   
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I alla organisationer (av någorlunda signifikant storlek) som sysslar med produktutveckling 

finns väldigt troligt någon form av möjlighet till formell felrapportering. Denna problematik 

bör då generellt alltid begrundas då den spelar in såpass mycket som en problematik. Den kan 

även ses som ett starkt argument för en implementering av lean då man vid lyckad 

implementering av filosofin kan reducera mycket waste i form av redundant och onödigt 
arbete. 

6.4 IT-problematik 
Vi har i fallstudien sett att det använts många olika verktyg. Som vi sett är Saab en stor 

koncern som köpt upp många andra företag och därefter uppdelats i flera affärsområden. 

Dessutom har de tre domänerna luft, land och marint slagits ihop. Detta har lett till att många 

olika verktyg följt med och används inom C2S. Vissa projekt har dessutom utvecklat sitt egna 

verktyg för felrapporteringen. Detta leder till ökade krav på utbildning för personer som 

flyttas mellan projekten och framförallt ökade krav på IT-stöd för var och ett av de olika 
verktygen vilket kan ses som en form av waste. 

Ett annat följdproblem av att ha för många olika verktyg, vilket vi sett i fallstudien, är att det 

är dåliga möjligheter för kommunikation mellan verktygen, både vad det gäller mjuk- och 

hårdvaran men även i FRACAS. Detta leder till ett merarbete i form av manuell överföring 
vilket kan ses som en annan form av waste. 

Problematiken som identifierades i samband med det nya IT-verktyget Jira är att det fanns 

olika syn på hur verktyget skulle användas från ledningshåll och från anställda som jobbade 

nära informationsprocessen. Från ledningshåll menade man att det kunde användas som 

anteckningsblock för att dokumentera och följa upp saker medan många utvecklare tyckte att 

man lika gärna kunde göra detta i ett enklare ordbehandlingsprogram. Andra problem där 

synen skiljer sig gällande Jira är den manuella länkningen mellan olika nivåer och 

versionshanteringen. Detta har återigen att göra med långsiktighet och är det ingen i ledningen 
som uttalat varför det ska användas finns det inga incitament att använda det. 

Att utveckla ett enhetligt verktyg på organisationsnivå ökar samordningen och minskar slöseri 

av resurser som går till både upplärning och IT-stöd. Det räcker dock inte bara att utveckla ett 

enhetligt verktyg utan man bör från ledningshåll få medhåll och försöka kommunicera ut 

varför det är bra på vilket gör att man måste återknyta till de föregående stegen filosofi och 
företagskultur. 

Problematik som innefattats under denna rubrik och beaktandet av IT-strukturen tror vi är 

väldigt generellt applicerbar. Linderman et al. beskriver den tekniska supporten som en 

förutsättning tillsammans med den sociala supporten för en förändring genom 

processförbättring (Linderman et al., 2010) vilket bidrar till slutsatsen att denna problematik 
är generellt applicerbar.  

6.5 Mätetal/ Visualisering 
Att mäta ett informationsflöde är, som beskrivet i teorin, problematiskt. En av Likers 

principer går ut på att man i företaget ska använda sig av visuella styrmedel för att tydliggöra 
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problem. Diskuterat i analysen finns användningen av mätetal och den problematik som finns 

förknippad med detta – det kan vid inkorrekt användning leda till suboptimering. En slutsats 

vi kan dra är att för företaget i fallstudien är det mest relevanta användningsområdet för 

användning av mätetal, troligtvis, att leta trender i projektens felrapportering. Det vill säga 

inte ett dagligt mått såsom en Key Performance Indicator är utan mer en Performance 
Indicator.   

Vad vi generellt kan konkludera är att man vid implementation måste se upp med denna 

princip och se till så att mätning inte leder till suboptimering, då vi även i det teoretiska 

ramverket lyft upp denna problematik (Catasús et al., 2008). Det ser självklart olika ut hos 

olika företag och problematiken runt detta kan variera i grad men problematiken bör beaktas, 

suboptimering av felrapporteringsprocessen kan leda till flera följdproblem, som vi tar upp i 
analysen, där det kan leda till ett förändrat och ineffektivare arbetsflöde.  

6.6 Bristfällig kommunikation 
Bristande kommunikation är något som observerats på flera ställen genom fallstudien. I det 

första steget med det långsiktiga strategiska tänket finns en klart bristande kommunikation 

runt modulnivån i utvecklingen och hur det kan verka för långsiktighet och reducering av 

redundant arbete. Det finns även en bristande kommunikation runt SMART-initiativet. 

Genom en bättre kommunikation runt detta, där olika perspektiv från olika nivåer belyses kan 

en förståelse och ett effektiviserat arbete mot målet uppstå. Problemen som uppstår i och med 

att arbetssätten i olika projekt inte är ensade får följdproblem på flera sätt och genom ett 

initiativ såsom SMART-initiativet som kommuniceras på bra vis kan man lösa mycket av 

detta.  

Vi har tidigare beskrivit den bristfälliga kommunikationen vid stand-up mötena som framkom 

under intervjuerna. Problematiken uppfattades som att mötena användes enbart i syfte för 

information och envägskommunikation. Genom att arbeta med en kommunikativ dialog kan 

flera perspektiv runt arbetet och informationsflödet lyftas upp. Detta skapar en bredare 

förståelse och ledning kan lära sig och sätta sig in i det dagliga arbetet och dess rutiner och 

genom detta kan bryggan mellan chefer och arbetare bli mindre och alla kan lättare ta del av 
leanfilosofin.  

Det sista steget i pyramiden handlar om just detta med att chefer måste förstå arbetet och att 

beslut ska fattas efter övervägande av flera alternativ och genom en bättre kommunikation kan 

detta åstadkommas. Den sista principen som Liker identifierat handlar om att sträva efter att 

ständigt utvecklas. För att åstadkomma detta måste problematikerna i hela pyramiden 

behandlas där företagskulturen och den identifierade förändringsoviljan är det första men där 

även en förbättrad kommunikation som sprider denna filosofi av ständiga förbättringsansatser 

är nödvändig. 

En bristfällig kommunikation har identifierats på flera ställen i organisationen och ur flera 

perspektiv genom flera intervjuer. Detta tillsammans med de beskrivna fallen i teorin där 

implementeringar av lean har misslyckats delvis pågrund av bristande kommunikation (Liker, 



65 

 

2004; Peters & Waterman, 2004) får oss att dra slutsatsen att denna problematik ofta gäller 

väldigt generellt. Problematiken har i fallstudien identifierats som väldigt omfattande och 

sammanlänkat med samtliga steg i Likers pyramid samt kulturbasen vilket gör det till en stor 

problematik. Den bristfälliga kommunikationen både påverkar och påverkas av 

organisationskulturen som genomsyrar hela organisationen vilket gör det till en problematik 
som definitivt måste begrundas och ses över, och det måste göras tidigt.  
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7 Diskussion och reflektion 
I detta kapitel görs en diskussion kring uppsatsens resultat där författarnas reflektioner 

angående tillvägagångssätt och resultat presenteras. Kapitlet börjar med att kritiskt granska 

det resultat som studien ämnat komma fram till rörande de tre aspekterna reliabilitet, 

validitet och objektivitet som presenterades i metodkapitlet. Därefter görs en reflektion kring 

arbetsgången och balansen mellan metod, teori och praktik. Studiens generaliserbarhet och 
överförbarhet ses över och en diskussion görs kring vidare forskning. 

7.1 Uppsatsens resultat 
För att utvärdera trovärdigheten av uppsatsens resultat återgår vi till de tre aspekterna 

Reliabilitet, Validitet och Objektivitet som vi tog upp mer generellt under kapitel två, 
vetenskaplig metod. 

7.1.1 Reliabilitet 

I en hermeneutisk studie tolkar författarna för att överkomma förståelsehinder, detta kan 

ifrågasätta studiens reliabilitet d.v.s. i vilken utsträckning resultatet skulle överensstämma om 

studien gjordes om igen. Som vi diskuterat i början finns en viss grad av intrasubjektiv 

reliabilitet då vi använt oss av ständigt återkommande frågor i våra semistrukturerade 

intervjuer. Problematiken som belysts av de 21 intervjuerna under fallstudien har dock lett 

mot ett håll; Vi har generellt sett fått två olika perspektiv från ledningshåll och från personer 
som jobbar närmare informationsflödet såsom utvecklare.  

Det är svårt att göra samma studie igen då vi utgått från en abduktiv ansats d.v.s. vad vi har 

funnit i teorin och sedan byggt dessa på vad vi har funnit i empirin och vice versa men med ett 
liknande teoretiskt ramverk borde resultatet för en upprepad studie ha ett likartat utfall. 

7.1.2 Validitet 

Validiteten av en studie är i vilken grad studien återspeglar det studerade fenomenet. Vi tror 

att vi belyser problematik som kan finnas gällande felrapportering i en 

produktutvecklingsmiljö. Någon form av felrapportering i produktutveckling finns alltid och 

trots att det är företag inom försvarsindustrin där produkter utvecklas som är unika så rör detta 

inte felrapporteringen och därmed kan denna rapport mycket väl gälla andra branscher och 

företag som är verksamma i dessa. 

7.1.3 Objektivitet 

Positivismen ställer krav på att hitta en objektiv sanning som kan tänkas vara svårare att finna 

i en hermeneutisk studie där en tolkning används och forskningsområdets natur i högsta grad 
är subjektiv. 

Den litteratur som använts för studiens genomförande har kritiskt granskats innan den 

sammanställts. Ett exempel är att lean är en pågående trend med en uppåtgående fas då den 

sprids till andra områden än produktionskontexten och få artiklar skrivs som förhåller sig 

negativt vad gäller värderingarna till denna trend eller om de skrivs negligeras de ofta. Vi har 



67 

 

försökt förhålla oss neutrala genom att framhäva vad andra författare har skrivit och belysa 

båda sidorna av myntet eller täcka in flera perspektiv så att vårt teoretiska ramverk inte 
överbetonar vissa synsätt och därmed blir missledande. 

Vi har grundat stor del av fallstudien på intervjuer. Dessa intervjuer har varit kvalitativa och 

vi har inte haft någon strukturell mall utan snarare semistrukturerat diskuterat oss fram i 

intervjuerna. Här finns både subjektivitet hos oss som författare och det intervjuade subjektet. 

Vi har tagit hänsyn till detta och intervjuat många personer på flera olika positioner och på så 
vis fått med olika synvinklar vilket gjort att en viss grad av neutralitet uppnåtts i studien. 

7.2 Reflektion 

7.2.1 Reflektion över arbetsgång 

Detta arbete har lagts upp systematiskt där vi flätat samman både teori och empiri. I början 

visste vi inte riktigt vad problemet var rörande felrapportering på avdelningen C2S men under 

arbetets fortgång och under intervjuerna började problematiken så småningom klarna allt 

eftersom vi intervjuade fler och fler och nådde en viss mättnad i undersökningen. I takt med 

att problemen blev tydliga började vi skriva ner teorin för att se med vilka perspektiv vi kunde 

presentera problemen och gå till djupet med dem. Detta hjälpte oss även att sålla bort den del 

av empirin som verkade överflödig och inte gav något mervärde i ett vetenskapligt syfte. Det 

hjälpte oss att i ett tidigt stadium av arbetet veta att det var en abduktiv ansats vi skulle 

använda oss av d.v.s. att kunskapen växer fram genom att simultant använda både teori och 

empiri. Intervjuerna och företagshandlingarna har påvisat vad det faktiska problemet är och 
bäddat för nya litteraturstudier och vice versa. 

7.2.2 Reflektion över teoretisk utgångspunkt 

Varför vi har valt Lean som ett sätt att identifiera problematiken som kan finnas i en 

informationsprocess, är att begreppet är pragmatiskt mångtydigt och därmed i hög grad 

generaliserbart, vilket vi har beskrivit tidigare. Filosofin och metoderna har visat sig passa in 
och fungerat utanför produktionskontexten där lean ursprungligen härstammat. 

Vi har i stor utsträckning använt boken The Toyota Way av Jeffrey Liker då vi funnit hans 14 

principer som pragmatiskt mångtydiga med ändå klara och precisa, det går att tolka dem till 

andra kontext. Dessutom täcker Liker upp en helhet av begreppet och mycket av det som vi 
har funnit i annan litteratur kring lean, exempelvis Lean Thinking, innefattas av hans bok. 

Pyramiden som Liker har använt ger en bra kronologisk utgångspunkt för att implementera 

lean i organisationen eller för att gå till roten av ett problem genom att röra sig neråt i 

pyramiden, om arbetsprocesserna exempelvis inte är optimala beror det på ett underliggande 
problem kring filosofin i organisationen. 

7.3 Studiens generaliserbarhet och överförbarhet 
Detta är en rapport grundat på en fallstudie som genomförts på Saab och sektionen Command 

& Control Systems (C2S) inom affärsområdet Security and Defence Solutions (SDS). Studien 

är således begränsad till ett enda företag och därför kan studiens generaliserbarhet 
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ifrågasättas. Vi tror dock inte att Saab är unika utifrån de slutsatser som vi har dragit från 

denna studie. I en alltmer konkurrerande industri där utvecklingsprojekt löper under tidspress 

och hög arbetsbelastning kan problematiken som vi identifierat tänkas vara rätt vanlig. I stora 

koncerner förekommer också uppköp av andra företag för att bredda marknaderna eller för att 

förvärva nödvändig kompetens. Dessa två aspekter är med och påverkar kultur och således 
hur information flödar och överförs. 

Denna studie kan vara av värde för företag som vill se hur leanfilosofi och leanmetoder kan 

appliceras för att utvärdera och förbättra informationsprocesser samt vilken problematik som 

finns förknippade med detta. Studien kan även hjälpa personer på ledande positioner att se 

eventuella risker med att börja mäta för att följa upp effekterna av denna förändring. Studien 

hjälper också företagen att se hur organisationskulturen på företaget påverkar 
informationsflödet och hur den påverkar implementeringen av en leanfilosofi. 

7.4 Vidare forskning 
I denna rapport har vi bl.a. undersökt hur leanfilosofi och leanmetoder kan implementeras för 

att utvärdera och förbättra informationsprocesser. Vi har tidigare berättat att lean är hjälpen 

till en helhetslösning och autonoma delar inte går att optimera utan att förbättra helheten, dock 

att det mycket väl går att börja från en process och sprida filosofin vidare i verksamheten. För 

den del av Saab som vi har undersökt skulle detta innebära att man går från 

informationsprocessen vidare till sektionen Command & Control Systems (C2S) och 

affärsområdet Security and Defence Solutions och vidare till leverantörs och kundstrategier. 

Det hade varit intressant att se hur denna övergång från en informationsprocess och vidare till 

alla kringprocesser kunnat gå till. 

Vi har i denna studie i överlag fokuserat leanfilosofi och leanmetoder. Ett vidare steg vore att 

gå ner på en mer konkret nivå och se hur enskilda verktyg kan användas, detta förutsätter 

dock som vi tidigare betonat att en filosofi med ständiga förbättringar och långsiktigt 

tänkande med en underliggande mottaglig kultur för redan finns. Några av dessa verktyg har 

vi nämnt i det teoretiska ramverket. Då vi presenterade Womack och Jones fem principer 

centrerades förbättringarna och leanfilosofin kring ett värdeflöde. För att illustrera detta flöde 

grafiskt görs en värdeflödesanalys eller på engelska Value Stream Mapping, där processflödet 

gällande material och information kartläggs, för att se vilka delar av processen som är 

överflödiga och ger upphov till s.k. waste för att hitta grundorsaken till dessa. Detta verktyg 

som tar hjälp av standardiserade symboler skulle kunna illustrera ett informationssystem likt 

fallstudiens och genom en kartläggning förbättra det. Faktorer som man hade kunnat se över 

med en sådan kartläggning skulle kunna vara väntetider för informationsrapporter, där analys 
och omdesign kan ske, eller kartläggning över andra processteg. 

Detta är två olika sätt där man skulle kunna utvidga forskningen genom att se hur man kan gå 

vidare från ramarna av en informationsprocess till organisationsnivå och därefter till kund och 

leverantörsnivå samt hur man skulle kunna kolla vidare på informationsprocessen från en 
filosofisk nivå till att se hur verktyg skulle kunna användas i dessa processer. 
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8.5 Intervjuer 
För denna studie har sammanlagt 21 personer intervjuats. Det har varit en spridning över alla 

domäner men huvudsakligen har de intervjuade arbetat inom den marina delen. Det har varit 

en spridning över högre chefer och teamledare som har gett ett övergripande perspektiv och 

intervjuer har även genomförts med utvecklare och testare som arbetar närmare 
informationsflödet och som har gett ett mer processnära perspektiv. 
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9 Förklaringar och förkortningar 
 

# 

10/80/10-regeln – Regel som säger: 10st 
KRI,80st RI & PI, 10st KPI  

4P – Likers indelning av hans 14 principer. 

Philosofy, Process, People/Partners, 
Problem solving 

5S – Metod för hushållning med fokus på 
att hålla ordning 

5 Why – Metod för att komma till grunden 
med problematiker, genom att ställa frågor 

9LV – Systemfamilj för 
stridsledningssystem 

B 

BPR – Business Process Reenginering 

C 

C2S – Command and Control Systems, 
sektion på SDS 

C4I-system – Helhetsbegrepp för system 

för Command, Control, Computer, 
Commuincation 

CEO – Chief Executive Officer 

Clearquest – Verktyg för felrapportering 
mjukvara, föregångare till JIRA 

CM – Config. Manager 

CSF – Critical Success Factor 

D 

DMAIC –  Modell för problemlösning. 

Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control 

Dod- klassificeringar – Fastställda mått på 

hur många fel de får finnas i färdig 
produkt 

F 

FRACAS – Ärenden som kommer in till 

TLS behandlas genom FRACAS eller 

FRACAS-loopen 

G 

Genchi Genbutsu – För att förstå alla 

delar (av företaget) måste man gå och se 
själv 

H 

Hansei – Ständigt reflektera, del av Likers 
14e princip 

Heijunka – Likers 4e princip som går ut på 
att skapa jämn arbetsbelastning 

HW – Hardware 

I 

IFS/ IFS-design – Affärssystem som 

används inom flera delar på C2S, bland 

annat inom designen vid 
produktutvecklingen 

Int. - Integration 

IRP – Iakttagelserapportering 

IRP-forum – Veckomöte för att se över 
aktuella IRP:ar 

J 

Jidoka – Automatisering kombinerat med 
mänsklig intelligens 
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JIRA – Verktyg för felrapportering 

mjukvara, under infasande i stor del av 
C2S 

JIT – Just-In-Time 

K 

Kaizen – Strävan efter ständig förbättring 

Kanban – Styrkort inom produktionen för 
att synliggöra materialbehov 

KPI – Key Performance Indicator 

KRI – Key Result Indicator 

M 

MARK III – Systemarkitektur för marina 
produkter, föregångare till MARK IV 

MARK IV – Systemarkitektur för marina 
produkter 

MFG-möte – Material Failure Group. 

Möte när något inom hårdvara har gått 
väldigt fel 

minutIRP – Verktyg för felrapportering 
hårdvara vid mottagande av inköp 

MMI – Man Machine Interface 

Muda – Se: Waste 

P 

PDCA – Systematiskt angreppssätt för att 
angripa problem. Plan, Do, Check, Act 

PI – Performance Indicator 

PIA – Produkter i arbete 

Poka-Yoke – Konstruera enheter för att 

omöjliggöra att operatör gör fel 

Pull – Att skapa en dragande process från 
kund. Womacks 4princip 

Push – Motsats till Pull. Förlitar sig på 
prognoser och tillverkar därefter 

Q 

QA – Quality Assurance 

R 

RI – Result Indicator 

S 

SA – System Arkitekt 

SEM – Systems Engineering Manager 

SDS – Security and Defence Solutions, 
affärsområde på SAAB AB 

Sloppy – Slarvigt 

SMED – Process inom production för att 
minska omställningstid 

SAAB – Svenska Aeroplan Aktiebolaget 

Six Sigma – Metodikt för att minska antal 
defekter i produktion 

SMART-initiativ – Initiativ för att 

standardisera arbetsprocesser och för att 
skapa riktlinjer för dessa 

Spill – Se: Waste 

SPR – System Performance Report 

(används ibland som Software 
Performance Report) 

Streamad –Smidigt, strömlinjeformat 

SW – Software 

Säk. – Säkerhetsansvarig 

T 

TLS – Through Life Support 
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TPS – Toyota Production System 

TQM – Total Quality Management 

TRR – Test Readiness Review 

 

 

 

U 

utasIRP – IRP-verktyg för utas-projektet 

V 

Value Stream Mapping – Teknik inom  

lean för att analysera och designa flöde 
av material eller information 

W 

Waste – Spill, ex. onödigt och/eller  
redundant arbete 

webIRP – Verktyg för felrapportering  
hårdvara för den egna produktionen 
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