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Sammanfattning 
Saab Aerosystems har länge haft en dominerande produkt, JAS 39 Gripen, och en dominerande 
kund, FMV. Verksamhetsledningssystemet på Aerosystems är anpassat för utveckling av Gripen 
och när affärsenheten nu försöker slå sig in på nya marknader med andra kunder och produkter 
krävs en förändring av verksamheten, så att den även passar utveckling och tillverkning av dessa 
produkter.   
 
Syftet med examensarbetet har varit att utreda hur Aerosystems i nuläget hanterar 
verksamhetskrav från externa kunder och hur de i framtiden kan bli bättre på detta. Målet har 
varit att göra en nulägesanalys och identifiera var förbättringar kan göras samt, genom studier av 
litteratur och arbetssättet på andra affärsenheter, utforma förbättringsförslag. Examensarbetet 
har även omfattat en studie av hur kunskapsöverföring sker på affärsenheten, för att utreda hur 
detta kan användas till att förbättra hanteringen av verksamhetskrav. 
 
En omfattande intervjustudie har genomförts där totalt 34 personer har intervjuats. Förutom 
anställda på Aerosystems har även medarbetare från Saab Avitronics och Saab Aerostructures 
intervjuats. Anledningen till att dessa affärsenheter har studerats är att de har genomfört ett stort 
antal lyckade affärer med externa kunder och att flera av dessa kunder även är intressanta för 
Aerosystems i framtiden.  
 
Intervjumaterialet har analyserats för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot med 
nuvarande arbetssätt. De största svagheterna som identifierades var att det saknas en modell 
eller process för hur kravdokument från kunder ska hanteras och att användning, återmatning 
och förbättring av verksamhetsledningssystemet inte fungerar tillfredsställande. Detta har lett till 
att en modell för hantering av kravdokument har utarbetats, vilken med viss anpassning kan 
användas under både offertfasen och utvecklingsfasen. Dessutom har rekommendationer har 
lämnats för hur ansvarsfördelningen mellan projekt och linje bör förtydligas, samt hur 
kunskapsöverföring kan användas för att förbättra verksamhetsledningssystemet. 
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Abstract 
Saab Aerosystems have had one dominating product, JAS 39 Gripen, and one dominating 
customer, FMV, for a long time. The operations management system at Aerosystems is adjusted 
for development of Gripen and as the business unit is trying to enter new markets with other 
products and customer the operations needs to be adjusted to fit the development and 
manufacturing of these products as well. 
 
The purpose of the master thesis has been to investigate how Aerosystems is managing 
requirements on operations from external customers and how to make improvements within this 
area. The aim has been to carry out a situation analysis to identify where improvements are 
possible and then produce proposals for improvements through studies of literature and other 
business units. The thesis also include a study of knowledge transfer within the business unit to 
investigate how this can be applied to improve the managing of requirement on the operations. 
 
An extensive interview study has been carried out in which interviews mainly have been 
conducted with employees at Aerosystems, but also at Saab Avitronics and Saab Aerostructures. 
The reason why these business units have been examined is because they have carried out a 
large number of successful businesses with external customers, which also are potential 
customers for Aerosystems in the future.  
 
The interviews have been analysed to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats 
with the present way of working. The most significant weaknesses were the lack of a model or 
process for managing requirements documents from customers and that the use, feedback and 
improvement of the operations management system does not work satisfactory. A model for 
managing requirements documents from customers has been designed which can be used in the 
bid phase as well as the development phase with only slight adjustments. The thesis contains 
recommendations for how responsibilities between the project organisation and the functional 
organisation can be clarified. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete har genomförts på Saab Aerosystems i Linköping och är det avslutande 
obligatoriska momentet i civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. Arbetet har utförts i samarbete mellan Saab och avdelningen för Integrerad 
Produktutveckling, IPU, vid skolan för industriell teknik och management. Examensarbetet är 
resultatet av en utredning motsvarande 20 veckors heltidsstudier. 

1.1 Företaget 
Svenska Aeroplan AB, SAAB, bildades 1937 och har sedan sammanslagningen med AB 
Svenska Järnvägsverkstäder, ASJ, 1939 bedrivit flygplanstillverkning i Linköping. Under de 
senaste 70 åren har 15 flygplansmodeller och totalt 4500 flygplan tillverkats. Hösten 2003 
bildades affärsenheten Saab Aerosystems som i detta arbete fortsättningsvis benämns 
Aerosystems. Enhetens affärsidé är att erbjuda avancerade flygsystem, relaterade delsystem och 
tjänster under hela produktens livscykel, till försvarskunder och flygindustrier på 
världsmarknaden. JAS 39 Gripen är huvudprodukten och bredvid den finns även andra 
produktområden som obemannade farkoster, taktiska system, pilotutbildning, simulatorer och 
nätverksbaserat försvar. 

1.2 Problembakgrund 
Aerosystems har länge haft en dominerande produkt, JAS 39 Gripen, och en lika dominerande 
kund, FMV. Så är det inte längre. För att nå lönsamhet i framtiden krävs nya produkter och fler 
kunder. Redan idag säljs Gripen till Ungern, Tjeckien och Sydafrika. Dessutom är affärsenheten 
med i flera projekt som utvecklar obemannade flygande farkoster, UAV:er (Unmanned Aerial 
Vehicles). 
 
En annan marknad som Aerosystems försöker slå sig in på är som underleverantör av delsystem 
till civila flygindustrier som exempelvis Boeing och Airbus. Ett delsystem kan till exempel vara 
dörrstängningssystem, styrsystem eller registreringssystem. Tanken är att Aerosystems ska 
utveckla och leverera delsystem bestående av både mjuk- och hårdvara mot en given 
specifikation från en kund. I nuläget har ännu inga delsystemsaffärer genomförts. 
 
Inom stab Kvalitet och Målstyrning drivs ett verksamhetsutvecklingsprojekt, vässat VLS, som 
syftar till att ändra verksamhetsledningssystemet, VLS, så att det blir lättare att anpassa till olika 
typer av produkter. Dagens verksamhetsledningssystem är bra, men har enligt företaget tre stora 
brister. Det upplevs inte tillräckligt lättillgängligt för gemene man. Det är uppbyggt kring 
utveckling av Gripen vilket gör att det är för tungt och omfattande för mindre komplexa 
produkter. Slutligen innehåller systemet inte något stöd för att göra anpassningar till olika 
produkter och projekt.  
 
När produkter säljs till olika kunder ställs olika typer av krav, vilka kan delas in i produktkrav 
och verksamhetskrav. Exempel på områden där verksamhetskrav ställs är projektledning, 
produktion, dokumentation och produktutveckling. I nuläget finns inte någon väl utarbetad 
modell för hantering av externa verksamhetskrav. 
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1.3 Problembeskrivning 
Uppgiftslydelsen var från början att utarbeta processanpassningar för utveckling av delsystem, 
men eftersom ett flertal bristfälliga områden inom hantering av verksamhetskrav identifierades 
under förstudien ändrades uppgiften till att istället innefatta detta. Följande frågeställningar 
definierades: 
 

▪ Hur kan hantering av verksamhetskrav från externa kunder ske på ett tillfredsställande 
sätt så att verksamhetsledningssystem och projekt tar hand om alla krav? 

▪ Hur kan den kunskap om hantering av verksamhetskrav som uppkommer vid affärer och 
projekt återmatas och samlas i verksamhetsledningssystemet så att nya affärer och 
projekt kan utnyttja dessa erfarenheter? 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda hur verksamhetskrav hanteras på Aerosystems idag 
samt hur arbetssättet kan förbättras i framtiden. För att uppnå syftet lämnas förslag på specifika 
och generella förbättringar samt hur kunskapsöverföring kan användas för att förbättringar 
automatiskt ska kunna ske i framtiden. Dessutom kommer en övergripande modell för hantering 
av verksamhetskrav utformas.  

1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete har genomförts under 20 veckor. Inom denna tidsperiod skulle utredarna 
definiera uppgiften, ta fram frågeställningar, studera teori och företagsinformation, sätta sig in i 
verksamheten och det befintliga verksamhetsledningssystemet, genomföra intervjuer med 
anställda på företaget samt analysera, dokumentera och redovisa resultatet av studien. 
 
Eftersom examensarbetet innefattar många moment under en begränsad tid krävs en 
avgränsning av studiens omfattning. Uppgiften har därför i första hand varit att göra en 
nulägesanalys av hur det är tänkt att verksamhetskrav ska hanteras samt hur hanteringen i 
nuläget sker på Aerosystems.  
 
Dessutom har utredarna valt att studera två andra affärsenheter inom Saab som har större 
erfarenhet av affärer med olika kunder. Examensarbetet innefattar ej studier av andra företag 
eftersom det tar lång tid att sätta sig in i ytterliggare företag och för att företagets arbetssätt kan 
skilja sig så pass mycket från Aerosystems att det i slutändan inte är relevant att göra 
jämförelser mellan dessa.  
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1.6 Grundläggande begrepp 
För att underlätta läsningen av rapporten redovisas nedan grundläggande begrepp som 
återkommer i texten. Större delen av begreppen förklaras mer utförligt senare i rapporten varför 
detta avsnitt med fördel kan användas som hjälp om dessa begrepp återkommer utan förklaring. 
Eftersom samtliga, för rapporten väsentliga, verksamhetsstyrande dokument förklaras i avsnitt 
4.1.5, Dokumenthantering, hänvisas läsaren istället dit för beskrivning. 
 
Blockpoints - Tidpunkter då uppdateringar sker. Vid blockpoints måste alla processer, system 
och utbildningar som ska användas i nästa fas vara färdiga.  
 
Commonality Matrix – En sorts beskrivning av verksamheten. Den visar bland annat vad som 
krävs för att processer ska kunna användas i flera olika projekt. 
 
Compliance matrix – Ett dokument som visar vilka krav som är uppfyllda. Benämns även 
compliancematris och compliancelista. 
 
DOORS - Dynamic Object Oriented Requirements System är det kravhanteringsverktyg som 
Saab Aerosystems använder för produktkrav. 
 
Ekrav – Applikation i verktyget LiveLink som kan användas för hantering av kunddokument. 
 
Generisk process – En process som kan användas på olika sätt, till exempel vid olika projekt. 
 
IS/IT – Med IS avses de informationssystem och applikationer som stödjer affärsområdets 
verksamhet. Med IT avses den stödjande tekniska infrastrukturen. 
 
KUBIK – Ett databaserat register för behörigheter. 
 
Kravdokument – I examensarbetet görs skillnad mellan externa kravdokument och interna 
kravdokument. Ett externt kravdokument är ett dokument som kan innehålla flera olika krav. 
Kraven kan vara beskrivna direkt i dokumentet eller genom referenser till andra dokument. 
Kravdokumenten innehåller ofta rent deskriptiv information som inte direkt utgör ett krav, utan 
måste tolkas. Interna kravdokument finns förklarade i avsnitt 4.1.5, Dokumenthantering. 
 
Kvalitetsplan – Dokument som specificerar vilka processer, rutiner och tillhörande resurser som 
kommer att användas av vem och när för att uppfylla kraven för ett visst projekt, en viss 
produkt, en viss process eller ett visst kontrakt. 
 
Lessons Learned – En sorts reflektionsövning eller metod med syfte att gå igenom vad som 
fungerat bra respektive dåligt och försöka dra lärdomar. 
 
LiveLink – Ett databaserat dokumenthanteringssystem. 
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Operations Data Pack – Utobjekt från processen Ta fram offertunderlag som bland annat 
innehåller verksamhetsåtagande, kalkylsammanställning, huvudtidplan, sammanställning av 
resursbehov, riskblanketter, periodiserad kostnadskalkyl och förslag på riskmarginal. 
 
PSM – ProjektStyrningsMetod är Saabs metod för ledning och styrning av projekt. 
 
RCB - Requirement Change Board är en styrelse som på Saab Aerostructures är den beslutande 
instansen för fastställande och införande av krav. 
 
RFE – Request for Estimate, vilket översätts till kalkylanmodan. 
 
RFI – Request for Information, vilket översätts till intresseförfrågan. 
 
RFP – Request for Proposal, vilket översätts till offertinfordran. 
 
SEMP – Systems Engineering Management Plan är ett dokument som är inriktat på 
produktutvecklingsprocesserna och mer detaljerat än kvalitetsplanen specificerar vilka 
processer, rutiner och tillhörande resurser som kommer att användas av vem och när för att 
genomföra ett produktutvecklingsprojekt. På affärsenheten är SEMP ofta en del av 
kvalitetsplanen. 
 
SoW – Statement of Work, vilket översätts till verksamhetsåtagande och är en beskrivning av 
produkter, leveransobjekt, aktiviteter och tjänster som ska tillhandahållas. 
 
Verksamhetsledningssystem – Ett verktyg för att styra och förbättra verksamheten. Till 
ledningssystemet räknas allt från metoder och rutiner till organisation, ansvarsfördelning samt 
befogenheter. Det beskriver vem som ska genomföra vad och hur detta ska utföras. Benämns 
även regelverk. 
 
WBS – Work Breakdown Structure är en hierarkisk produktorienterad nedbrytning av ett projekt 
som definierar och visar större objekt som ska utvecklas och produceras. 
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2 Vetenskaplig metod 
Vid vetenskapliga studier är det viktigt att vara medveten om att valet av metoder och källor 
påverkar resultatet. Förutom att ha ett genomtänkt arbetssätt bör forskaren, enligt Ejvegård 
(2003), sträva efter att arbetet är sakligt, objektivt och balanserat samt att resultatet är 
tillförlitligt och giltigt. 
 
Empirin i denna studie har inhämtats genom en omfattande intervjustudie samt genom studier av 
företagsspecifik dokumentation. Studier av litteratur inom olika områden har skett parallellt med 
empiriundersökningen för att skapa den teoretiska referensramen. Därefter har empirin 
analyserats med stöd av teorin och slutligen har rekommendationer till affärsenheten tagits fram. 
Nedan beskrivs den metod och metodik som använts mer ingående och dessutom förklaras 
viktiga begrepp inom vetenskaplig metod. 

2.1 Metod 
Vid vetenskaplig forskning används olika metoder som beskriver hur forskaren tänker behandla 
det valda ämnet. Hur och vilka metoder som används måste klargöras för att arbetsgången ska 
vara tydlig. Dessutom måste metoderna beskrivas så att läsaren får en bild av hur resultatet växt 
fram under studien. De metoder som ska användas bör, enligt Ejvegård (2003), väljas beroende 
på vilket material som finns tillgängligt samt beroende på de frågor och hypoteser som 
formulerats av forskarna. 

2.1.1 Beskrivande studie 
Ejvegård (2003) använder benämningen deskription istället för beskrivande studie och menar att 
det är en av de enklaste vetenskapliga metoderna och att det i princip är en redogörelse. Det kan 
till exempel vara en beskrivning av hur ett system, en organisation eller en administration 
fungerar. De fakta som tas med i beskrivningen ska vara både riktiga och relevanta varför 
information som samlas in bör sorteras och kategoriseras så att det finns ett sammanhang. 
Dessutom måste ett urval göras så att det viktiga framhävs. En beskrivande studie används ofta 
vid frågeställningar av allmän karaktär och är rent empirisk.  
 
I denna utredning har en beskrivande studie genomförts. Huvuduppgiften var att beskriva hur 
hanteringen av verksamhetskrav sker på affärsenheten samt hur kunskapsöverföring används för 
att förbättra hanteringen.  

2.1.2 Fallstudie 
Ejvegård (2003) menar att fallstudien är mycket användbar i vetenskapliga undersökningar som 
en alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder. I en fallstudie studeras en liten del 
av ett stort system och med hjälp av fallet, som får representera verkligheten, beskrivs 
verkligheten.  
 
Fördelen med en fallstudie är att forskaren inte behöver studera hela systemet utan kan ge en 
beskrivning om hur något fungerar på ett begränsat utrymme. Nackdelen är att ett enskilt fall 
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aldrig kan representera hela verkligheten, varför forskaren bör vara försiktig då slutsatser dras. 
Slutsatser från fallstudier kan få ett värde först efter att slutsatser från andra vetenskapliga 
metoder pekar åt samma håll. En annan fördel med en fallstudie är att forskaren kan skjuta upp 
problemformuleringen och istället använda metoden för att förstå istället för att förklara något. I 
detta fall kan de mer precisa frågorna och hypoteserna formuleras i ett senare skede av 
fallstudien. (Ejvegård, 2003) 
 
I denna studie har ett begränsat antal personer intervjuats och därav har endast en liten del av ett 
stort system studerats. Eftersom examensarbetet försöker beskriva verkligheten har 
generaliseringar gjorts för att studien ska kunna representera verkligheten. Utredarna anser att 
denna studie, även om den inte exakt stämmer in på definitionen, kan liknas vid en fallstudie 
och att slutsatser därför bör dras med försiktighet. 

2.1.3 Teori- och modellbildning 
Ejvegård (2003) menar att ett sätt att öka förståelsen är att konstruera en teori, en förenklad bild, 
för hur vissa delar av undersökningsobjektet kan tänkas hänga ihop och fungera. Vid forskning 
finns alltid frågeställningar och frågor att svara på. För att ge svar till dessa frågor härleds, vid 
teoribildning, hypoteser utifrån givna fakta. Från dessa hypoteser och ny eller gammal fakta 
ställs nya hypoteser upp. Teorin bildas på så sätt av ett helt nät av fakta och hypoteser som hålls 
samman av härledningsregler. 
 
En modell är en vidareutveckling av en teori. En modell ger en mer bestämd bild av 
verkligheten än en teori. Ju mer komplicerad en modell är desto större är möjligheten att den 
avspeglar verkligheten. Beroende på ändamålet kan en modell göras mer eller mindre detaljrik 
och komplicerad. (Ejvegård, 2003) 
 
I detta arbete har teoribildning använts för att konstruera en bild av hur hantering av 
verksamhetskrav samt kunskapsöverföring i nuläget sker på de studerade affärsenheterna. 
Eftersom det i examensarbetets syfte ingår att utarbeta en modell för hantering av 
verksamhetskrav kommer denna metod att användas. För att modellen ska kunna användas i 
olika typer av affärer och utvecklingsprojekt går den inte in på detaljnivå. 

2.1.4 Komparation 
Enligt Ejvegård (2003) innebär komparation att relevanta jämförelser görs mellan olika 
företeelser för att hitta förklaringar. Finns mycket fakta om en företeelse kan denna jämföras 
med en annan företeelse för att finna förklaringar till den samma.  
 
I examensarbetet har relevanta jämförelser gjorts mellan de olika studerade affärsenheterna. 
Komparationen i denna studie görs inte för att hitta förklaringar till företeelser, utan snarare för 
att finna exempel på olika metoder för att hantera verksamhetskrav. 

2.1.5 SWOT-analys 
För att analysera studiens empiridel har en SWOT-analys genomförts. SWOT står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats och är en analysmetod som används för att identifiera 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är oftast interna faktorer, medan 
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möjligheter och hot oftast är externa faktorer. En SWOT-analys hjälper till att fokusera på 
styrkor, minimera hot och dra största möjliga nytta av de möjligheter som finns. Analysen kan 
utföras genom att ett antal frågor besvaras, se figur 1 nedan.  
 

Styrkor Svagheter 

Vad gör företaget bra? Vad kan företaget förbättra? 
Vilka unika resurser har företaget tillgång till? Inom vilket område saknar företaget resurser? 
Vad ser andra som företagets styrkor? Vad ser andra som företagets svagheter? 

Möjligheter Hot 

Vilka möjligheter finns tillgängliga för företaget? Vilka trender kan hämma företaget? 
Vilka trender kan företaget dra nytta av? Vad gör företagets konkurenter? 
Hur kan företaget skapa möjligheter med hjälp av sina styrkor? Vilka hot kan företagets svagheter ge upphov till? 

Figur 1. Illustration av SWOT-analys efter en bild av MindTools (2007). 
 
Enligt Marketing Teacher Ltd (2007) bör inte för stora slutsatser dras av resultatet, utan 
analysen bör ses som ett hjälpmedel för att identifiera var förbättringsåtgärder kan behövas. 
Några viktiga faktorer att ta hänsyn till vid SWOT-analys är: 
 

▪ Var realistisk vid bedömningen av styrkor och svagheter 
▪ Analysen bör skilja mellan var organisationen befinner sig i nuläget och var den skulle 

kunna befinna sig i framtiden 
▪ Analysen ska vara specifik 
▪ Undvik komplexitet och överanalys 
▪ Analysresultatet är subjektivt, det vill säga resultatet beror av vem som genomför 

analysen 

2.2 Metodik 
Metodik avser de tekniker som används vid insamling av data. Vanliga tekniker som används 
inom forskning är litteratursökning, litteraturläsning, enkätundersökningar, intervjuer, 
observationer samt studier av statistiskt material.  

2.2.1 Litteraturstudie 
För att skapa den teoretiska referensramen har en omfattande litteraturstudie gjorts. Litteratur 
har sökts inom vitt skilda områden för att finna sådan som är relevant för examensarbetets 
inriktning. För den teoretiska referensramen har litteratur inom framförallt organisation, 
produktutveckling, processledning, kravhantering och kunskapsöverföring använts. 
 
För att verifiera och förtydliga resultat från intervjustudien har företagsspecifik dokumentation 
använts. Informationen som finns tillgänglig på Aerosystems intranät har använts för att förstå 
hur affärsenhetens verksamhetsledningssystem fungerar. 

7 



2.2.2 Intervjustudie 
En stor del av den kunskap som finns inom hantering av verksamhetskrav och 
kunskapsöverföring är inte dokumenterad. Mycket information och kunskap finns stället hos 
anställda som arbetat med detta. För att kunna beskriva hur detta område ser ut idag har ett 
flertal intervjuer med anställda på företaget utförts. 
 
Kvale (1997) skriver att intervjuerna inte behöver vara föremål för metodisk analys utan istället 
kan fungera som bakgrundsmaterial för det teoretiska arbetet och ge belysning åt de studerade 
företeelserna. Redigering är, enligt Jacobsen (1993), en kreativ process, men även om 
redigeringen kan förbättra intervjun så är slutresultatet till stor del beroende av grundmaterialet. 
Under redigeringsarbetet får materialet en mer sammanhängande struktur så att budskapet blir 
tydligare genom att viktiga delar väljs ut, förstärks och tydliggörs. Redigeringen är subjektiv, 
eftersom tolkningar och personliga uppfattningar läggs in. Talspråk är inte samma som 
skriftspråk vilket innebär att en skriven intervju kommer att innebära en översättning av det som 
sagts.  
 
I examensarbetet har varje intervju spelats in. Intervjuerna har inte analyserats separat, men 
eftersom de har renskrivits och sammanställts så har redigeringsarbetet inneburit att ett visst 
analysarbete har gjorts.  
 
Kvale (1997) skriver också att ”forskningsintervjun är en specifik form av samtal”, vilket är en 
väl överensstämmande beskrivning av den intervjumetodik som använts i studien. Han beskriver 
en kvalitativ forskningsintervju som en semistrukturerad intervju vilket innebär att ett samspel 
mellan intervjuare och intervjuperson sker. Det vill säga ett öppet samtal, men med en 
professionell struktur.  
 
Kvale (1997) menar att antalet respondenter beror på undersökningens syfte. Är antalet för litet 
är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar, medan det är svårt att göra ingående 
tolkningar om antalet är stort. Vanligtvis brukar antalet intervjuer variera kring 15 ± 10, men 
kan skifta beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga. Utredarnas avsikt var att 
intervjua personer från olika delar av organisationen som påverkar eller påverkas av hantering 
av verksamhetskrav. Därför har intervjuer med personer från ledningen, intressentföreträdare, 
kravägare, processägare, linjechefer, projektledare samt med personer från 
marknadsavdelningen och den kommersiella avdelningen. Totalt har 34 personer intervjuats. 
Anledningen till det stora antalet intervjuer är att vissa intervjuer inte gav tillräckligt material 
och att det under utredningen visade sig att ett antal personer med mycket kunskap inom viktiga 
områden inte hade intervjuats.  
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2.3 Validitet och reliabilitet 
Ejvegård (2003) menar att om inte undersökningsmetoder och parametrar är reliabla och valida 
så har forskningsresultaten inget vetenskapligt värde. Reliabiliteten anger tillförlitligheten och 
användbarheten hos mätinstrument och mått. Validitet avser att forskaren mäter det som avses 
att mäta. För att resultat ska vara valida är det viktigt att forskaren vet vad mått innebär och att 
de används konsekvent. Ejvegård (2003) menar att om mätinstrumentet har låg reliabilitet, så 
blir också validiteten låg, varför god reliabilitet är nödvändigt, men inte tillräckligt, för god 
validitet. 
 
För att säkerställa intervjustudiens tillförlitlighet och giltighet har intervjuerna planerats 
noggrant. Frågorna har tagits fram i förväg och har i princip varit samma under hela 
intervjustudien även om en del frågor har tillkommit eftersom intervjuerna gav upphov till nya 
frågor. Dessutom har följdfrågor tillåtits samtidigt som respondenterna har tillåtits att tala fritt 
kring områden som berör hantering av verksamhetskrav och kunskapsöverföring.  

2.4 Kritiskt förhållningssätt 
Varje vetenskapligt arbete ska vara sakligt, objektivt och balanserat. Saklighet innebär att de 
uppgifter som ges ut ska vara sanna och riktiga, vilket innebär att uppgifternas riktighet måste 
prövas. En huvudregel är att gå till primärkällan. En vetenskapsmans skyldighet är att vara 
objektiv, det vill säga att vid forskning återge ståndpunkter från viktiga håll och inte ha 
förutfattade meningar. Det är tillåtet att uttrycka egna åsikter och tolkningar, men i dessa fall ska 
det uttryckligen anges att det är ens personliga mening. Det är även nödvändigt att forskaren 
undersöker objektiviteten i källorna och bildar sig en uppfattning om källan är vinklad. Balans 
innebär att ge utrymme åt det som behandlas så att inte oväsentliga detaljer breder ut sig på flera 
sidor medan viktiga resonemang får några okommenterade rader. (Ejvegård, 2003) 
 
Ejvegård (2003) menar att tillförlitligheten i alla använda källor ska diskuteras och att det i detta 
sammanhang föreligger ett antal krav. Äkthetskravet innebär att materialet måste vara äkta. 
Oberoendekravet innebär att forskaren fastställer värdet av källan genom att ta reda på varifrån 
uppgifterna härstammar så att materialet inte är vinklat. Färskhetskravet utgår från att det i 
allmänhet är bättre att utgå från en nyare källa eftersom denna oftast innehåller mer fakta och 
nyare rön. Samtidighetskravet innebär att källor närmare beskrivna tidshändelser oftast är av 
mer värde än källor som tillkommit vid händelser långt tidigare eller senare. 
 
För att säkerställa arbetets vetenskaplighet finns källhänvisningar till alla uppgifter som inte är 
författarnas egna tolkningar. Dessutom har flertalet källor, både i litteratur- och intervjustudien, 
använts för att kunna återge viktiga ståndpunkter från flera olika håll. Utredarna har också 
försökt använda så ny litteratur som möjligt så att både samtidighets- och färskhetskravet 
uppfylls. En svårighet har varit att lyfta fram de mest väsentliga delarna, utan att utelämna 
detaljer som kan vara av vikt för företaget.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar den teori som är viktig för hantering av verksamhetskrav och för 
kunskapsöverföring inom en organisation. Eftersom studien har gjorts inom en organisation med 
en verksamhet baserad på processer är teori inom detta område såväl som teori inom 
kravhantering och kunskapsöverföring av intresse. Teorin som presenteras i kategorierna 
organisation, processer, kravhantering samt kunskapsöverföring används sedan i kapitel 6, 
Analys, och kapitel 7, Slutsats och rekommendation. 

3.1 Organisation 
En organisation är, enligt ISO 9000:2000, en grupp av personer och resurser med olika ansvar 
och befogenheter som tillsammans samverkar. Organisationsutformning, ledning och 
kommunikation är viktigt att beakta för en organisation. Dessutom är det viktigt att ha kännedom 
om förändringsarbete eftersom vissa av de rekommendationer som finns i kapitel 7, Slutsats och 
rekommendation, kräver förändringar av organisationen. 

3.1.1 Organisationsutformning 
Enligt Ulrich och Eppinger (2003) bör valet av organisation bero på vilka uppgifter 
organisationen har. Det finns flera olika typer av organisationer och syftet med detta avsnitt är 
att belysa några olika typer samt redogöra för styrkor och svagheter med dem.  
 
I en linjeorganisation är medarbetare grupperade efter vilka arbetsuppgifter de utför och 
avdelningarna är uppdelade efter kunskapsområden. Denna typ av organisation är vanligast i 
företag som utvecklar produkter inom ett område med små variationer. Styrkan med 
linjeorganisationen är att den underlättar utvecklingen av specialistkompetens och experter inom 
olika kunskapsområdena medan svagheten är att koordineringen av grupper inom olika 
linjefunktioner kan bli långsam och byråkratisk. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 
I projektorganisationen delas, enligt Ljungberg och Larsson (2001) medarbetarna i stället upp 
efter det projekt de arbetar i. Här sammanförs, till skillnad från i linjeorganisationen, personer 
till ett team som tillsammans har en bred kompetens. En styrka med projektorganisationen är, 
enligt Ulrich och Eppinger (2003), att det är lätt att fördela resurser mellan olika pågående 
projekt, medan en svaghet är att det kan ha svårt att bibehålla specialistkompetens inom 
organisationen. 
 
Matrisorganisationen är en blandning av de två föregående organisationsformerna. Beroende på 
projektledarnas befogenheter kan matrisorganisationen se ut på två olika sätt, se figur 2 nedan. 
Den första liknar linjeorganisationen och innebär att linjecheferna har huvudansvaret för hur 
resurser fördelas mellan projekten, som har så kallade lättviktsprojektledare. Den andra är mer 
lik projektorganisationen och i den är det projektledarna, som här benämns 
tungviktsprojektledare, som har det yttersta ansvaret för resursfördelningen. Svagheterna med en 
matrisorganisation är att det krävs fler personer i ledande befattningar och fler administratörer 
än i linje- och projektorganisationen. Dessutom kan det vara svårt att hitta en balans mellan linje 
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och projekt samt utvärdera prestationsförmågan hos både projekt och linje. Styrkan med 
lättviktsprojektledare är att koordinering och administration av varje projekt sköts explicit av en 
ensam projektledare samtidigt som specialistkompetensen behålls. Styrkan med 
tungviktsprojektledare är att det går att dra nytta av projektorganisationens snabbhet och 
integrationsfördelar samtidigt som en del av specialistkompetensen bibehålls. (Ulrich & 
Eppinger, 2003) 

 
Figur 2. Illustration av matrisorganisationer med tungvikts- respektive lättviktsprojektledare efter en bild av Ulrich 
och Eppinger (2003). 

3.1.2 Ledning 
”Ledarskap innebär att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig grupprocess, att vara 
katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i 
ömsesidig samverkan.”  

(Maltén, 1998) 
 
Ljungberg & Larsson (2001) menar att det i den funktionsorienterade organisationen är chefen 
som ska stå för tänkandet medan den operativa personalen ska göra som den blir tillsagd. De 
menar att detta synsätt inte längre gäller utan att en processorganisation förutsätter ett modernt 
ledarskap. För att snabba beslut ska kunna fattas måste den operativa personalen ha långtgående 
befogenheter och ansvar. Grundtanken är att teamets medlemmar tillsammans har den 
kompetens som behövs för att kunna agera när problem uppstår. Grunderna i 
processorganisationens ledarskap är: 
 

▪ en positiv människosyn, vilket innebär att individen ses som självständig, initiativrik och 
ansvarstagande med förmåga till problemlösning och idéskapande  

▪ ledarskap handlar om att skapa engagemang eftersom motiverade och engagerade 
individer sätter upp högre mål och uppnår dessa bättre än personer som bara gör vad de 
blir tillsagda 

▪ ledarens syfte är att underlätta ett ständigt lärande vilket är grunden för fortsatt 
utveckling och framgång  

▪ det är individerna i organisationen som skapar verksamhetens resultat även om ledaren 
kan visa vägen, anställa kompetenta personer, sätta ihop team och stötta individer  
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▪ att leda horisontella organisationer innebär en fokusering på kommunikation och 
relationer mellan människor så att arbetet i tvärfunktionella team blir effektivt  

▪ lämpliga individer kan inte prestera ett gott resultat i dåliga processer 

3.1.3 Kommunikation 
Morgan och Liker (2006) menar att nästan alla förstår att kommunikation är viktig vid 
produktutveckling. De anser dock att ökad kommunikation inte nödvändigtvis förbättrar och att 
kommunikation ansikte mot ansikte ibland inte är bättre än skrivna dokument. Det som 
verkligen behövs är selektiv kommunikation som ger rätt information till rätt personer vid rätt 
tidpunkt, så att de kan fatta bra beslut. Att överskölja människor med för mycket information 
leder ofta till att de inte kan sortera ut vad som är viktigt. Morgan och Liker (2006) förklarar 
Toyotas sätt att se på kommunikation och ansvar: 
 

▪ om alla är ansvariga är ingen ansvarig 
▪ om alla måste förstå allting kommer ingen få någon djup förståelse för någonting 
▪ för mycket kommunikation och för många möten gör att ingen fokuserar på det som är 

viktigt för respektive roll och ansvar 
▪ om de anställda översköljs med information kommer ingen att läsa den 

3.1.4 Förändringsarbete 
Kennedy (2003) menar att även om det finns en bra vision om ett nytt bättre system betyder inte 
det att allt kommer bli bättre, eftersom stora förändringar ofta är svåra att genomföra. Det räcker 
inte med att lära sig det nya systemet, procedurer och verktyg eftersom det finns ett naturligt 
motstånd mot förändringar. Kennedy (2003) menar att: 
 

▪ det måste finnas ett giltigt skäl för förändring och ledarna måste besluta att åtgärder ska 
vidtas 

▪ en grund måste etableras för att förankra förändringen och för att kunna mäta resultaten 
▪ möjligheterna för förändring måste identifieras 
▪ möjligheterna måste utvärderas för att minska antalet alternativ så att en slutgiltig 

lösning kan etableras 
▪ det slutliga konceptet måste transformeras till verkliga lösningar som praktiskt beskriver 

hur förändringen ska ske i organisationen 
▪ ett engagemang för att vilja och göra dessa förändringar måste finnas 
▪ tillräckliga resurser måste tilldelas för att förändringen ska kunna ske i hela företaget 

 
Det traditionella sättet att genomföra förändringar på är, enligt Kennedy (2003), att ett utvalt 
expertteam bestämmer specifikationerna för hur förändringen ska genomföras och försöker 
övertyga resten av organisationen att följa dessa. Detta sätt fungerar bäst i små företag med en 
visionär ledare eftersom ledaren då ofta har nära kontakt med medarbetarna. I större företag 
fungerar detta sällan eftersom personer i specifika funktioner kan ha svårt att följa externa råd, 
eftersom ”vi vet bäst” är en åsikt som ofta förekommer. Förändringen går oftast långsamt, blir 
sällan omtyckt i hela företaget och kräver ofta omfattande infrastruktur och kontroll för att den 
ska bli varaktig. 
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Kennedy (2003) menar också att det är viktigt att ledaren delegerar förändringsdetaljerna till 
funktionerna som påverkas. Ledaren bestämmer visionen, ramar och mål med förändringen, 
men låter funktionerna själva utforma hur förändringen ska ske. En förutsättning är att 
arbetsstyrkan har kunskapen och tar ansvaret för att göra de rätta förändringarna. Det är viktigt 
att ledaren tror på att arbetsstyrkan kommer att uppnå visionen. 

3.2 Processer 
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera objekt in till objekt ut, från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov.”  

(Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Även på Toyota används processer för att beskriva aktiviteterna som krävs vid 
produktutveckling. Processerna beskriver vem som gör vad, när det ska göras samt vilka beslut 
projektteamet ska fatta vid varje milstolpe. Processen beskriver inte alla detaljer om hur 
utvecklingen ska ske utan koordinerar deltagarna i produktutvecklingen. De detaljerade 
arbetsinstruktionerna skapas, förvaltas och ägs av de linjefunktioner som bäst förstår respektive 
process. (Morgan & Liker, 2006) 

3.2.1 Processkartläggning 
Egnell (1996) menar att en processkarta som grafiskt beskriver processen är ett ovärderligt 
hjälpmedel för att förstå hur processen ser ut och fungerar. Processkartan kan även användas vid 
beslut om var förbättringar ska göras och som utgångspunkt vid analys av processen. 
 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att utan en riktig bild av verksamheten och vad den 
egentligen består av blir risken för felaktiga beslut stor. De menar att ett organisationsschema 
inte är tillräckligt för att beskriva verksamheten eftersom det varken visar vad verksamheten gör 
eller sambandet mellan verksamhet och kunder. Processkartor förklarar på ett lättförståeligt sätt 
hur organisationens olika delar är relaterade till varandra och samverkar för att skapa värde för 
kunden. Kartan kan även vara till tankemässig hjälp för de som arbetar i processen, vilket också 
underlättar processtänkandet i stort. Oavsett hur en huvudprocesskarta ser ut ska den alltid 
utgöra en modell av verkligheten, vilket innebär att nödvändiga förenklingar som inte hindrar 
modellens syfte görs. I en processorganisation är processerna den naturliga utgångspunkten för 
hur den egna verksamheten uppfattas, utformas, leds, bedrivs och utvecklas. Ljungberg och 
Larsson (2001) menar att en kartläggning är nödvändig eftersom det möjliggör en gemensam 
syn på hur verksamheten fungerar i sin helhet, förståelse för vad som skapar kundvärde, 
förståelse för vad processynsättet ger för organisationen, utveckling av processorienterade 
mätsystem, analys av processernas prestanda samt förbättringar av processerna.  

3.2.2 Förbättring av processer 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att det kan tyckas självklart att kunden är med vid 
utvecklingen av en process eftersom det är kunden som ställer kraven och betalar notan. De 
menar att information och återkoppling är nödvändig för att kunna fördjupa sin förståelse för 
processen och utveckla den. I samband med processutveckling bör kundens kunskap tas tillvara 
eftersom kunden både är beställare och mottagare och därför i många fall är den som bäst 
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känner processens styrkor och svagheter. Om företaget arbetar tillsammans med kunden finns 
goda förutsättningar för att leverantör och kund gemensamt ska komma fram till vad som 
betraktas som rätt. 
 

”Continuous improvements, kaizen, begin with a stable, standardized process. All Toyota 
engineers believe in the importance of standardization – investing in creating and 
improving standards and then strictly adhering to them when they have been selected as 
standards.”  

(Morgan & Liker, 2006) 
 
Egnell (1996) menar att även om en process nyligen är uppdaterad är det viktigt att fortsätta med 
förbättringsarbetet. Ständiga förbättringar av processer är ett måste för att upprätthålla det 
nuvarande resultatet och utan dem är en nedgång ofrånkomlig. Dessutom är det viktigt att ”vi-
andan” och processynsättet främjas inom företaget för att en processorganisation ska fungera. 

3.2.3 Processroller 
Egnell (1996) anser att det finns ett antal roller som behövs i en processorganisation. 
Styrgruppen ska driva det övergripande förbättringsarbetet, sätta förbättringsmål för varje 
process, utse och stötta processägare samt motivera medarbetare att genomföra förbättringar. 
Processamordnaren är till för att avlasta styrgruppen och arbetar med att ta fram 
arbetsbeskrivningar och underlag till styrgruppen. Processägaren är huvudansvarig för 
förvaltning, utveckling och förbättring av processen. Det är, enligt Egnell (1996), viktigt att 
processägaren känner ett stort engagemang för processförbättringar och bör vara en person som 
har gott anseende hos både ledning och medarbetare. Medhjälparen utses vid behov av 
processägaren och är till för att avlasta processägaren främst med dokumentation och 
administration. Processförbättringsgruppen består av personer som arbetar i processen och ska 
regelbundet lämna förbättringsförslag till processägaren. Delprocessägaren utses om en process 
är omfattande och kan delas upp i delprocesser. I de fall delprocessägare finns ska de ingå i 
processförbättringsgruppen. 
 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att det ansvar en avdelningschef har i en funktionsindelad 
organisation bör delas upp mellan de tre rollerna processägare, resursägare och teamledare i en 
processorganisation. Resursägaren behöver inte vara knuten till en viss process, men förser vid 
behov organisationen med en viss typ av kompetens eller resurs. Processägaren har i uppgift att 
utveckla processen. Om den aktuella processen tillhör huvudprocesserna kommer processägaren 
inte ha tid att leda eller utveckla resurser, utan endast arbeta med uppgifter direkt relaterade till 
processägarskapet. Teamledaren är den som använder processen och resurserna för att skapa 
resultat.  
 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att processägarens uppgift är att ta ett personligt och 
samlat ansvar för processen i sin helhet, strukturellt och värdemässigt koordinera i processen 
ingående aktiviteter, undvika suboptimering, skapa mål för processen, bestämma processens 
fokus samt styra utvecklingen av processen. Ljungberg och Larsson (2001) har även 
sammanfattat processägarens övergripande mål. Det första målet är att säkerställa processens 
ändamålsenlighet, det vill säga att se till att processen tillfredsställer kundernas behov. För att 
skapa en ändamålsenlig process är det viktigt att ta reda på vilka kunderna är, vad kunden 
förväntar sig, vilka kunder som är önskvärda samt hur dessa kunder ska tillfredställas. 
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Det andra målet är att optimera processens effektivitet, det vill säga skapa en ändamålsenlig 
process med minimalt utnyttjande av resurser. De viktigaste stegen i det utvecklingsarbete som 
krävs är identifiering och kartläggning av processerna, analys och omkonstruktion, införande av 
nya eller förändrade processer, mätning av processerna samt ständig förbättring av processens 
prestanda. Det sista steget för att uppnå effektiva processer är att aldrig sluta med 
förändringsarbetet. Det finns alltid saker som kan förbättras och nya eller ändrade krav som 
kräver anpassning. Förbättringsarbetet bör utformas av de som arbetar i processen eftersom de 
vet hur arbetet sker idag och även ska utföra de förbättrade aktiviteterna i framtiden. 
Processägarens uppgift är att tillhandahålla en strukturerad metodik och verktygen för 
förbättringsarbetet samt hålla sig uppdaterad med kunder och andra intressenters krav på 
processen. Eftersom de som arbetar i processen ofta har flera andra arbetsuppgifter och mer 
kortsiktiga problem måste processägaren hela tiden driva förbättringsarbetet framåt och se till att 
saker händer. 
 
Det sista målet är att skapa förutsättningar för en flexibel process så att den kan anpassas till 
nya förutsättningar och krav. Ljungberg och Larsson (2001) menar att det i dagsläget är 
nödvändigt att ha flexibla processer som kan tillfredsställa individuella kundkrav som ändras 
över tiden. Flexibiliteten hos en process är förmågan att ändra processens sträckning, möjlighet 
till alternativa vägval och att i slutskedet kunna dela processen för att tillfredsställa flera olika 
kundbehov. En flexibel process ska alltså snabbt, till en rimlig kostnad och utan stora 
extraresurser kunna anpassas till förändrade interna eller externa förutsättningar. Dessutom ska 
personalen vara mentalt redo och ha kompetens att ändra processen. Ljungberg och Larsson 
(2001) menar att det viktiga är hur personerna som arbetar i processen agerar eftersom det är de 
som skapar resultatet och ofta har närmast kontakt med kunderna. Det är de som arbetar i 
processerna som kan ändra processen snabbast genom att anpassa sitt arbetssätt till olika 
kunders önskemål. För att möjliggöra ett kundanpassat arbetssätt och uppmuntra personliga 
initiativ till utveckling av processen är det viktigt att processen är definierad på rätt nivå. 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att om processens beskrivning är för detaljerad finns inget 
utrymme för alternativa lösningar och dessutom ökar risken för att medarbetarna känner sig 
hämmade och toppstyrda. Om processen är för generellt beskriven saknar den värde eftersom 
den inte ger någon vägledning för de som arbetar i den. Eftersom processens flexibilitet bestäms 
av personalen måste de känna ett stort engagemang för sina uppgifter och våga ta initiativ att 
anpassa processen. Dessutom bör de ha kompetens att hantera olika kundkrav och att arbeta 
under nya förutsättningar, som exempelvis med nya stödsystem eller utvecklingsmodeller. 
(Ljungberg & Larsson, 2001) 

3.2.4 Kundtillfredsställelse 
För att öka kundtillfredsställelsen är det viktigt att förstå kundens behov. I ett verkligt exempel 
där en leverantör intervjuade kunden om dess behov visade det sig att kunden vill att 
leverantören är proaktiv och berättar för kunden vad denne behöver, utvecklar och förfinar 
lösningar tillsammans med kunden, gör offerterna enklare att förstå, använder fler sätt att 
kommunicera på eftersom offerten inte alltid läses, standardiserar tekniska lösningar samt 
berättar för kunden om fördelarna med skilda lösningsförslag. Kunden menade att leverantören 
borde lära känna kunden bättre, förstå kundens styrkor och svagheter, berätta för kunden vad 
leverantören gör, få kunden att känna sig speciell, hjälpa kunden att differentiera sig, förstå och 
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stödja vad kunden försöker uppnå, ta initiativ och vara pådrivande samt ifrågasätta och utmana 
kundens tankar. Ofta litar kunden mer på leverantören och dess kompetens än vad denne själv 
inser. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

3.3 Kravhantering 
Enligt Young (2001) är kravhantering det enskilt viktigaste att fokusera på för att lyckas 
utveckla produkter som tillfredsställer kundens önskemål och för att kunna genomföra 
kostnadseffektiva, lönsamma projekt. Fem av de vanligaste anledningarna till att ett projekt inte 
blir lyckat är ofullständig kravbild, orealistiska förväntningar från kunden, ändrade krav och 
specifikationer, att användaren inte kommer till tals eller att produkten inte längre behövs.  
 
Även Hull et al. (2002) menar att projektmisslyckanden ofta har samband med otillräcklig 
kravhantering och beskriver liknande anledningar till misslyckanden. Dessa är att kraven är 
dåligt organiserade, dåligt formulerade, för snabbföränderliga, onödiga, orealistiska eller att 
kraven har för svag koppling till användarna. 

3.3.1 Kravhanteringsprocessen 
Young (2001) menar att ovanstående risker kan undvikas med en tydlig kravhanteringsprocess. 
Innan kravnedbrytningen kan inledas är det, enligt Hull et al. (2002) nödvändigt att bedöma 
inkraven, det vill säga de krav som kommer från kunden, för att förvissa sig om att de bildar en 
tillräcklig grund för fortsatt utveckling. Bedömningen måste besvara om kravet är fullständigt, 
tydligt och implementerbart samt om kundens qualification plan är tydlig och acceptabel. 
Qualification plan beskriver hur leverantören ska visa att kraven är uppfyllda och kommer i 
fortsättningen att benämnas kvalifikationsplan. Om inte kraven och kvalifikationsplanen är 
acceptabla måste kunden kontaktas för vidare diskussioner.  
 
En generisk process för kravhantering innefattar, enligt Hull et al. (2002), följande 
gemensamma steg som är relevanta för varje nivå av kravnedbrytningen oavsett vilken metod 
som används: 
 

▪ godkännande av inkraven från kunden 
▪ analys av inkraven för att bestämma risker och potentiella fallgropar som kan uppkomma 

när kraven ska uppfyllas 
▪ skapande av en eller flera modeller för undersökning av möjliga strategier för 

kravnedbrytning 
▪ generering av nedbrutna krav härledda från inkraven med hjälp av informationen från 

analysen och modellerna 
▪ godkännande av de nedbrutna kraven av de team som kommer att ansvara för att 

implementera dem 
▪ fastställande av förhållandet för uppfyllnad mellan inkraven och de nedbrutna kraven, 

det vill säga hur de nedbrutna kraven uppfylls och hur detta kan relateras till hur de 
ursprungliga kraven ska uppfyllas 

▪ fastställande av kvalifikationsförhållande mellan de nedbrutna kraven och 
kvalifikationsstrategin, det vill säga hur utvecklarna ska visa att de nedbrutna kraven är 
uppfyllda och hur detta kan relateras till den strategi som finns för kvalifikation 
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Hull et al. (2002) menar att det ideala tillståndet för vilket krav som helst i vilket system som 
helst är att det är godkänt av kund och leverantör, har en godkänd kvalifikationsstrategi och är 
tillfredsställt av de krav som finns på lägre nivåer. 
 
Enligt Young (2001) ska en fullständig kravhanteringsprocess innehålla följande steg. 
 

▪ Identifiering – Formulera kraven enkelt och sortera upp dem mellan verksamhetskrav 
och produktkrav. 

▪ Skapa förståelse för kundens behov – Försök att förstå vad kunden behöver. 
▪ Förtydligande och omformulering – Kraven måste beskriva kundens verkliga behov. 
▪ Analysering – Säkerställ att kraven är giltiga, det vill säga att kraven verkligen motsvarar 

kundens behov. Dessutom ska de vara tydliga, mätbara och uppnåeliga.  
▪ Definiering – Kraven ska betyda samma sak för samtliga intressenter. 
▪ Specificering – Kraven ska vara specificerade med samtliga detaljer för att kunna föras 

in i en kravspecifikation. 
▪ Prioritetsordning – Alla krav är inte lika viktiga. Ordna därför kraven efter kritiska, hög 

prioritet, normal och låg. Det finns aldrig tid att göra allt och därför är det viktigt att 
börja med de mest kritiska kraven. 

▪ Härledning – Bryt ner kravet ytterligare. Nedbrytningen kan i vissa fall vara en lösning 
på det ursprungliga kravet. 

▪ Gruppering – Dela upp kraven i grupper efter vilket område som löser dem, exempelvis 
hårdvara, mjukvara, utbildning eller dokumentation. 

▪ Fördelning – Fördela kraven på olika delsystem eller komponenter. 
▪ Spårning – Spåra var i systemet varje krav ska tas omhand och uppfyllas. 
▪ Behandling – Krav kan läggas till, tas bort och ändras under hela produktlivscykeln. 
▪ Test och verifiering – Verifieringen görs för att kontrollera att de ursprungliga kraven 

fortfarande tas omhand trots att kraven är nedbrutna till mindre delar och medför en ökad 
möjlighet att förutse kostnader och risker. För att kunna verifiera att ett krav är uppfyllt 
krävs att det är spårbart och det innebär att information om var kravet kommer ifrån, 
varför det finns och vilka andra krav som påverkas av det finns dokumenterat och 
tillgängligt. 

▪ Validering – Validering innebär att säkerställa att kravet är nedbrutet på bästa sätt för att 
minimera risker i utvecklingen. 

 
Kravhanteringsprocessen sträcker sig, enligt Young (2001), över hela produktens/tjänstens 
livscykel och det är viktigt att se den som en dynamisk process som hela tiden utvecklas. 
 
Enligt Robertson och Robertson (2006) bör kraven delas in i tre kategorier. Kategorierna är 
funktionella krav, vilka är de krav produkten måste uppfylla för att vara användbar för sina 
användare, ickefunktionella krav, vilka är kvaliteter som produkten måste ha, exempelvis hur 
säker eller användbar produkten är, samt begränsande krav, vilka är krav på projektet eller 
restriktioner på produktdesignen, exempelvis när produkten ska vara färdig. 
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Villkor för krav 
Hull et al. (2002) menar att det finns ett antal villkor som varje krav, oavsett om det är ett inkrav 
eller ett nedbrutet krav, bör uppfylla. Det ska vara möjligt att: 
 

▪ identifiera vad som är unikt med varje krav 
▪ klassificera varje krav på flera olika sätt 
▪ ta reda på statusen för varje enskilt krav, exempelvis status för granskning, uppfyllnad 

eller kvalifikation 
▪ genomtänkt sortera kraven på flera olika sätt, så att de exempelvis tillhandahåller 

information om utförande, testkriterier samt ursprung 
▪ granska ett krav i dess dokumentsammanhang, till exempel bredvid omgivande krav 
▪ navigera genom ett kravdokument för att hitta krav efter särskilda klassificeringar eller 

sammanhang 
▪ spåra varje enskilt krav 

3.3.2 Kravhantering för leverantörer 
Eftersom krav måste hanteras både innan och efter en affär har tagits hem, är kravhantering 
viktig både under offereringsarbetet och under utvecklingsarbetet. 

Offerering 
Kraven från kunden benämns inkrav och, enligt Hull et al. (2002) är det första som ska göras att 
analysera dem och bedöma om de är tillfredsställande. Tillfredsställande innebär att kraven är 
tydligt identifierade och separerade från rent deskriptiv information, entydiga, förenliga med 
övriga krav samt att de inte innehåller olämpliga konstruktionsbegränsningar. Analysen innebär 
i princip att utreda om offertens kravbild är förnuftig. Vid analysen av kraven måste alla 
problem identifieras, uppmärksammas och därefter bör potentiella lösningar tas fram, vilket kan 
innebära omformulering av krav eller alternativa lösningar som enklare kan uppfyllas. 
 
När granskningen är klar måste de identifierade problemen lösas. Vanligtvis innebär detta att en 
dialog förs tillsammans med kunden för att få klarhet i problemet eller tillåtelse att genomföra 
en föreslagen förändring. Dialogens omfattning beror på vilken typ av anmodan det är. Om 
anmodan är till en ensam leverantör kan dialogen påbörjas direkt. Om anmodan är en del av en 
competitive bid, det vill säga att fler leverantörer offererar på samma affär, kan det vara 
nödvändigt att vara försiktig eftersom reglerna oftast säger att en fråga till kunden ska kopieras 
till alla andra leverantörer tillsammans med svaret. Det gör att en fråga kan ge viktig 
information om eventuella lösningar till andra leverantörer. I många fall är det då bättre att 
uppmärksamma problemen och diskutera hur de ska hanteras internt. Möjliga lösningar kan då 
vara att ignorera problemet, göra ett antagande och dokumentera det eller besluta att det är 
nödvändigt att fråga kunden oavsett vilken konsekvens det får. Den sista åtgärden kan leda till 
ytterliggare aktiviteter för att formulera frågan till kunden på ett sätt som hjälper de 
konkurrerande leverantörerna så lite som möjligt. (Hull et al., 2002) 
 
Samtidigt som sorteringen av inkrav sker måste arbetet med att ta fram lösningsförslag fortgå. 
Detta kan göras på olika sätt, men innefattar alltid att säkerställa att alla inkrav är korrekt 
omhändertagna. Projektledaren för offertarbetet måste se till att varje krav har en individ eller 
ett team som ansvarar för att ta fram ett svar för hur hanteringen av det ska ske. En svårighet 
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under offertfasen är att det ofta saknas fullständig information så att antaganden och gissningar 
måste göras. (Hull et al., 2002) 
 

”The problem is always that the people working on the solution must work with 
incomplete information based on documented assumptions and potentially best guesses 
at what the customer really meant. However, this is life!”  

(Hull et al., 2002) 
 
Vid slutet av offertfasen, när offerten har skickats in, är det viktigt att offertteamet dokumenterar 
all information som har ackumulerats under arbetet. Ofta är teamet under extrem tidspress för att 
färdigställa och lämna in offerten i tid. Eftersom personerna i offertteamet gärna tar en paus eller 
börjar på något annat direkt efter inlämnandet av offerten är det vanligt att de inte skriver ner all 
information ordentligt så att den kan användas av utvecklingsteamet senare. Stora offerter kan 
innehålla mycket information och flera månader kan gå mellan inlämningen av offerten och start 
av utvecklingen. I dessa fall är det ännu viktigare att informationen blir dokumenterad eftersom 
utvecklingsteamet kanske inte har någon person med från offertteamet, och även om de har det 
så är det inte ovanligt att den eller de har glömt några mycket viktiga antaganden och relationer. 
(Hull et al., 2002) 

Utveckling 
Under utvecklingsfasen är det viktigt att säkerställa att sättet att testa och visa att varje krav är 
uppfyllt är förstått och dokumenterat. Det första steget i utvecklingen är, enligt Hull et al. 
(2002), att göra en revision av den tillgängliga informationen för att bestämma dess omfattning 
och kvalitet.  
 

”Ideally all the information created by the bid team should have been collected together 
and archived ready for use in the development process.” 

(Hull et al., 2002) 
 
Hull et al. (2002) menar att det citatet ovan beskriver alltför ofta inte är fallet, vilket leder till att 
viktig information går förlorad. Detta kan skapa allvarliga diskontinuiteter mellan offertteamets 
intentioner och utvecklingsteamets genomförande. Efter revisionen måste projektledaren 
analysera vad som har förändrats sedan offerten lämnades in, vilka effekter förändringarna får 
samt ta fram en plan för hur förändringar ska göras i kravspecifikationerna. 

Ändringar 
Ändringar av krav kan komma från kunder, underleverantörer eller internt. Oavsett varifrån de 
kommer är det viktigt att uppdatera inkrav, krav ställda på underleverantörer, spårbarheten och 
nedbrytningen av kraven samt antaganden och tolkningar som gjorts inom offertteamet. (Hull et 
al., 2002) 

Vanliga problem och åtgärder 
Vanliga problem mellan kund och leverantör är att konflikter uppstår om 
kommunikationsvägarna är otydliga eller att kundens uppfattning av vad projektet kommer att 
kosta är lägre än den verkliga kostnaden. Dessutom kan det hända att alla inblandade i projektet 
inte har samma uppfattning av vilken kravbild som gäller. Utvecklaren tjänar mycket på att 
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lägga tid på att analysera kraven och försöka förstå vad det är kunden egentligen vill ha, 
eftersom kundkraven ofta är otydligt formulerade. Young (2001) 
 
Partnerskap är, enligt Young (2001), ett beprövat och bevisat sätt att väcka engagemang hos 
både kund och leverantör. Syftet med partnerskap är att nå framgång för ett eller flera 
gemensamma projekt. I detta ingår att undvika missförstånd samt att skapa förståelse för vad 
den andra parten vill ha och varför detta är viktigt för dem. För att uppnå detta krävs att alla 
inblandade känner engagemang och samarbetsvilja samt att ”vi-och-dem-känslan” försvinner. I 
ett partnerskap ska det vara självklart att all information kommer alla till dels, att alla strävar 
mot att minska tidsåtgången samt att alla har samma gemensamma mål, visioner och principer.  
 
En del vanliga problem mellan kund och leverantör kan lösas genom att skapa engagemang och 
tillsammans definiera de åtaganden som ska gälla.  Detta kan göras genom att genomföra en 
workshop där både kund och leverantör är representerade av projektmedlemmar och ledning. 
Workshopen kan pågå i en till tre dagar och bör ledas av en erfaren och kunnig person som 
fungerar som en katalysator i diskussioner mellan kund och leverantör. Under workshopen är 
det viktigt att alla behandlas lika och att ingen deltagare tillåts ta över och dominera samtalen. 
Workshopen börjar med att kunden definierar vad ett framgångsrikt projekt är. Utan denna 
definition menar Young (2001) att det är omöjligt att genomföra projektet så att båda parter blir 
nöjda. Alla delar med sig av sina förväntningar av vad ett eventuellt partnerskap innebär och en 
definition av partnerskap tas fram som båda parter godkänner. Under workshopen etableras 
även, vid behov, ett integrerat produktteam som består av representanter från både kund och 
tillverkare. Syftet med teamet är att de ska fungera som en länk mellan kund och leverantör. 
Exempel på uppgifter som teamet ansvarar för är att sammanfatta och förmedla kundens och 
leverantörens gemensamma projektmål samt granska kravbilden och bestämma vilka krav som 
ska gälla i kontraktet, vilka krav som ska ändras samt vad ändringarna i så fall ska vara. 

3.4 Kunskapsöverföring 
Nonaka et al. (2001) anser att förmågan att skapa och tillvarata kunskap är mycket viktigt för ett 
företag. Eriksson-Zetterquist et al. (2005) anser att förmågan att hantera frågor rörande 
spridning av kunskap internt samt motivation och koordination tillhör de viktigaste faktorerna i 
ett organisatoriskt perspektiv.  
 

“Companies that are superior at problem solving will learn from their experience and have 
a greater knowledge base from which to draw. This means they will spend less time “re-
solving” problems. […] If there is no mechanism or culture in an organization for 
capturing, retaining, and reusing knowledge, that organization is almost certainly 
engaged in constantly reinventing the wheel.”  

(Morgan & Liker, 2006) 

3.4.1 Kunskap 
Nonaka et al. (2001) menar att kunskap är dynamisk, eftersom den skapas vid sociala 
interaktioner mellan individer och organisationer, och kontextspecifik, eftersom den beror av en 
speciell tid och plats. Utan sammanhang är det bara information och inte kunskap. Kunskap är 
också humanistisk eftersom den är väsentligt relaterad till mänskliga handlingar. Information 
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blir till kunskap när den tolkas av individer och ges sammanhang och förankras i tro och 
utförande hos individer.  
 
Nonaka et al. (2001) definierar kunskap som samlade erfarenheter, information om hur saker 
ska utföras samt förmågan att utföra saker. Det är vad personer vet om sitt arbete och hur saker 
ska utföras och finns hos individer och i dokument. Knowledge management innebär att skapa 
en utvecklande, fungerande och lärande arbetsmiljö som kontinuerligt skapar, samlar, använder 
samt återanvänder personlig och organisatorisk kunskap för att skapa värde för företaget. Det 
innefattar att personer kan hitta, få användning av och dela med sig av erfarenheter och 
information. (Nonaka et al., 2001) 
 
Enligt Nonaka et al. (2001) finns det två typer av kunskap. Explicit kunskap kan uttryckas 
formellt och systematiskt och kan fördelas i form av data, vetenskapliga formler, 
specifikationer, manualer et cetera. Den kan behandlas, överföras och sparas relativt enkelt. Tyst 
kunskap är personlig, svår att formalisera och svår att kommunicera till andra. Subjektiva 
insikter, intuition och föraning tillhör alla denna typ av kunskap. Morgan och Liker (2006) 
menar att de flesta företag fokuserar på explicit kunskap. Denna kunskap är lätt att överföra utan 
större förluster och karakteriseras av omfattande databaser. Tyst kunskap kräver längre och 
djupare relationer. 

Former för kunskapsöverföring 
Lindkvist (2001) menar att kunskapsbärare är ett hjälpmedel genom vilken kunskap kan 
överföras genom tids- och rumsbarriärer i organisationen. Kunskapsbärarna klassificeras i de 
fyra kategorierna individer, tekniska/teknologiska element, organisatoriska element samt 
rapporter och databaser. Olika former för kunskapsöverföring har förmågan att överföra olika 
typer av kunskap. Tyst kunskap överförs exempelvis genom former såsom ”on-the-job-training” 
eller observation. Explicit kunskap överförs exempelvis genom rapporter och databaser samt 
kommunikation mellan individer. Lindkvist (2001) anser att fyra former för kunskapsöverföring 
är av vikt. Individuell rörlighet innebär att individen är kunskapsbäraren som överför kunskap 
genom att arbeta i andra projekt. Dokumentation innefattar rapporter och databaser. Artefakter 
innefattar samtliga fysiska föremål, exklusive dokumentation, som formats av medarbetarna och 
som kan användas för att överföra kunskap. Kommunikation mellan individer kan vara 
kommunikation ansikte mot ansikte eller över telefon. 
 
Enligt Nonaka et al. (2001) är de tre viktigaste delarna för skapandet av kunskap 
kunskapskonvertering, platsen för skapandet av kunskapen och kunskapstillgångarna. 
Organisationer skapar kunskap genom interaktion mellan explicit och tyst kunskap. Denna 
interaktion benämns kunskapskonvertering. Eftersom kunskap skapas genom interaktioner bland 
individer eller mellan individer och dess omgivning behövs också en plats där detta kan ske. I 
konverteringsprocessen finns fyra olika typer av kunskapskonverteringar och samtidigt finns 
fyra olika typer av platser som underlättar de olika kunskapskonverteringarna 
 
Socialisering är processen för att konvertera tyst kunskap genom delade erfarenheter. Eftersom 
denna typ av kunskap är svår att formalisera och ofta är tid- och platsspecifik kan den inhämtas 
genom att människor spenderar tid tillsammans. Den bästa platsen för socialisering är när 
individer möts ansikte mot ansikte och kan dela med sig av erfarenheter och känslor. 
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Externalisering är processen där tyst kunskap konverteras till explicit kunskap. När tyst kunskap 
görs explicit blir det möjligt för andra att ta del av den, vilket gör att den blir grunden för ny 
kunskap. Den bästa platsen för externalisering är kollektiva möten ansikte mot ansikte där 
individers tysta kunskap delas och beskrivs genom dialoger och diskussioner mellan de 
medverkande. Kombinering är processen då explicit kunskap konverteras till mer komplicerade 
och systematiska uppsättningar med explicit kunskap. Explicit kunskap hämtas inifrån och 
utifrån organisationen och kombineras, redigeras och bearbetas för att bli till ny kunskap. Den 
bästa platsen för kombinering är en virtuell miljö med lättillgänglig information. Väl utbyggda 
informationssystem och databaser kan underlätta denna typ av kunskapskonvertering. 
Internalisering är processen där explicit kunskap förkroppsligas till tyst kunskap. Genom 
internalisering kan explicit kunskap spridas genom en organisation och konverteras till tyst 
kunskap hos individerna. Internalisering är nära släkt med ”learning by doing”. Den bästa 
platsen för internalisering är när individer använder virtuella medier, som exempelvis manualer 
eller simuleringsprogram. Nonaka et al. (2001) menar att dessa fyra kunskapskonverteringar 
tillsammans bildar en kunskapsskapande spiral och att skapandet av kunskap i en organisation är 
en process som ständigt uppgraderar sig själv. 
 
Grunden till denna kunskapsskapande process är kunskapstillgångar. Dessa kunskapstillgångar 
definieras som företagsspecifika resurser som är oumbärliga för företagets värdeskapande. 
Kunskapstillgångar är indata, utdata samt viktiga faktorer för skapandet av kunskap. Nonaka et 
al. (2001) kategoriserar dessa tillgångar i fyra olika grupper. Erfarenhetskunskapstillgångar är 
tyst kunskap som skapas och delas genom gemensamma erfarenheter, vilket kan vara 
skicklighet och ”know-how” hos individer eller omtanke, tillit och säkerhet. 
Rutinkunskapstillgångar är tyst kunskap som blivit rutiner eller är en naturlig del av handlingar 
och metoder. Dessa kunskapstillgångar är alltid praktisk kunskap. Konceptuella 
kunskapstillgångar är explicit kunskap som beskrivs genom bilder, symboler eller språk, vilket 
kan vara produktkoncept, design eller varumärkeskapital. Systematiska kunskapstillgångar är 
systematiserad och samlad explicit kunskap, vilket kan vara tydligt beskrivna teknologier, 
produktspecifikationer, manualer, databaser, patent, licenser eller dokumenterad och samlad 
information om kunder och underleverantörer. Denna typ av kunskapstillgång är ganska enkel 
att flytta och överföra. 

3.4.2 Hinder för kunskapsöverföring 
Lindkvist (2001) identifierar ett antal hinder för kunskapsöverföring. Dessa hinder har delats in i 
tre stycken huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  
 
Den första huvudkategorin är individuella hinder för kunskapsöverföring där den första 
underkategorin motivation och drivkrafter handlar om att då engagemang, motivation och 
drivkrafter saknas leder det till att existerande former för kunskapsöverföring underutnyttjas. 
Den andra underkategorin inställning handlar om att medarbetarnas inställning påverkar 
prioriteringen av eget och andras arbete och huruvida individen upplever att kunskap från andra 
kan vara av värde för pågående projekt. Ett vanligt syndrom relaterat till inställning är ”Not 
Invented Here”, det vill säga att såväl enskilda medarbetare som grupper aktivt väljer att inte 
försöka inhämta kunskap från andra projekt med huvudförklaringen att de anser att den kunskap 
som genererats i andra projekt inte med fördel kan utnyttjas eftersom det egna projektet är unikt 
i alltför många avseenden. Den sista underkategorin arbetssituation innefattar tidsbrist och hög 
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arbetsbelastning, informationsöverlastning, begränsat personligt nätverk samt bristande 
samhörighetskänsla. Lindkvist (2001) menar att tidsbrist är ett allvarligt hinder för att en 
organisation ska kunna utnyttja och utveckla olika typer av kunskap. 
 
Den andra huvudkategorin är organisatoriska hinder för kunskapsöverföring där den första 
underkategorin är organisationsdesign och ansvarsfördelning. Utformningen av organisationen 
är en viktig faktor som kan utgöra ett hinder för kunskapsöverföring. I en studie identifierar 
Lindkvist (2001) avsaknaden av mötesplatser och upparbetade kommunikationskanaler som ett 
kritiskt hinder för kunskapsöverföring. Även organisationskulturen kan påverka 
kunskapsöverföringen. Ett exempel på detta är att kortsiktiga aktiviteter prioriteras före 
långsiktiga och eftersom kunskapsöverföring generellt anses vara av långsiktig karaktär får det 
lägre prioritet.  
 
Planering, efterfrågan och uppföljning är den andra underkategorin till organisatoriska hinder 
för kunskapsöverföring. Denna underkategori innefattar följande organisatoriska hinder: 
nästkommande projekt startar direkt efter eller innan tidigare projekt avslutats, betydelsefulla 
aktörer arbetar endast i produktutvecklingsprojektens tidiga faser, avsaknad av rutiner och 
formaliserad process, avsaknad av efterfrågan och uppföljning, området ej på agendan, samt att 
kunskapsöverföring inte ingår i projektuppdraget. Om medarbetare börjar på nya projekt innan 
ett annat är avslutat kan det leda till att medarbetaren inte får tid till att engagera sig i aktiviteter 
för att sprida kunskap som genererats i projektet. Om rutiner och formaliserad process saknas 
kan det leda till att kunskap går förlorad eftersom det försämrar medarbetarnas förutsättningar 
att inhämta eller sprida kunskap. Dessutom visar det att området inte är på agendan inom 
företaget vilket kan leda till sämre engagemang, motivation och drivkrafter. Den sista 
underkategorin målsättningar innefattar hindret att produktutvecklingsprojekten fokuserar på 
enskilda projektmål på bekostnad av målsättningar från organisationen eller avdelningen. Dessa 
konflikterande målsättningar kan leda till att kunskapsöverföringsprocessen blir lidande. 
 
Den sista huvudkategorin är andra hinder för kunskapsöverföring där den första underkategorin 
är former för kunskapsöverföring. Det ena hindret som hör till denna underkategori är brister i 
dokumentationen, vilket kan vara icke uppdaterade rapporter, ofullständiga beskrivningar, fel 
beskrivningsnivå eller att vissa dokument lagras i databaser medan vissa sparas hos de individer 
som producerar dem. Det andra hindret är brister vid organisering och genomförande av möten, 
vilket kan vara att medarbetare väljer att inte medverka på möten som fokuserar på 
kunskapsöverföring. Då medarbetare väljer att inte medverka på möten och inte producera eller 
ta del av olika typer av dokument innebär det att förutsättningarna för att kunskap ska kunna 
överföras och utnyttjas effektivt i organisationen försämras väsentligt. Den andra 
underkategorin är omsättning av involverade individer och innefattar dels att kunskap förloras 
när medarbetare lämnar organisationen och dels att kunskap förloras när externt involverade 
individer lämnar organisationen. De sista underkategorierna är geografisk och fysisk separation, 
tidsmässig separation samt språk och kultur. 
 
Enligt Garvin (1992) finns det ett antal vanliga anledningar till att lärandeprocesser misslyckas. 
Förutom tidspress, hög arbetsbelastning och prioritering av kortsiktiga aktiviteter anser han att 
beskyllningar under reflektionsövningar kan, om övningarna karakteriseras av att hitta 
syndabockar, leda till att endast de högljudda och inflytelserika hörs på övningarna och att andra 
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deltagare motvilligt och tyst är med. De menar också att komplexa projekt förhindrar förståelse 
och orsakar frustration, eftersom det kan vara svårt att sortera ut vad som är viktigt och hur allt 
hänger ihop när projekten innehåller så många olika deltagare och aktiviteter.  
 
Även Antoni (2003) menar att tidspress och hög arbetsbelastning är vanliga problem, men 
nämner förutom dessa att det ofta finns en övertro i dokumenterandet av erfarenheter i projekt. 
Att dokumentera är dock inte oviktigt men Antoni menar att det mest effektiva är personlig 
kontakt mellan personerna som innehar erfarenheterna. Ett annat vanligt fenomen är att projekt 
fungerar som företag i företaget, det vill säga att de stänger in sig och inte kommunicerar med 
andra. Antoni (2003) menar att känslan av vi och dem mellan projekt leder till att inställningen 
till att utnyttja erfarenheter från andra projekt försämras. 

3.4.3 Processer för lärande och kunskapsöverföring 
Morgan och Liker (2006) menar att det är lättare sagt än gjort att lära sig av sina erfarenheter. 
För att göra det krävs medveten reflektion, vilket få organisationer gör eller ens ser vikten av att 
göra.  
 
Garvin (1992) menar att reflektion är en av de bästa lärandemekanismerna för att övervinna 
problem vid lärandeprocesser och ger några förslag som kan vara till hjälp för att lyckas med 
reflektionsövningar. Ha övningen så fort som möjligt efter händelsen eftersom förlusterna av 
realtidsinformation ökar över tiden. Gör det till en regelbunden händelse så att anställda ser det 
som en del av sitt jobb. Fokusera på saker som gruppen kan kontrollera eller förbättra eftersom 
det är onödigt att diskutera saker som gruppen inte kan påverka. Involvera alla deltagare i 
diskussionen samt tolerera kritik och en ärlig dialog så att deltagarna vågar yttra relevanta 
synpunkter utan att det får negativa konsekvenser för den som uttalar sig, även om 
personangrepp inte bör tolereras. Försök ta reda på de underliggande sambanden mellan orsak 
och verkan. Identifiera aktiviteter som ska behållas såväl som hinder som ska undvikas, 
dessutom måste standarder och processer uppdateras eftersom slutresultatet måste vara en 
konkret, observerbar förbättring så att inte deltagare ser händelserna som värdelösa och slutar 
medverka på dem. Dessutom anser Garvin (1992) att det vid reflektionsövningar är viktigt att 
dra lärdom av de misslyckanden som gjorts. Speciellt gäller detta vid komplexa projekt eftersom 
misslyckanden skapar uppmärksamhet, underlättar analysen och ger mycket bra information. 
 
På Toyota kallas reflektionsövningar för hansei, vilket betyder just reflektion, eller när det gäller 
möten för hansei kai. Det finns olika sorters hansei på Toyota. Realtidsreflektion är en händelse 
som sker på gruppnivå och planeras in i produktutvecklingsprocessen. Mötena hålls vanligtvis 
direkt efter större milstolpar för att information inte ska hinna gå förlorad. Mötena kan handla 
om specifika problemområden eller ha ett helhetsperspektiv och är ofta tvärfunktionella, men 
trots att mötena är flexibla följer de ofta en generell disposition och adresserar följande frågor: 
vad var våra uppgifter och mål, hur väl uppnådde vi målen, varför gick det som det gick samt 
hur ska vi förbättra oss nästa gång? Mötena leder oftast till uppdatering av standarder eller krav 
på någon typ av rapportering eller problemlösning. Längden på mötena varierar, men planeras 
ofta in som två eller tre möten på två till fyra timmar under en tvåveckorsperiod. 
Efterhandsreflektion är en Lessons Learned som i princip tar upp vad som fungerade och vad 
som inte fungerade. Mötena är formella eftersom större delen av analysen och reflektionen skett 
redan innan. På mötena går representanter från alla funktioner igenom utförandet av 
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programmet samt diskuterar resultatet och nya idéer som kommit ur realtidsreflektionerna. 
(Morgan & Liker, 2006) 
 
Lindkvist (2001) menar att projekt behöver integreras för att kunskapsöverföring ska kunna ske. 
För detta finns ett antal integrationsmekanismer som förbindande roller mellan 
produktutvecklingsprojekt, vilket avser specialiserade positioner eller enheter som främjar och 
underlättar kunskapsöverföring mellan projekten, samt direktkontakt mellan projektmedarbetare 
under olika typer av möten. Lindkvist (2001) anser att det inte är tillräckligt att endast det 
projekt där en viss kunskap har genererats aktivt engageras och deltar i 
kunskapsöverföringsprocessen. Han menar att även de projekt som kan ha nytta av kunskapen 
måste vara aktiva i processen för att denna ska blir framgångsrik eftersom hinder för 
kunskapsöverföring finns hos såväl sändare som mottagare. 

3.4.4 Verktyg 
Morgan och Liker (2006) menar att alla som är bekanta med leantänkande förstår att den 
lärande organisationen är en av Toyotas största konkurrensfördelar. Det som inte är lika känt är 
att detta endast är möjligt med hjälp av levande standarder som följs seriöst och uppdateras 
regelbundet. De menar att det är viktigt att förstå att det är människorna som lär sig och inte 
teknologin. Om verktyg, som exempelvis kunskapsdatabaser, ska fungera måste dessa användas 
och uppdateras av de personer som faktiskt använder dem. Det är viktigt att förstå att verktygen 
inte kan underhålla sig själva, vilket gör att ett nytt fungerande verktyg inte säkert kommer att 
fungera i all framtid. Huruvida verktyget blomstrar eller förfaller beror ofta på ledarskap. 
 
Det är viktigt att kunskap är färsk och för att information inte ska bli gammal och oanvändbar 
krävs ständig övervakning och utvärdering. I ett av Xerox verktyg för återanvändning av 
kunskap ingår automatisk flaggning av dokument var sjätte månad. Då måste en person ta bort, 
återskapa eller uppdatera information och datum på dokumentet. Nonaka et al. (2001) 
 
På Toyota finns en ”know-how-databas” där standarder och checklistor kombinerat med data 
från utvecklingsarbetet samlas. Funktionerna som använder databaserna underhåller, bekräftar 
och uppdaterar dem när det behövs. För att checklistorna inte endast ska bli till regler över vad 
som bör undvikas eller vilka värden som ska användas måste orsaken till reglerna även 
beskrivas. Det leder till att personen som använder checklistorna inte bara får beskrivet vad som 
ska göras utan även vet varför det ska göras. (Morgan & Liker, 2001) 

3.4.5 Åtgärder för att åstadkomma kunskapsöverföring 
Lindkvist (2001) menar att utan ledande befattningshavares intresse och uppbindning såväl i ord 
som i handling prioriterar medarbetare andra områden än kunskapsöverföring. Antoni (2003) 
har en liknande syn och menar att utan ledningens medvetna satsning kan det hända att 
projekten inte tar del av tidigare erfarenheter, eftersom ett projekt oftast inte är sammansatt för 
just detta syfte. 
 
Nonaka et al. (2001) menar att ledningens roll är att beskriva kunskapsvisionen och 
kommunicera den till hela organisationen. Kunskapsvisionen definierar vilken typ av kunskap 
som företaget ska skapa och inom vilket område. Mellanchefer längre ner i organisationen måste 
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sedan bryta ner visionerna till koncept som leder till överföring av kunskap. Det är även viktigt 
att kartlägga var kunskap och experter finns i en organisation.  
 
Villkor som kan underlätta överföring är, enligt Nonaka et al. (2001), att alla har tillgång till 
samma information i hela organisationen och att engagemang och förtroende för att dela med sig 
av kunskap finns bland de anställda. Om informationen skiljer mellan olika delar av 
organisationen sker inte interaktionen mellan individer på lika villkor, vilket hindrar skapandet 
av kunskap. De menar att en medarbetare borde veta var information finns, var den skapas och 
hur den blir tillgänglig så snabbt som möjligt. Det finns två möjliga lösningar till att skapa den 
nödvändiga variationen. En är att ha en platt organisation där alla har tillgång till samma 
information. En annan lösning är att ändra organisationens struktur eller rotera personal ofta så 
att kunskap sprids mellan olika avdelningar. 
 
Eftersom kunskapsöverföring är en komplex och flerdimensionell problematik finns ofta hinder 
inom vitt skilda områden. För att uppnå mer långsiktiga och varaktiga förändringar av 
kunskapsöverföringsmönstret i en organisation krävs att ett större antal av de identifierade 
hindren hanteras. Lindkvist (2001) menar att mindre initiativ som endast behandlar en delmängd 
inte är tillräckligt. Eftersom förekomsten av vissa hinder är situationsberoende är det viktigt att 
olika typer av kunskapsöverföringsprocesser inte hanteras likvärdigt, utan att både hinder och 
former för kunskapsöverföring anpassas för den givna situationen. (Lindkvist, 2001) 
 

”Aktiviteter och insatser inriktade på att förändra det totala kunskapsöverföringsmönstret 
mellan projekt inom en produktutvecklingsorganisation startar sannolikt med att identifiera 
generella hinder för kunskapsöverföring och därefter hantera och/eller undanröja dessa i 
den mån det är möjligt. […] Eftersom ett flertal aktiviteter påverkar eller påverkas av 
aktiviteter och insatser inriktade vid att förändra kunskapsöverföringsmönstret kan inte 
dessa aktiviteter vara isolerade från det övriga arbetet inom 
produktutvecklingsorganisationen.”  

(Lindkvist, 2001) 
 
För att kunskap ska överföras mellan produktutvecklingsprojekt krävs ett antal olika 
förutsättningar. Det krävs att det inom organisationen finns organisatoriska förutsättningar som 
integreringsmekanismer och former för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt, 
vilka medarbetarna på ett effektivt sätt kan utnyttja. Dessutom måste de enskilda medarbetarna 
vara engagerade, intresserade och motiverade samt aktivt bidra till 
kunskapsöverföringsprocessen såväl i ord som i handling. Lindkvist (2001) menar att faktorer 
relaterade till medarbetarnas motivation, drivkrafter, inställning samt arbetssituation är viktig att 
ta hänsyn till vid organisering av produktutveckling om förändrat kunskapsmönster eftersträvas. 
Utan detta ger sannolikt inte andra åtgärder något resultat. Om enskilda medarbetare inte aktivt 
verkar för samt finner det intressant och givande att överföra kunskap mellan varandra och 
projekt kommer kunskap sannolikt förbli lokal, trots att organisationen utvecklar och förbättrar 
former för kunskapsöverföring och tydliggör ansvarsförhållanden. (Lindkvist, 2001) 
 
I ett projekt är det, enligt Antoni (2003), naturligt att lära sig nya saker men det är inte säkert att 
det är naturligt att lära från tidigare erfarenheter, därför måste detta planeras. Finns ingen plan 
för hur erfarenheter ska tas omhand från ett projekt leder det till att erfarenheterna endast lever 
kvar som individuella minnen hos projektmedlemmarna. Om ett projekt ska kunna ta till sig 
erfarenheter som gjorts vid tidigare projekt finns det områden som påverkar hur mycket 
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projektmedlemmarna tar till sig. Viktiga element vid lärande mellan projekt är feedback, hur 
projektmedlemmar är lokaliserade, organisationens storlek, konkurrens inom projektet samt om 
projektmedlemmar har andra arbetsuppgifter utanför projektet. Det finns ett klart samband 
mellan hur mycket det satsas, inom företaget, på aktiviteter för lärande och hur bra 
kunskapsöverföring fungerar mellan projekt.  
 
Lindkvist (2001) menar att kunskapsöverföring ofta tenderar att falla mellan de i 
produktutvecklingen involverade aktörernas områden. Förklaringen är att det är oklart vilka som 
är ansvariga och att det ofta finns flera som har närliggande ansvarsområden, vilket leder till ett 
kollektivt ansvar som är lika med ingens ansvar. Vid organisering för kunskapsöverföring är det 
viktigt att fördela samt följa upp ansvaret för kunskapsöverföringsprocessen. Dessutom är det 
viktigt att ansvaret fördelas mellan samtliga involverade aktörer, men för att undvika ett 
kollektivt ansvar där ingen egentligen tar ansvar krävs att det tydliggörs vad som förväntas av 
varje aktör för att kunskap som genereras kommer andra till del.  
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4 Empiri 
Genom intervjuer samt studier av dokumentation och verksamhetsledningssystem har 
information om företaget inhämtats. Informationen har tolkats och sammanställts och sedan 
utgjort grunden för empirin. 
 
Först beskrivs Saab Aerosystems verksamhet för att bakgrund och viktiga begrepp ska förklaras. 
Därefter förklaras hur hantering av verksamhetskrav är tänkt att ske på affärsenheten genom att 
de processer och roller som finns i verksamhetsledningssystemet beskrivs inom detta område. 
För att kunna beskriva hur hanteringen av verksamhetskrav sker i verkligheten har en 
uppdelning gjorts mellan verksamhetskrav från kunder och verksamhetskrav från övriga 
intressenter. Anledningen till detta är att arbetssättet vid hanteringen skiljer sig så markant att 
det inte går att göra en generell beskrivning av båda samtidigt. 

4.1 Saab Aerosystems verksamhet 
För en utomstående kan det vara krångligt att förstå hur verksamheten på affärsenheten 
fungerar. För att underlätta förståelsen av empirin förklaras i de följande avsnitten begrepp och 
viktiga delar av verksamhetsledningssystemet. Först beskrivs dock affärsenhetens organisation 
och vision.  

4.1.1 Saab Aerosystems vision 
Ledningen på Aerosystems har en vision om vilka affärer och kunder de vill ha i framtiden. 
Affärsenheten kommer från en situation med en produkt, Gripen, och en kund, FMV. I 
framtiden tror ledningen att antalet kunder kommer öka, både i Sverige genom andra 
myndigheter eller industrier och internationellt genom andra kunder, industrier och 
försvarsmakter. Dessutom försöker Aerosystems att bredda sitt utbud från att endast ha levererat 
flygplan till uthyrning av konsulter och leverans av funktioner, service, arbetspaket eller andra 
typer av produkter.  
 
Enligt ledningen är det inom flygindustri, eller verksamheter som har förenliga kravbilder med 
flygindustrin, som Aerosystems nu och i framtiden kommer leverera produkter. Ledningen tror 
också att om affärsenheten ska kunna vara kvar i branschen så är det viktigt att vara leverantör 
till Airbus och Boeing som är de stora aktörerna på den civila marknaden. De är viktiga kunder 
eftersom de utgör en stor del av marknaden samt att företag som levererar till dessa får en 
”kvalitetsstämpel”. I den militära verksamheten är det, enligt ledningen, omöjligt att överleva 
utan en stark nationell kund, varför FMV är en mycket viktig kund även för framtiden. Även på 
den militära sidan är företaget i behov av starka kunder på hemmamarknaden för att få en 
”kvalitetsstämpel”. 
 
På Aerosystems finns en affärsplan för hela verksamheten som bland annat innehåller hur de ska 
ta hem affärer och få leverera till Airbus och Boeing. En viktig del av affärsplanen är det som 
kallas Aircraft Systems. Affärsenheten har tagit fram ett antal nyckelkompetenser som de tror att 
det finns behov av för att kunna vidareutveckla och underhålla de system som finns. För att 
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kunna behålla de nuvarande kunderna och samtidigt få affärer med andra kunder inom dessa 
områden kan dessa kompetenser höjas utan att det blir för dyrt för kunderna, samtidigt som 
företaget endast behåller en övergripande kompetens inom andra områden. Inom ungefär hälften 
av dessa kompetenser utvecklas för tillfället produkter som ska erbjudas till framförallt Airbus 
och Boeing. I nuläget har affärsenheten inte tagit hem någon affär på dessa produkter även om 
diskussioner och offereringar har skett med potentiella kunder vid ett antal tillfällen. 

4.1.2 Organisation 

Ledningsstruktur 
Ledningsgruppen är affärsenhetens högsta beslutande organ och svarar för Aerosystems affärs- 
och resultatstyrning. Ansvaret för affärsenhetens IS/IT-effektivitet och kravställning på IS/IT 
ligger på stabschefen som sitter i ledningsgruppen. Programledningen ansvarar för att styra 
genomförandet av erhållna beställningar och kontrakt. Affärsledningen styr arbetet inom 
strategi, affärsutveckling, marknad, offerering samt försäljning. Linjeledning functions 
säkerställer affärsenhetens förmåga att möta program- och affärsledningens krav och mål samt 
fungerar som ett komplement till styrgrupperna. Det finns en styrgrupp för varje linjefunktion. 
Syftet är dels att stärka och bredda ledningskompetensen i linjeorganisationerna men även att 
stärka målstyrning och uppföljning.  

Matrisorganisation 
Aerosystems använder en matrisorganisation vid utvecklingsprojekt. Tanken är att projekten ska 
köpa resultat av linjen i form av arbetspaket. I nuläget fungerar det inte riktigt så, utan utöver 
leveranskraven ställs ofta krav på kompetensnivå eller önskemål om speciella resurser. När 
arbetspaket med krav på tid, kostnad och teknik läggs ut sker samtidigt en handskakning mellan 
linjechef och projektledare på resursallokeringen. Anledningen till handskakningen är, enligt 
ledningen, att det är resursen som kostar pengar och att det inte enbart går att sätta pengar på 
resultatet. Handskakningen innebär att linjechefen förbinder sig att sysselsätta ett antal personer 
på uppdraget. 
 
Tanken är att det är linjechefen som ansvarar för att utse vem som ska vara med i projektet. 
Tidigare har linjecheferna varit väldigt starka inom organisationen, men just nu pågår en 
generationsväxling bland linjecheferna så att flera av dessa nu är yngre och mer vana att arbeta i 
projekt. Dessutom finns en generation erfarna projektledare som har stort inflytande. Detta har 
tillsammans lett till att projektdelen i matrisen är väldigt stark. Projektledarna kan i nuläget ofta 
handplocka personer direkt från linjen till projekten.  
 
Ledningen anser att en effektiv matrisorganisation bygger på en balanserad matris som kan 
anpassas efter rådande omständigheter. De tror även att den nuvarande organisationen med tiden 
kommer att balansera sig. 

4.1.3 PSM – Saabs projektstyrningsmodell  
PSM, ProjektStyrningsMetod, är Saabs metod för ledning och styrning av projekt. Den är 
baserad på Ericssons projektstyrningsmodell PROPS och är speciellt anpassad för Saabs 
verksamhet. PSM är generell och kan användas för alla typer av projekt oavsett storlek. En 
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PSM-tillämpning består av den generella projektmodellen samt en eller flera arbetsmodeller 
som i sin tur består av olika processer. 
 
PSM innehåller ett antal viktiga begrepp. Projektmodellen beskriver de aktiviteter och dokument 
som behövs för att leda och styra projekt. Den är uppdelad i Förstudiefasen, Utredningsfasen, 
Genomförandefasen och Avslutningsfasen. Arbetsmodellen beskriver de aktiviteter och 
dokument som behövs för att uppnå ett visst resultat. Den ska baseras på definierade och 
dokumenterade processer, som eventuellt kan modifieras och kompletteras med nya aktiviteter. 
Tollgates är överordnade beslutspunkter i ett projekt. Vid dessa fattas ett beslut grundat på 
projektets nytta för kund och företag, resursanvändningen samt förväntat resultat och framsteg. 
Beslutet kan vara att projektet ska fortsätta enligt ursprungliga eller reviderade planer, att aktuell 
tollgate ej kan passeras eller att projektet ska avbrytas.  Att bestämma de resultat som ska 
uppnås i respektive process vid en given tidpunkt innebär att definiera milstolpar. Milstolpar är 
etappmål som anger det önskade resultatet från de föregående aktiviteterna och definierar 
viktiga mätbara händelser i projektet.  

4.1.4 Verksamhetsledningssystemet 
Definitionen för ledningssystem är enligt SS-EN ISO 9000:2000 ”system för att upprätta policy 
och mål samt för att uppnå dessa mål”. Denna definition använder även Aerosystems och 
beskriver ledningssystemet som ett verktyg för att styra och förbättra verksamheten. 
Anledningen till att ett ledningssystem behövs är att företaget ska behålla, och helst öka, sina 
marknadsandelar. För att göra detta krävs att hela företaget uppfyller förväntad kvalitet på 
producerade produkter och tjänster från kunder och andra intressenter. Till ledningssystemet 
räknas allt från metoder och rutiner till organisation, ansvarsfördelning samt befogenheter. Det 
beskriver vem som ska genomföra vad och hur detta ska utföras. Vissa personer på 
affärsenheten använder benämningen regelverket istället för verksamhetsledningssystemet. 
 

 
Figur 3. Översiktsbild av hur verksamhetsledningssystemets delar hänger ihop. (Saab Aerosystem, Wingnet, 2006) 
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Verksamhetsledningssystemet visualiseras enligt figur 3. Att kunder och övriga intressenter är 
viktigast visas genom att dessa placeras på toppen av triangeln. Exempel på kunder är FMV, 
Boeing och Airbus, medan exempel på intressenter är myndigheter, samhälle, ägare, partners, 
leverantörer och medarbetare. De olika intressenterna ställer olika typer av krav som tas omhand 
enligt bestämda rutiner så att de genererar interna krav. Bakom triangeln finns ett Q som 
symboliserar ständiga förbättringar, vilket ska genomsyra hela verksamheten. 
Verksamhetsledningssystemet består internt av tre huvuddelar som motsvaras av de tre understa 
skikten i triangeln. Samspelet mellan dessa sker genom företagets medarbetare som 
symboliseras av de mörka delarna i figur 3. 

Ledningsskiktet 
Det understa skiktet i triangeln är ledningsskiktet som består av Värderingar och Policies, 
Organisation och Ledning samt Affärsidé, Vision och Strategier. I ledningsskiktet sätts ramarna 
för verksamheten. En organisationsbeskrivning och ett organisationsschema anger hur ansvar 
och befogenheter är fördelade i företaget. Affärsidé, vision och strategier kan sägas utgöra en 
ledstjärna för företaget där affärsidén svarar på frågan varför företaget finns till, visionen 
tydliggör företagets framtida strävan och strategierna anger hur företaget ska nå dit. Värderingar 
och policies är riktlinjer och önskvärda beteenden som ledningen vill ska genomsyra 
organisationen och vägleda vid beslut och utförande av arbetsuppgifter. 

Resursskiktet 
Det andra skiktet i triangeln, resursskiktet, består av Verktyg, Roller samt Metoder och 
Handböcker. Resursskiktet knyter samman ledningsskiktet med verksamhetsskiktet genom att 
koppla samman organisationen där medarbetarna finns med processerna där arbetet utförs. I 
resursskiktet tilldelas medarbetarnas roller. En roll innebär ansvar och befogenhet att utföra en 
specifik uppgift, vilket kräver rätt kompetens. I dokumenttypen Rollbeskrivning finns de roller 
som används i verksamhetsledningssystemet beskrivna. Till stöd för anställda finns generella 
metoder och handböcker samt olika typer av verktyg. Exempel på verktyg är lokaler, datorer och 
informationssystem. 

Verksamhetsskiktet  
Det tredje skiktet i triangeln är verksamhetsskiktet som enbart utgörs av processer. Ett 
processorienterat arbetssätt är en av hörnstenarna i verksamhetsledningssystemet. På 
Aerosystems sträcker sig processerna tvärs igenom hela organisationen och tar inte slut vid en 
överlämning till nästa avdelning. Processerna är uppdelade i tre områden: 
 

▪ Huvudprocesserna riktar sig mot den externa kunden och innefattar hela 
förädlingskedjan från identifiering till tillfredställande av kundbehov. 

▪ Stödprocesserna ingår inte i den naturliga förädlingskedjan utan har till uppgift att 
tillhandahålla resurser och stötta huvudprocesserna. Dessa processer, som nyttjas av 
olika delar av företaget, har interna kunder och skapar nytta för huvudprocesserna. 

▪ Ledningsprocesserna har till uppgift att leda, styra och samordna övriga processer i 
företaget. I dessa processer tas mål och styrsignaler för affärer, uppdrag, 
linjeorganisation och processer fram och följs upp. Prioritering av resurser till pågående 
uppdrag sker i dessa processer. Även ledningsprocesserna har interna kunder. 
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Processerna är upprättade för att omhänderta kundkrav, myndighetskrav och interna krav samt 
beskriva det, inom affärsenheten, överenskomna arbetssättet. Planer baserade på processer 
säkrar att det viktiga kommer med i projekt och program. Processbeskrivningarna ska dock ses 
som ett stöd och behöver inte följas exakt, vilket ställer krav på kompetenta processanvändare.  
 
Alla processer kan delas upp i delprocesser och dessa kan i sin tur delas upp i mindre delar. Den 
lägsta nivån i processträdet är aktiviteter som beskrivs mer ingående i dokumenttyperna 
instruktioner och manualer. Till varje aktivitet finns en roll kopplad, se figur 4, som kan innehas 
av en person, en grupp eller ett team. 
 

 
Figur 4. Processkarta på lägsta nivån som visar hur roller, aktiviteter och vägval hänger ihop. (Saab Aerosystem, 
Wingnet, 2006) 
 
Till varje process, både delprocesser och övergripande processer, finns en roll tilldelad som 
benämns processägare. Processägaren ansvarar för att tilldelad process utvecklas, utvärderas och 
förbättras. I rollen ingår även befogenheten att besluta om samt godkänna ändringar i processen. 

4.1.5 Dokumenthantering 
Beroende på informationens karaktär struktureras den upp i tre olika informationstyper. 
Verksamhetsstyrande dokument innehåller information om hur Aerosystems jobbar. De 
verksamhetsstyrande dokumenten bygger upp och definierar verksamhetsledningssystemet. 
Informationen handlar om det inre arbetet och beskriver bland annat vilka krav som ställs på 
verksamheten och vilka strategier som ska användas. Produktrelaterad information är 
information om produkter och deras utformning och ingår inte i verksamhetsledningssystemet. 
Intressentorienterad information är information till interna eller externa intressenter, och är ofta 
en blandning av de två föregående typerna. Nedan beskrivs de dokumentslag som anses viktiga 
för examensarbetets inriktning: 
 

▪ Kravdokument (REQ) - Används för att tydliggöra företagets tolkningar av de krav som 
verksamheten ska tillfredsställa samt var de ska tas om hand. Kravägare använder REQ-
dokument för att dokumentera interna krav som tolkats, sammanvägts och översatts från 
externa krav. 

▪ Organisationsbeskrivning (ORG) - Beskriver hur ansvar och befogenheter är fördelade i 
organisationen 

▪ Rollbeskrivning (ROL) - Beskriver en roll med dess ansvar, befogenheter, 
kompetenskrav samt behörigheter 
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▪ Manual (MAN) - Beskriver verksamhetsstyrande anvisningar så som aktivitetsstöd, 
metod- och systemstöd, utrustningar eller säkerhetsregler 

▪ Standard (STD) - Används för specifikation och kontrollanvisning av material, artiklar 
och tekniska processer 

▪ Processbeskrivning (PRO) - Används för att grafiskt beskriva arbetsgången i processer 
och delprocesser. Till dokumentslaget hör ett antal appendix där arbetsgång, roller och 
förvaltningsdirektiv beskrivs med ord. 

▪ Instruktion (INS) - Används för att beskriva aktiviteter där mer detaljerad information 
erfordras än vad dokumentslaget PRO innehåller 

▪ Handbok (HDBK) - Används för att samla styrande dokument inom ett visst område och 
kan bestå av manualer, processbeskrivningar och instruktioner. 

4.1.6 Lessons Learned 
Lessons Learned är en metod med syfte att gå igenom vad som fungerat bra respektive dåligt 
och försöka dra lärdomar. På Aerosystems finns en kort manual, genomföra ”Lessons Learned”, 
som beskriver hur metoden används för att utveckla och förbättra arbetssättet samt för att lära av 
andra inom organisationen. Tanken är att de som genomför Lessons Learned ska ha manualen 
som stöd och använda valfria delar av den. Eftersom arbetssättet på affärsenheten är 
processbaserat bör aktiviteten genomföra Lessons Learned inklusive referens till manualen 
finnas med i viktiga processer eller i projektledningsmodellen. I nuläget finns denna aktivitet 
endast med i ytterst få processer och även om PSM beskriver hur det under avslutningsfasen ska 
upprättas en slutrapport finns ingen referens till manualen genomföra ”Lessons Learned”. 

4.2 Formell hantering av verksamhetskrav 
I detta avsnitt presenteras de viktigaste rollerna och processerna som finns beskrivna i 
verksamhetsledningssystemet. Dessutom förklaras hur koncernledningen respektive 
Aerosystems ledning förmedlar sina krav på verksamheten. Meningen med avsnittet är att 
förklara hur det i teorin är tänkt att hanteringen av verksamhetskrav ska ske på affärsenheten. 
Detta ger underlag för analys samt en djupare förståelse för hur hanteringen av verksamhetskrav 
verkligen sker. 

4.2.1 Intressentföreträdare 
Enligt regelverket är intressentföreträdaren företagets representant gentemot andra intressenter 
än kunder. Exempel på intressenter är myndigheter, samhälle och företagsledning. 
Intressentföreträdaren ansvarar för att:  
 

▪ bevaka respektive intressent för att identifiera nya och ändrade krav 
▪ rekommendera om implementering av identifierade krav 
▪ informera kravägare om ändrade krav 
▪ i de fall intressenten kräver detta, upprätta korsreferens mellan krav och de dokument 

som reglerar dessa 
▪ följa upp att krav implementeras i REQ-dokument samt eventuellt andra dokument i 

verksamhetsledningssystemet 
▪ vara intressentens kontaktperson på företaget 
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4.2.2 Kravägare 
Kravägaren ska väga samman och tolka verksamhetskraven från intressentföreträdarna inom sitt 
kravområde. Kravägaren ansvarar för att: 
 

▪ väga samman och tolka krav från intressentföreträdarna 
▪ upprätta samt upprätthålla REQ-dokument 
▪ förmedla kraven i REQ-dokumenten till aktuella processägare och andra sakansvariga 
▪ följa upp att krav implementeras 

4.2.3 Processägare 
Processägaren ansvarar för att tilldelad process tillämpas, utvecklas, utvärderas och förbättras i 
enlighet med och baserat på företagets affärsidé, vision och strategier. Processägaren ska 
bedriva verksamhetsutveckling inom processens område och ansvarar för att: 
 

▪ processen utvecklas, verifieras mot krav och dokumenteras samt att tillhörande 
anvisningar, exempelvis instruktioner, fastställs 

▪ säkerställa att processen tillfredsställer intressenternas krav och förväntningar samt att 
den är kvalitetssäkrad 

▪ säkerställa att processen är känd och förstådd 
▪ säkerställa att processen samverkar väl med angränsande processer 
▪ processen effektiviseras och ständigt förbättras 
▪ upprätta förvaltningsdirektiv/verksamhetsplan för processen 

 
Processägaren har befogenhet att utse ett processteam om han/hon behöver hjälp med 
förbättringsåtgärder. 

4.2.4 Processteam 
Processteamet för en viss process ska aktivt arbeta med aktuell process enligt för processen 
gällande förvaltningsdirektiv/verksamhetsplan och stötta processägaren i dennes ansvar. 
Processteamet arbetar på processägarens uppdrag och rapporterar främst till processägaren. Det 
är processägaren som har det yttersta ansvaret i processteamet och därmed för processen. 
Processteamet ansvarar för att: 
 

▪ analysera och utveckla processen/processområdet enligt upprättat 
förvaltningsdirektiv/verksamhetsplan 

▪ utarbeta progressrapport på förvaltningsdirektiv/verksamhetsplan för processen 
 
Processteamet inklusive processägaren ska samverka med angränsande processer. Vidare ska 
processteamet aktivt samarbeta med de som arbetar i processen och upprätthålla en kontinuerlig 
dialog. Det kan röra sig om dubbelriktad feedback angående exempelvis processens utformning, 
resultat, behov av förbättringsåtgärder samt utfall av genomförda förbättringsåtgärder. 
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4.2.5 Kvalitetsledare 
Kvalitetsledarens roll är att i en kvalitetsplan specificera och följa upp 
verksamhetsledningssystemets tillämpning för ett visst projekt, ett visst program, en viss 
produkt eller ett visst kontrakt. Med verksamhetsledningssystemets tillämpning avses vilka 
processer, rutiner och tillhörande resurser som kommer att användas av vem och när för att 
uppfylla kraven i det aktuella fallet. Kvalitetsledaren utses av ansvarig i det aktuella fallet, 
exempelvis projektledare eller programansvarig, i samråd med kvalitetschefen för aktuell 
affärsenhet. Kvalitetsledaren ansvarar för att: 
 

▪ fånga krav från kund eller andra intressenter och bedöma samt dokumentera påverkan på 
verksamhetsledningssystemet 

▪ säkerställa att åtaganden i verksamhetsledningssystemet samt att kvalitets- och miljökrav 
är tolkade och överenskomna samt dokumenterade i en kvalitetsplan som hålls 
uppdaterad 

▪ följa upp att åtaganden fullföljs och att specificerade arbetssätt hålls uppdaterade samt 
efterlevs under hela löptiden för aktuellt fall 

▪ vid behov initiera korrigerande åtgärder och om nödvändigt rapportera avvikelser från 
kvalitetsplanen till ledning i det aktuella fallet för ställningstagande och åtgärd 

▪ vara kontaktperson i kvalitetsfrågor i det aktuella fallet 
▪ erfarenheter från tillämpningen av kvalitetsplanen för aktuellt fall löpande återmatas till 

processägarna 

4.2.6 PRO-00091   Hantera krav på verksamheten 
Processen Hantera krav på verksamheten beskriver hur verksamhetskrav från kunder och andra 
intressenter identifieras, tas omhand och förmedlas ut i verksamheten. Syftet är att säkerställa att 
hela kravbilden är känd och att den omsätts till interna krav. Processen ska även säkerställa att 
dokumentation sker så att spårbarhet mellan externa krav och kvalitetsledningssystemet kan 
redovisas och revideras. Nedan beskrivs de aktiviteter som processen innehåller, se figur 5. 
 

1. Kvalitetschefen svarar för att bevaka omvärlden med avseende på nya intressenter.  
2. Ledningens representant för aktuell verksamhet ansvarar för att vid behov utse en ny 

intressentföreträdare. Delprocessen Formell utnämning av medarbetare är en 
underliggande process som även gäller för andra verksamheter. 

3. Intressentföreträdaren bevakar krav inom sitt område, han/hon ansvarar för att kravet tas 
omhand och dokumenteras samt att ett beslutsunderlag, som beskriver omfattningen av 
implementeringen, tas fram. Intressentföreträdaren ska även möjliggöra uppföljning av 
den tid det tar att genomföra ändringen genom att registrera tidpunkt för ankomst av 
nya/ändrade krav. 

4. Affärsenhetschefen ansvarar för att beslut tas huruvida kravet ska implementeras eller 
inte. Då beslut tas att kravet inte ska implementeras svarar affärsenhetschefen för att 
aktuell kund/intressent informeras. 

5. Intressentföreträdaren förmedlar kravet till kravägaren och registrerar kravet, samt vem 
som äger det. 
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Figur 5. Översiktlig beskrivning av processen Hantera krav på verksamheten. 
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6. Kravägaren omarbetar kravet till internt krav och upprättar/uppdaterar REQ-dokumentet  
7. Kravägaren ansvarar för att berörda processägare/verksamhetsansvariga informeras om 

kraven i REQ-dokumentet 
8. I processen Styra processer beslutar processägaren, när det gäller kravhantering, om 

någon av följande åtgärder. 
▫ Om processen tar omhand eller uppfyller kravet säkras kontinuiteten och 

processägaren rapporterar till ledningens genomgång. 
▫ Om det behövs, förbättras processen för att ta omhand kravet med hjälp av 

processteamet 
Om det saknas en process för kravet utses en ny processägare som, med hjälp av ett 
processteam, utvecklar och implementerar en ny process. 

9. Kravägaren svarar för uppföljning av att kraven implementeras i verksamhetsstyrande 
dokument 

10. Slutligen svarar intressentföreträdaren för verifiering av att kraven har implementerats. I 
de fall intressenten kräver spårbarhet mellan externa krav och verksamhetsstyrande 
dokument svarar intressentföreträdaren för att korsreferenslista upprättas/uppdateras.  

4.2.7 PRO-01677 Ta hem affärer 
Processen Ta hem affär är till för att säkra affärer mellan Aerosystems och kund för respektive 
erbjuden produkt genom att vinna kontrakt och samtidigt genomföra nödvändiga 
kampanjaktiviteter. I denna process finns aktiviteten Vinna kontrakt som är en underliggande 
process. 

4.2.8 PRO-00762 Vinna kontrakt 
Syftet med processen Vinna kontrakt är att handlägga förfrågningar, ta fram offert, förhandla 
och därefter ordererkänna en eventuell beställning. 
 
När en förfrågan inkommer tas beslut om offertframtagning av programledningen. Om offert 
ska tas fram sammanställs förutsättningarna och en offertansvarig utses. Offertansvarig ska 
därefter planera arbetet och utse ett offertteam. Ansvar för kommersiell del, intern 
dokumentation, offertbilagor, finansiering och övrig information ska fördelas inom offertteamet. 
 
I planeringsarbetet ingår att den bakgrund som beskriver krav, antaganden, begränsningar och 
annan information som påverkar offertframtagningen ska distribueras till berörda personer. 
Utsedda personer ska sedan utifrån förfrågan identifiera vilka interna dokument och 
offertbilagor som behöver tas fram för att företaget ska kunna svara på offerten. En lista över 
dessa dokument samt vem som ansvarar för att ta fram dokumenten upprättas och detta 
tillsammans med beslutade granskningar och tidsmässiga krav sammanställs slutligen i en 
offertplan som används i den underliggande processen Ta fram offertunderlag. 

4.2.9 PRO-02121 Ta fram offertunderlag 
Processen Ta fram offertunderlag beskriver de nödvändiga stegen för att bearbeta och 
sammanställa internt underlag för en offert som svar på en förfrågan av typen Request For 
Information, RFI eller Request For Proposal, RFP. 
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Det första processteget innebär att projektledaren ansvarar för att definiera offertens omfattning. 
Alternativa strategier för att uppfylla förväntat åtagande ska granskas. Identifierade produkter, 
leveransobjekt, aktiviteter och tjänster som ska tillhandahållas dokumenteras i en Statement of 
Work, SoW, vilket även benämns verksamhetsåtagande. Dessutom ska det som inkluderas och 
exkluderas i offerten definieras för att klargöra omfattningen. Vid behov kan en matris som 
visar företagets åtagande gentemot innehållet i kundens förfrågan upprättas. 
 
I steget upprätta teknisk definition ansvarar projektledaren för att de produkter eller tjänster som 
företaget valt att använda för att möta kraven i kundens förfrågan kortfattat beskrivs. Detta kan 
exempelvis göras i en trädstruktur som visar vilka delar som kan återanvändas och vilka delar 
som behöver uppgraderas respektive nyutvecklas. I steget strukturera arbetet ansvarar 
kalkylsamordnaren för att arbetet bryts ned till klart definierade kalkylobjekt i en Work 
Breakdown Structure, WBS. I steget upprätta tidplan ansvarar planeraren för att en preliminär 
huvudtidplan baserad på insamlade förutsättningar och begränsningar tas fram. 
 
Processteget därpå, initiera kalkyl, initieras av att kunden vill ha en Request for Estimate, RFE. 
Här använder kalkylsamordnaren den tekniska specifikationen, huvudtidplanen och WBS för att 
ta fram en kalkylanmodan med all nödvändig information för att ett mer detaljerat arbete ska 
kunna påbörjas. 
 
Kalkylanmodan används i de tre nästföljande processtegen. Kalkylsamordnaren ska i steget 
förbered granskning, utföra en oberoende utvärdering av RFI eller RFP och sammanställa 
historiska data och närliggande jämförelser. Processteget beskriv verksamhetsåtagandet är det 
processteg som kanske är mest intressant för examensarbetets inriktning i processen Ta fram 
offertunderlag. Här ska de utpekade offertingenjörerna detaljera indata, aktiviteter och utdata 
som behövs för att uppfylla åtagande mot kund i en SoW som bygger på den SoW som tidigare 
tagits fram. Offertingenjören ska använda sig av och referera till tillgängliga operativa processer 
samt beskriva hur dessa ska användas. Större avvikelser från befintliga processer ska godkännas 
av processägaren. 
 
I nästföljande steg, granska gränssnitt, ansvarar projektledaren för att offertingenjörernas 
verksamhetsåtaganden samordnas, granskas och uppdateras så att inte överlappningar och 
luckor finns. Därefter ska offertingenjörerna använda de uppdaterade SoW:erna för att kalkylera 
arbetet. Regelverksdokumentet beskriver inte hur detta processteg ska utföras, utan endast vad 
som ska finnas med i kalkylen. 
 
I de följande åtta processtegen ska tidplaner upprättas för kalkylerna, milstolpar definieras, 
kalkylen granskas och godkännas, resursbehovet utjämnas och sammanställas, tidplanen 
sammanställas, riskanalys genomföras, kostnadskalkyl sammanställas och slutligen ska 
offertunderlaget sammanställas. Utobjektet ur den här processen är en så kallad Operations 
Data Pack, som bland annat innehåller verksamhetsåtagande, kalkylsammanställning, 
huvudtidplan, sammanställning av resursbehov, riskblanketter samt kostnadskalkyl. 
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4.2.10 Hur koncernledningen förmedlar sina krav på verksamheten 
Koncernledningen förmedlar sina krav på två olika sätt. Dels ställs resultatkrav på bland annat 
avkastning. Dels ställs olika typer av krav på bland annat miljöpolicy och personalpolicy. Den 
sistnämnda typen av krav kommer in i verksamhetsledningssystemet via de två 
dokumenttyperna policies och direktiv. Uppföljningen sker genom att varje affärsenhet har en 
styrgrupp, vilket egentligen är en intern styrelse med affärsenhetschef och ett antal 
ledningspersoner, som kontrollerar att kraven uppfylls. Dessutom ställer ISO 9001:2000, som är 
en standard som affärsenheten följer, krav på att kontinuerligt genomföra vad som kallas 
ledningens genomgång. På affärsenheten genomförs denna kvartalsvis där ledningsgrupp, 
tillståndsägare och ledningens representant för kvalitets- och miljöfrågor bedömer om det 
affärsenheten gör är effektivt samt om verksamhetsledningssystemet speglar de krav som finns 
på affärsenheten. 

4.2.11 Hur ledningen på Aerosystems förmedlar sina krav på 
verksamheten 

Ledningen på Aerosystems har tre styr- och förändringsverktyg som de bland annat använder 
för att förmedla sina krav på verksamheten. Varje år görs en affärsplan bestående av en 
strategisk del och en finansiell del. Affärsplanen sträcker sig fem till femton år framåt i tiden, 
där affärsmål, verksamhetsmål och strategierna för att ta sig dit uttrycks. Utifrån den strategiska 
delen tas ett antal strategiska målsättningar fram som delas ut till ledningsorgan som exempelvis 
affärsledning, programledning, linjeledning och ledningsgrupp. Ledningens viktigaste 
förändringsverktyg är, enligt en respondent, målstyrning. Målstyrning, som enligt respondenten 
fungerar bra inom organisationen, innebär att verksamhetsbeskrivningen på olika avdelningar är 
beskrivet i mål. Målen ska vara tydliga, mätbara och kommunicerbara och kan bland annat vara 
vilka leveranser som ska uppnås, hur kostnadseffektiv avdelningen ska vara eller hur hög 
personalomsättningen ska vara. 

4.3 Verklig hantering av verksamhetskrav 
I detta avsnitt redogörs för hur verksamhetskrav från andra intressenter än kunder i nuläget sker 
på affärsenheten. 
 
Aerosystems kunder ställer ofta krav på att företaget ska vara certifierade eller leva upp till olika 
typer av standarder. Eftersom flera kunder ofta har samma krav finns ett antal handläggare för 
dessa standarder. På affärsenheten har handläggarna fått rollen intressentföreträdare även om de 
inte i samtliga fall företräder en intressent. Till exempel finns det intressentföreträdare för 
Flyginspektionen, European Aviation Safety Agency, ledningssystemsstandarden SS-EN 9100  
samt mjukvaruutvecklingsstandarden RTCA-DO/178-B. Intressentföreträdaren för 
Flyginspektionen ses egentligen som intressentföreträdare för publikationen Regler för Militär 
Luftfart, RML, på företaget. 
 
Intressentföreträdarna ansvarar för att övervaka om det finns nya eller ändrade krav samt 
upprätta en korsreferenslista där det står i vilken process eller annat verksamhetsstyrande 
dokument som varje krav tas omhand. När det kommer ett nytt krav utvärderar 
intressentföreträdaren kravet, tar reda på vilken verksamhet det påverkar och ser till att det utses 
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ansvariga för att varje krav tolkas och implementeras. I många fall benämns denna person som 
kravägare till kravet även om rollen kravägare inte är känd av alla. Tanken är att kravägaren 
tillsammans med intressentföreträdaren ska fungera som en växel mellan det externa kravet och 
det interna kravet samt att personer med rollen kravägare ska dokumenteras i verktyget KUBIK 
som finns tillgängligt på intranätet. I skrivande stund finns det endast ett fåtal kravägare 
registrerade och flera respondenter som intervjuats har inte känt till om de är kravägare eller 
inte. På frågan om en respondent hade rollen kravägare blev svaret att ”jag tror det, jag har för 
mig att det var någon som sa det”. Vissa processägare får i nuläget agera både processägare och 
kravägare och enligt en respondent är detta till och med att föredra. 
 

”Jag tror inte att det är bra att ha en person som äger kravet och en person som äger 
processen. Det är bättre att samma person äger både kravet och processen eftersom det 
är den person som borde vara bäst på att bedöma vilka effekterna blir om ett nytt 
verksamhetskrav tas in, det vill säga hur det påverkar nuvarande och framtida projekt. 
Processägarna blir inkörsporten, för de måste ju anpassa sina processer till de 
standarder eller verksamhetskrav som vi väljer att jobba mot.” 

 
Dessutom menar respondenten att det blir en överlämning mindre, vilket effektiviserar 
kravflödet. Om en processägare har för stora områden är det, enligt respondenten, upp till denna 
processägare att delegera ut uppgifter till personer han litar på även om han eller hon fortfarande 
har ansvaret. 
 
I de fall kravägaren är formellt utsedd av kvalitetschefen upprättas ett internt kravdokument. I 
dokumentet samlas alla krav inom ett område oberoende av vilken intressent de kommer ifrån. 
Exempelvis hamnar alla krav som behandlar dokumenthantering i samma kravdokument. När 
kravägaren har tolkat kraven och dokumenterat dem i gällande REQ-dokument informeras 
berörda processägare. Processägaren kontrollerar om processen tar hand om kravet och 
uppdaterar sin process i de fall den inte gör det. Efter detta uppdaterar intressentföreträdaren 
korsreferenslistan, verifierar att kravet är infört och informerar intressenten om detta. 

4.4 Hantering av verksamhetskrav från kunder 
Enligt en respondent ur ledningen finns hög kompetens och verktyg för hantering av krav inom 
organisationen. Respondenten befinner sig dock för långt ifrån verksamheten för att kunna 
bedöma hur väl kravhanteringen i nuläget fungerar. Enligt ledningen finns det tydliga krav på att 
kravmatriser och liknande ska bockas av och bli godkända i processerna för 
milstolpeuppfyllnad. Eftersom företag i dagsläget inte får betalt för nedlagda kostnader, utan för 
att uppfylla krav, är det enligt respondenten extremt viktigt att hantera krav på rätt sätt. 
 
Till skillnad från hur hanteringen av krav från andra intressenter än kunder sker, finns det i 
nuläget inga intressentföreträdare för externa kunder. Det är, enligt en respondent, svårt att veta 
vilka kunder Aerosystems kommer att ha i framtiden och av den anledningen har det inte utsetts 
några intressentföreträdare i det här skedet. Flera respondenter menar dock att Aerosystems 
skulle kunna tjäna på att ha intressentföreträdare för stora potentiella kunder. En respondent 
menar att intressentföreträdarna bland annat kan ansvara för att söka igenom dokumentationen 
från kunden och när något händer, diskutera med eller delegera ut ansvar till de personer som 
berörs. I de följande avsnitten beskrivs de viktigaste delarna av hur hanteringen av 
verksamhetskrav sker samt hur attityden hos de anställda är inom detta område. 
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4.4.1 Anpassningar mot kund 
Nedan redovisas en respondents tankar om hur ledningen ser på huruvida företaget bör anpassa 
sig efter kundens arbetssätt eller om de istället ska försöka få kunden att gå med på att det egna 
arbetssättet ska få användas. 
 

”Kommer vi i kontakt med Airbus och Boeing så är de så pass stora och för att de ska 
vara effektiva är det bäst att leverantörerna fungerar i deras system, vilket innebär att de 
strängt taget jobbar enligt deras processer, med deras konstruktionshjälpmedel och med 
deras ritningssystem. Vi är inte beredda att ändra så mycket för vi tror nämligen att vårt 
system är väldigt effektivt för oss, istället tittar vi på kraven och ser att vissa fungerar 
klockrent, vissa fungerar med lite anpassningar och vissa fungerar inte alls. Då går vi ofta 
tillbaka och säger att det där kravet skulle vi vilja möta på följande sätt istället.” 

 
På affärsenheten fanns tidigare en livbojsstrategi, det vill säga att det egna arbetssättet beskrivs 
som en väl avgränsad inre kärna som kan användas till nya kunder och kravbilder utan större 
anpassningar. Tanken finns, enligt en respondent ur ledningen, kvar men fungerar inte helt och 
hållet när Airbus och Boeing ställer krav på att saker ska göras på ett visst sätt. Respondenten 
menar att det då måste skapas en helt egen cell där ett antal personer får arbeta i en avskild miljö 
och lära sig deras konstruktionssystem, linjesystem och nummersystem. 
 
Flera respondenter anser att det inte går att gå med på alla krav utan att veta vad de innebär. Vid 
vissa tillfällen måste företaget kunna säga att de gör på ett annat sätt, men med samma resultat.  

4.4.2 Offertfasen 
Det första som händer är att företaget får in en förfrågan från en kund. När beslut har tagits om 
offerering bildas ett offertteam vars sammansättning och storlek anpassas beroende på vilken 
typ av affär det handlar om. I allmänhet kommer kraven från kunden in via en offertförfrågan 
som ofta refererar till olika standarder. Där referenser saknas står det vad som ska göras eller att 
Aerosystems ska skicka in en plan, exempelvis en kvalitetsplan, för hur de ska hantera kravet. 
Sedan måste företaget utreda vad som behöver göras för att uppfylla kraven. Kunden vill oftast 
att svaren ska dokumenteras i en compliance matrix, se figur 6, som kan se olika ut men i 
princip är en tabell där varje rad innehåller krav, tillmötesgående (yes/no), avvikelse samt 
kommentar. Med hjälp av matrisen kan Aerosystems svara på vilka krav de lever upp till och se 
vilka krav som inte är uppfyllda. Ibland använder sig företaget av en extern version för kunden 
och en intern version där egna noteringar kan göras. Respondenterna anser att det är positivt att 
matriserna används eftersom arbetssättet blir ”checklistebetonat och uppstyrt”. 
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Doc 
Number Iss Title/Content Applicability Compliance Responsible 

department PoC Document 
origin Deviations Conclusion Cost 

impact Comments Received 

ABD0100.2.11 A 
Electronic hardware 
design assurance 
process 

Yes   TDYQ TDYQ-JM Airbus         Yes 

ABD0100 (Part 3) Documentation Requirements 

ABD0100.3.0 D Documentation 
requirements Yes   TDC TDC-SN Airbus         Yes 

ABD0200 Specific Guidelines 

ABD0200.0.1   General No   TDYB TDYB-JE Airbus         Yes 

ABD0200.0.2   Design Process 
Overview No   TOB TDYB-HA Airbus         Yes 

    Part 1 - Product 

ABD0200.1.1 D System Specification 
and Interfaces No   TDC TDC-SN Airbus         Yes 

ABD0200.1.2 E 
Guidelines for 
Equipment/system 
PTS 

No   TDC TDC-SN Airbus         Yes 

Figur 6. Exempel på utdrag ur en compliance matrix. 
 
Under offertarbetet finns ett antal olika faser. I RFI-fasen får Aerosystems en intresseförfrågan 
där kunden vill att Affärsenheten ska beskriva sin tekniska förmåga. Kunden har gjort en del 
arbete på system- och integrationsnivå och lämnar ut en specifikation. I den här fasen vill de 
veta vilka möjligheter Aerosystems och andra konkurrenter har att uppfylla specifikationen 
utifrån den existerande kravbilden. Efter denna fas studerar kunden svaren från de olika 
kandidaterna och lägger till de bästa idéerna till specifikationen. Vid RFP-fasen lämnar kunden 
ut en offertinfordran där krav tillkommit samtidigt som kunden lämnar en prisindikation. I den 
här fasen har antalet kandidater minskat och företaget får arbeta med att slutföra specifikationen 
och komma fram till en lösning. Under offertfasen är det specifikationer, verksamhetsrelaterade 
krav och kommersiella krav som är föremål för förhandling och diskussion. När Affärsenheten 
har fått en förfrågan är det kraven i den som gäller. Om ändringar sker får Aerosystems reda på 
detta och behöver alltså inte aktivt leta efter ändringar. Däremot händer det ofta att kravbilden 
ändras mellan de olika faserna även om de grundläggande delarna alltid finns kvar.  
 
Kraven i kunddokumenten delas upp i olika områden, vilket gör det enklare att se från vilka 
avdelningar det behövs kompetens. Alla i offertteamet blir ansvariga för en delmängd av 
offerten och beroende på tid och budget är det upp till varje person om de vill utföra arbetet 
själva eller utse en grupp eller person. En respondent beskriver att ”för att göra ett snabbt jobb 
behövs mycket folk, vilket är dyrt och bör undvikas, men ju närmare man kommer att eventuellt 
få en affär desto mer folk är det inblandat”. En annan respondent beskriver arbetssättet och dess 
brister enligt nedan. 
 

”Metodiken är att man gör den här compliancematrisen. Sen delar man ut vem som 
ansvarar för att gå igenom respektive krav och förmedla dem vidare. Ibland får man bjuda 
in 15 personer att gå igenom compliancematrisen när man har upprättat den. Jag kan väl 
säga att vi ibland är lite sena med att få ut kraven till de som borde granska dem.” 

 
Flera respondenter menar att det i nuläget inte finns någon tydlig process för hantering av 
verksamhetskrav när affärer görs med nya kunder. Det finns ingen struktur för vilka personer 
som ska granska kraven. Respondenterna menar att kraven förmedlas till lämpliga personer, 
vilket inte behöver vara processägare eller kravägare. En annan respondent beskriver dessa 
problem enligt citatet nedan.  
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”Ett krav kan vara att följa GRESS och det är ju lätt när utgångskravet är en mening, men 
det är ju en referens till GRESS, som är ett referensverk från Airbus, som i sin tur 
innehåller flera hundra referensdokument. Då inser man, ok, vem har tid och vem har 
kompetens att läsa alla de dokumenten och jämföra med vad vi har som riktmärke? Det 
är helt klart att vi inte har någon infrastruktur för detta i organisationen.” 

 
En processägare förklarade att han vid nya affärer får de dokument som är relevanta för 
processen och att någon i ett tidigare skede har sorterat ut dessa delar ur kundens kravdokument. 
Ofta händer det att några krav skickats ut till fel personer, vilket löses genom att processägaren 
skickar vidare dessa till lämplig person. 
 
I kravdokumenten från kunden är ofta produktkrav och verksamhetskrav uppblandade. 
Respondenterna menar att även om kunden vill vara tydlig och skilja på olika krav går det inte 
att lita på att detta är gjort. En respondent anser att det måste finnas någon form av 
kontaktperson eller forum som tar emot kraven och sorterar dem. Respondenten menar att det 
måste vara personer som har kompetens att analysera dokumenten och bedöma konsekvensen av 
kraven. Respondenten anser att offertteamet bör vara med i forumet, men att det bör ingå någon 
produktansvarig som kan bedöma produktkrav och någon med kompetens att bedöma 
verksamhetskrav. I nuläget görs ingen tydlig sortering av verksamhetskrav och produktkrav. 
 
En respondent menar att kravbilden från Airbus är väldigt tydlig där Aerosystems får använda 
sig av en portal och kravbilden är indelad i de olika områdena kvalitet, verksamhet, finansiering 
och teknik. Dessutom kräver Airbus att det finns en key account manager för hela affären och 
för varje område. Den som är key account manager för verksamheten ansvarar för de 
verksamhetsåtaganden som finns i kontraktet, det vill säga vilka certifikat som behövs, vilka 
processer arbetet ska ske enligt, vilka maskiner som ska användas, med mera. Respondenten 
menar att detta är väldigt bra eftersom det blir en tydlig indelning av krav och ansvarsområden.  
 
När underlaget, som är basen för offerten, är framtaget presenteras det för affärsledningen som 
efter diskussion om risker och förväntad vinst tar beslut om företaget ska offerera. Innan dess 
förekommer interna granskningar utförda av en oberoende grupp som ska spegla de olika 
områdena i offerten. Enligt respondenterna är granskningen och kvalitetskontrollen som den 
oberoende gruppen gör bra eftersom det är lätt att missa något under offertarbetet som ofta är 
väldigt tidspressat.  
 
Om affären blir av, förs kraven som ska uppfyllas vidare ner i organisationen via 
verksamhetsåtaganden som ingår i Operations Data Pack och talar om vad det är som ska göras. 
Där ingår även en kostnadskalkyl, vilken enligt flera respondenter är väldigt viktig eftersom 
felaktigheter i kalkylen kan leda till stora oplanerade kostnader. I nuläget finns en databas med 
alla offerter och kostnader samtidigt som offertingenjörer utbildas på olika avdelningar för att 
företaget ska kunna bygga upp en kunskapsbank. 
 
Flera respondenter, som är med vid kontraktsframtagningar, menar att Aerosystems kan bli 
mycket bättre på detta. En respondent menar att det i kontrakten skrivs in avtal, regler och 
åtaganden som sedan inte återspeglas i organisationen. En annan respondent menar att 
affärsenheten i nuläget ”inte har en aning om vad kostnaden för att ta omhand verksamhetskrav 
skulle bli vid en eventuell affär med Boeing eller Airbus”. 
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4.4.3 Dokumentering av krav 
Bland respondenterna råder det delade meningar om hur kraven ska tas omhand och i vilket 
dokument detta ska beskrivas. I princip alla respondenter anser att det i varje projekt ska finnas 
en kvalitetsplan som beskriver hur projektet ska använda verksamhetsledningssystemet för att 
uppfylla ställda krav. I nuläget dokumenteras de anpassningar som görs, men som inte kommer 
med i verksamhetsledningssystemet, i kvalitetsplanen för respektive projekt.  Kvalitetsplanen 
har två huvudsyften. I första hand är den till för projektet internt så att alla är överens och 
införstådda med hur arbetet ska ske. Ibland används kvalitetsplanen även till att visa för kunden 
hur kraven kommer att uppfyllas. I vissa projekt finns dock ingen kvalitetsplan och där det finns 
en är den ofta inte tillräckligt utförlig för att uppfylla dessa syften. 
 
I en del projekt används en System Engineering Management Plan, SEMP, för att dokumentera 
processtillämpningar och allt annat som används som inte står i regelverket. I dessa fall refererar 
kvalitetsplanen direkt till processerna i verksamhetsledningssystemets processer då de används 
utan anpassningar och till SEMP när anpassningar eller tillämpningar av processerna krävs. När 
det gäller avsteg från processer är det, enligt en kvalitetsledare i ett pågående projekt, tillåtet att 
välja var avstegen ska dokumenteras och menar att det viktiga är att processägaren godkänner 
det. Enligt flera respondenter används inte processägarna för detta, bland annat eftersom 
projektledaren ofta tycker att det tar för lång tid att involvera en person som inte är insatt i 
projektet. Projektet är inriktat på att få fram produkten så fort som möjligt och jobbar oftast 
istället direkt mot chefsingenjören som är den som i slutändan ska godkänna att produkten är 
säker.  

4.4.4 Risker att krav inte uppfylls 
Flera respondenter uppger att risken för att en del krav inte blir omhändertagna är relativt stor. 
Ingen har gett ett konkret exempel men alla är överens om att risken att affärsenheten missar ett 
krav är extra stor när kravbilden ändras under pågående projekt. 
 
För att säkerställa att projekten följer det arbetssätt som är bestämt utförs revisioner i 
verksamheten. Enligt en respondent utförs dessa felaktigt eftersom projektets arbetssätt 
revideras mot regelverket i stället för mot projektets kvalitetsplan. Respondenten menar att 
kvalitetsplanen har blivit reviderad och godkänd mot regelverket och då ska revisionen 
kontrollera att projektet jobbar enligt den och inte enligt regelverket. 

4.4.5 Ändringar av krav under pågående projekt 
När kravbilden ändras under pågående projekt kommer kraven, enligt flera respondenter, direkt 
till projektledningen, som också är de som ansvarar för att kraven tas omhand. Enligt 
respondenterna som jobbar inom linjeorganisationen fungerar detta bra men de anser att de 
borde få vara med och se hur projekten tar hand om de nya kraven samt vad dessa innebär. 
Enligt en annan respondent är det kvalitetsledaren i varje projekt som ansvarar för att ta hand 
om nya eller uppdaterade krav. Kvalitetsledaren uppdaterar kvalitetsplanen och ser till att 
kraven vidarebefordras till berörd kravägare.  
 
En respondent är tveksam till om kvalitetsplaner är bästa sättet att dokumentera de anpassningar 
som görs för att ta omhand nya krav och menar att det skulle vara bättre med bilagor till de 
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generiska processerna i verksamhetsledningssystemet. Då blir det enklare att direkt se vilka 
projekt som påverkas när det kommer en ändring. Respondenten uttrycker sin oro för att det i 
nuläget finns många kvalitetsplaner som inte hänger ihop med den generiska processen och att 
om en förändring sker är det komplicerat att veta vad som påverkas och om det leder till avsteg 
från kontraktet. Ett bättre sätt skulle vara att använda kvalitetsplanen för att beskriva avvikelser 
som inte är bestående eller påverkar hela programmet.  
 
Det finns i nuläget ingen metodik för vad som händer med pågående projekt när den generiska 
processen ändras. En respondent menar att det är processägaren som måste gå ut till respektive 
projekt och se vad den nya förändringen skulle innebära. Processägaren måste bedöma om 
förändringen är bra för projektet, hur det påverkar kontrakt, om det ökar effektiviteten och 
lönsamheten eller om det är möjligt att inte införa förändringen i projektet. Eftersom någon 
måste granska hur förändringen påverkar de åtaganden som Aerosystems har mot kunden är det, 
enligt respondenten, bättre att istället för att projekten gör bedömningen låta processägaren göra 
bedömningen eftersom det är i den generiska processen som alla projekt möts. 

4.4.6 Projekt och linje 
Ledningens tankar om hur samarbetet mellan projekt och linje ska fungera beskrivs med 
nedanstående citat. 
 

”I den ideala världen är det så att då jag som projektledare ska genomföra ett uppdrag 
ska jag sätta mig och fundera på hur vår WBS ser ut, hur vår tidplan ser ut och vad jag 
ska uppnå. Sen ska jag titta in i verksamheten och se vilka av de processer som finns 
som jag ska använda och dunka ner det i min kvalitetsplan och sen överser jag de här 
dokumenten igen så att de stämmer. Då uppstår tyvärr det här läget att jag kanske inte 
kan använda processerna fullt ut, utan det måste ske en anpassning som inte skett förut. 
Min grundinställning är att i en dialog mellan projektledare och linjechef måste det, om 
det inte är en projektledningsprocess, vara linjechefen eller processägaren som tar fram 
vad man har för behov utav avvikelser.”  

Anpassningar och avsteg 
En respondent ur ledningen anser att all processutveckling och anpassning måste vara ett 
linjeansvar eftersom ägaren av processen är den enda som kan ansvara för kvaliteten på det 
arbete som lämnar processen. Däremot tror respondenten att detta inte riktigt fungerar idag. 
Respondenten tror att även om projektledaren och processägaren skakar hand så dokumenteras 
sällan anpassningarna i kvalitetsplanen eftersom det administrativa systemet är för byråkratiskt 
och det ofta är bråttom i projekten. 
 
På vissa avdelningar, finns specialister som arbetar med att tolka vilka förändringar av 
verksamheten och vilka anpassningar av processerna som krävs. Oftast ingår dessa personer 
också i processteam. En respondent menar att det är mycket viktigt att ha med de som arbetar i 
processen när förändringar av verksamhetsledningssystemet ska ske eftersom det annars är 
meningslöst att genomföra förändringar. I processteamen på respondentens avdelning ingår 
representanter från varje disciplin som berörs av processen, vilket innebär att det även ingår 
flera konstruktörer. Ordförande i dessa processteam är någon av specialisterna som arbetar med 
verksamhetsutveckling på avdelningen. Att ha någon från konstruktionsdelen som ordförande 
skulle, enligt respondenten, inte fungera eftersom det skulle kunna leda till ”att man gör det 
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man vill och inte det man måste”. En processägare från en annan avdelning uttrycker sina tankar 
kring svårigheterna med att agera processägare nedan. 
 

”Jag har ju en uppfattning om hur det bästa sättet att utföra saker är och det står ju i min 
process. Sen är det en balansgång mellan att försöka driva igenom det man själv tror på 
och att få människor att känna engagemang för att de faktiskt får igenom sina idéer. 
Ibland kan det vara mycket bättre att säga: jag tror inte riktigt på din idé, men den är 
förmodligen hyggligt bra och du tror på den och det är du som ska jobba i projektet, så då 
får du göra så.” 

 
En processägare anser att det är den person som skriver kvalitetsplanen i projektet som ska ta 
fram anpassningarna och processägaren som ska godkänna dem. Respondenten menar att detta 
inte fungerar och att det i slutändan ofta blir processägaren som själv tar fram anpassningarna. 
Ibland gör projekten egna anpassningar som syftar till att spara pengar istället för att ta hand om 
krav. Enligt en processägare opponerar sig linjen ofta mot detta eftersom det kan leda till sämre 
kvalitet och att produkten i värsta fall inte anses luftvärdig av Flyginspektionen.  

TM:s vision 
En processägare från avdelningen för Industrialisering, TM, berättar att de har en egen vision, 
influerad av Aerostructures, om hur de ska hantera kundkrav. I visionen ingår att skapa ett 
forum som heter Process Management Team och behandlar förändringar av verksamheten 
initierat av nya affärer eller ändrade kravbilder. Det är här beslut ska tas om införande av nya 
krav eller processanpassningar i det generiska verksamhetsledningssystemet. Teamet ska bestå 
av processägare, verksamhetsrepresentanter från de olika avdelningarna samt medarbetare från 
affärsutveckling, verksamhetsutveckling och IS/IT. Teamet ska utreda och genomföra 
förändringar inom TM:s verksamhet med avseende på processer, arbetssätt/metodik och IS/IT. 
En respondent beskriver teamets roll nedan. 
 

”Först identifieras kravägare, eller huvudkontaktperson mot kunden, som tar emot kraven 
och sorterar dem i kategorierna kvalitetskrav, projektkrav och produktkrav. Kvalitetskrav 
ska in i regelverket genom processerna, projektkrav ska in i projektspecifikationer och 
produktkrav ska in i produktspecifikationer. Sedan ska kraven tillbaka för beslut och 
därefter ut i verksamheten. Om det kommer krav som det inte finns processer för som 
gäller TM:s område är det teamet som ska ta fram nya processer eller ändra de som 
finns.” 

Verksamhetsledningssystemet eller kvalitetsplaner 
En respondent, som varit med i offertfasen, menar att Aerosystems vid varje affär måste utreda 
om hela verksamheten ska ändras eller om anpassningar endast ska vara projektspecifika. Detta 
beror på storleken på affären och på hur stora anpassningar som måste göras. I vissa fall finns 
det även krav som kunder ställer som är så pass bra eller strategiskt viktiga att de bör införas i 
verksamhetsledningssystemet oavsett vad det är för affär. Om krav och anpassningar bör ingå i 
verksamhetsledningssystemet eller i kvalitetsplanen och vem som i så fall ansvarar för detta 
råder det delade meningar om bland respondenterna. 
 
Ledningen har en förhoppning om att när ett specifikt krav kommit till en processägare 
tillräckligt många gånger så är det upp till processägaren att göra en bedömning om processen 
bör anpassas eller inte. Respondenten tror också att den metod som företaget använder vid 
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riskanalys ökar sannolikheten att processägarna anpassar sin process, eftersom de med risker i 
sin process ständigt blir påminda om detta. Respondenten menar att ”när det har droppat 
tillräckligt många gånger i skallen på en processägare så är det nog där som det initieras.”  
 
Flera respondenter från olika avdelningar och med olika befattningar menar att det borde vara 
processägarna som bestämmer om krav ska föras in i verksamhetsledningssystemet eller 
behandlas specifikt i kvalitetsplanen. Flera respondenter anser dock att detta i nuläget inte 
fungerar och att vissa krav inte heller går att koppla till en specifik process eller processägare. 
En respondent anser att det är linjechefen som ansvarar för att föra in nya krav i 
verksamhetsledningssystemet. När kunder kommer med specifika verksamhetskrav förs dessa, 
enligt en respondent, i nuläget inte in i verksamhetsledningssystemet överhuvudtaget eftersom 
kraven anses gälla under en begränsad tid. Andra respondenter är tveksamma till hur mycket 
som ska föras in i verksamhetsledningssystemet. 
 

”Frågan är hur mycket man ska lägga in i verksamhetsledningssystemet. Ofta är många 
av de problemen man får, givet alla förutsättningar vid tidpunkten. Så fort vi lägger något i 
regelverket blir det permanent. Vi tänker inte alltid på vad det är som ska beskrivas i 
regelverket och vad som ska vara anpassningar. Regelverket är nedlusat med massa 
detaljer som gällde precis när man skrev det regelverksdokumentet.” 

 
En processägare har insett detta problem och använder på prov ett nytt arbetssätt. 
 

”Jag försöker uppdatera mina processer efter hand som jag ser att det finns nya saker att 
föra in. För ett projekt lägger jag in alla avvikelser som direktiv i regelverket och skriver att 
det här direktivet påverkar den här processen. När projektet går mot sitt slut är tanken att 
vi ska titta på alla direktiv som projektet har orsakat och bestämma vilka som ska läggas 
in i processen. När jag har tagit fram ett nytt direktiv för ett projekt, kollar jag även med de 
andra pågående projekten om det är något de vill ta med.” 

4.4.7 Mjukvaruutvecklingsprocessen 
En process som fungerar bra på Aerosystems är mjukvaruutvecklingsprocessen. En respondent 
menar att området som utvecklar flygande programvara hanterar verksamhetskrav stringentare 
än andra avdelningar. Bland annat krävs här en plan för hur processen ska tillämpas vid varje 
projekt. Dessutom har processägaren en hemsida på intranätet där processen tillsammans med 
de tillämpade planerna för olika produkter finns klickbar med beskrivningar. När nya projekt 
startas brukar processägaren vara med i de tidiga faserna och diskutera upplägg och studera 
tidigare tillämpningar tillsammans med de personer från mjukvaruutvecklingsavdelningen som 
ska ta fram tillämpningen. Planen för tillämpningen ska godkännas av processägaren, 
projektledaren, kvalitetsansvarig och den person som ansvarar för framtagningen av 
programvaran. 
 
När projekten utarbetar sin tillämpning av processen händer det att de vill göra på ett annat sätt 
än vad som står i den generiska processen. I dessa fall diskuteras ändringen med processägaren 
som kontrollerar att kraven på processen fortfarande uppfylls. Tycker processägaren att det är en 
bra ändring läggs den även in i den generiska processen.  
 
Parallellt med utvecklingen av programvara utförs kvalitetssäkring för att säkerställa att 
projektet arbetar enligt den plan som tidigare godkänts. Tanken är att rapporterna som skrivs i 
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samband med kvalitetssäkringarna bland annat ska skickas till processägaren så att 
processägaren, utan att behöva blanda sig i projektet, kan se att de arbetar enligt planen. 
 
Inom området som utvecklar flygande programvara är det processägaren som beslutar huruvida 
krav endast ska hanteras i specifika projekt eller om de ska föras in i 
verksamhetsledningssystemet. Om det under utvecklingen tillkommer verksamhetskrav och 
projektet anser att de själva kan hantera kravet utan att blanda in processägaren så får de göra 
det. Leder detta till ändringar i planen måste processägaren godkänna den, vilket leder till att 
han ändå får kunskap om det ändrade kravet och hur det tas omhand och kan ta ställning till om 
det är ett bra krav som bör ingå i den generiska processen. 
 
Ett krav som kunden ofta efterfrågar är standarden RTCA-DO/178-B, vilket också är standard 
för civil luftfart när det gäller utveckling av programvara. Utöver detta finns också ofta vissa 
tillägg. Dessutom tillkommer krav från den egna organisationen på till exempel 
kostnadseffektivitet. Vid diskussioner om kontrakt med nya kunder arbetar Aerosystems aktivt 
för att få in verksamhetskrav som affärsenheten känner sig bekväma med. På 
mjukvaruutvecklingsavdelningen är det RTCA-DO/178-B som är det krav avdelningen helst vill 
ha för nya produkter. Om kunden vill ha något annat försöker Aerosystems övertyga denne om 
att RTCA-DO/178-B är bättre än det som kunden kräver.  

4.4.8 Koppling till produktkrav 
Nästan alla respondenter som intervjuats är överens om att hanteringen av produktkrav fungerar 
mycket bättre än hanteringen av verksamhetskrav. Den allmänna åsikten är att Aerosystems är 
mycket bra på att hantera produktkrav. En respondent som tidigare arbetat med hur 
verksamhetskrav från kunder ska tas omhand visar sina åsikter enligt nedanstående citat. 
 

”Generellt finns det ett svagare engagemang att ta hand om verksamhetskrav än 
produktkrav. Men kostnaderna för att ta hand om verksamhetskrav kan segla iväg rejält. 
Man måste tidigt ta itu med verksamhetskrav med samma allvar som man tar itu med 
produktkrav, som är väldigt roligt att ta hand om.” 

 
En stor del av respondenterna anser att verksamhetskrav kan och borde hanteras på samma sätt 
som produktkrav, medan vissa respondenter anser att detta inte går. En respondent som anser att 
verksamhetskrav och produktkrav bör hanteras på samma sätt menar ändå att en sortering 
mellan dessa måste ske. Respondenten menar att det ska finnas tydligt definierat vem som 
svarar på vilket krav i organisationen och att ansvariga personer måste kunna svara på vad det 
kostar att uppfylla verksamhetskraven som kunden ställer. 
 
Dynamic Object Oriented Requirements System, DOORS, är det kravhanteringsverktyg som 
Aerosystems använder för produktkrav. Huruvida detta verktyg kan och bör användas, även för 
verksamhetskrav, råder det delade meningar om bland respondenterna. Flera är tveksamma till 
vilka fördelar det skulle innebära att använda DOORS, medan andra anser att systemet är som 
gjort för att hantera verksamhetskrav. Nedan visas de tankar en av de mest positiva 
respondenterna hade. 
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”Här har vi ju DOORS för att hantera produktkrav, så jag tycker det är självklart att vi 
borde använda DOORS även vid hantering av verksamhetskrav. Det är vårt 
kravhanteringsverktyg, vi kan ju det av andra skäl och då är det hål i huvudet att inte 
använda samma. Rent tekniskt är DOORS perfekt för att hantera verksamhetskrav.”  

 
Respondenten tror att det största problemet är att vissa avdelningar är vana vid att använda 
Word eller Excel och därför inte vill eller i nuläget kan använda sig av DOORS. En fördel som 
respondenten nämner är att det är mycket enkelt att ta fram korsreferenser med verktyget och att 
detta med lätthet skulle kunna användas för att visa hur specifika krav ur kundens kravdokument 
har tagits omhand. En ytterliggare fördel är att Airbus har alla sina krav i en databas i DOORS 
och att dessa då enkelt kan föras över till Saabs databaser. 

4.5 Kunskapsöverföring 
Ledningen medverkar inte vid några utvärderingar eller Lessons Learned mer än då ledningens 
genomgång av verksamhetsledningssystemet genomförs. En respondent ur ledningen anser att 
Lessons Learned är en väldigt bra metod för att utvärdera processer, men tror att det sällan 
används för att utvärdera, mäta och korrigera processer utifrån processeffektivitet. 
Respondenten tror att processutveckling oftare sker när krav eller utfall avviker i processen. En 
anledning till detta är att det är svårt att ta fram mätetal eftersom processerna inte repeteras 
speciellt ofta och Lessons Learned anses ta lång tid. Respondenten menar att det är mycket 
enklare att göra en mätning och kontrollera resultatet mot tidigare resultat än att genomföra en 
Lessons Learned, varför affärsenheten borde bli bättre på att utvärdera och kontinuerligt 
förbättra verksamhetsledningssystemet ur ett internt perspektiv. 
 
Enligt en respondent ur ledningen finns det processer som beskriver hur processer ska förvaltas. 
Där finns det krav på att processägarna ska förbättra sina processer och Lessons Learned är en 
av de metoder som finns för detta. Ledningen ställer även krav på Lessons Learned i ett större 
perspektiv. Bland annat ställs krav på att Lessons Learned ska genomföras vid tillfällen då 
affärsenheten inte får ett kontrakt, om resultatet blir dåligt eller om utfallet väsentligt avviker 
från målet. 
 
Respondenten ur ledningen anser att Lessons Learned har ett begränsat värde över tid eftersom 
utfallet vid ett visst tillfälle beror på förutsättningarna. Respondenten anser att Lessons Learned 
bör göras så snart ett avvikande utfall uppstår och att detta ska dokumenteras direkt. Efter att ett 
antal saker som bör korrigeras har identifierats och åtgärdats kan denna Lessons Learned i 
princip kasseras. Respondenten anser att det även går att lyfta fram positiva saker under en 
Lessons Learned och att dessa i så fall ska arbetas in hårdare i processen eftersom Lessons 
Learned förlorar sitt värde över tiden. 

4.5.1 Verksamhetsledningssystemet 
I nuläget genomför varken projektet eller processägaren någon explicit utvärdering av hur den 
generiska processen eller tillämpningen av den verkligen fungerade. Den utvärdering som sker 
är i de fall då processägaren blir inblandad när problem dyker upp eftersom han då kan se om 
processen påverkas. En respondent uttrycker detta enligt nedanstående citat. 
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”Återföring från projekt till verksamhetsledningssystemet förekommer inte. Fy skäms på 
oss, inga mätetal eller någonting. Vår argumentation vid revisioner är att vi inte mäter 
processer utan projekt, men vi vill ju gå vidare i vår mognadstrappa och vi vill ju få in 
ständig förbättring.” 

 
Flera respondenter menar att det skulle vara bra med en mer ordnad process för hur 
återmatningen ska ske. En allmän åsikt bland respondenterna är att de som ansvarar för 
processen bör vara mer delaktiga i verksamheten än idag.  
 
En processägare menar att det är väldigt viktigt att faktiskt sitta ner och diskutera med de 
personer som använder processen när det blir problem i projekten och de behöver hjälp och råd. 
Genom att göra det sker återmatning hela tiden, vilket kan ge synpunkter som annars glöms bort 
i slutet av projekten som ibland kan vara flera år senare. Dessutom tycker respondenten att det 
skulle behövas en mer formaliserad återmatning från projektet av vad som fungerat bra och vad 
som fungerat dåligt. 
 
En respondent menar att en brist idag är att det inte går att se tids- och resursåtgången för olika 
aktiviteter. Han menar att det borde finnas mätetal från olika projekt att utgå ifrån i sin 
planering, men att det inte finns någon bra metod för detta. Respondenten har mätetal från ett 
antal projekt som han använder vid planering. Han menar att det är personer som har arbetat i 
enskilda projekt som har tillgång till siffror där, men att dessa mätetal inte har distribuerats 
vidare. Även om all data inte är tillförlitlig eftersom varje projekt är unikt borde det finnas data 
från alla typer av processer. Det kräver dock, enligt en respondent, att det finns en generisk 
projektstruktur när projekten sätts upp eftersom kostnader oftast rapporteras in mot en 
projektstruktur där delprojekt belastas med olika kostnader. Ser delprojekten olika ut i alla 
projekt är det väldigt svårt att dra slutsatser. 
 
Enligt en respondent är tanken att kvalitetsplanerna ska utvärderas efter ett projekt när Lessons 
Learned genomförs. Respondenten menar dock att eftersom projekten är så långa och personer 
som varit med i projektet ofta redan börjat på nya projekt när Lessons Learned genomförs 
händer det ofta att de personer som under projektet hade bra synpunkter inte längre har det. På 
respondentens avdelning försöker de få ingenjörerna att ta med sig ”best practise” mellan 
projekten. Respondenten menar att en av styrkorna med processer och metodik är att om arbetet 
sker enligt den generiska processen sker automatiskt en förbättring vid varje affär genom att 
kunskapen byggs på. En annan respondent anser att kvalitetsplanerna är skrivna på ett sätt som 
gör det svårt att återmata till verksamhetsledningssystemet.  
 
Vissa avdelningar försöker studera parallella projekt och dra nytta av anpassningar och 
tillämpningar som redan gjorts av processer. En respondent som på sin avdelning försöker med 
detta anser att Aerosystems sätt att arbeta med kvalitetsplaner försvårar eftersom det inte sker 
någon återmatning, vilket leder till att ”det är svårt att hitta best practise och att hela tiden 
förbättra den generella processen”. Istället vill respondenten att affärsenheten använder bilagor 
för att beskriva anpassningar av den generella processen. En annan respondent beskriver sina 
tankar om kvalitetsplaner nedan. 
 

50 



”Jag är av den åsikten att man inte ska skriva avvikelserna vid sidan av regelverket. Det 
måste vara bättre att försöka få in det i regelverket i stället för att hitta nya lösningar för 
varje projekt. Det finns inte ett enda projekt som går tillbaka och letar i ett gammalt 
projekts kvalitetsplan för att hitta vad de var tvungna att göra för avsteg. Det innebär att 
processanpassningar aldrig återanvänds. Vi tar aldrig vara på det som kommer fram i 
projekt och matar in det i verksamhetsledningssystemet, utan informationen ligger i en 
mapp någonstans och det är aldrig någon som tittar på det.” 

 
Det är, enligt en kvalitetsledare, inte bestämt var de förbättringar och förslag till förbättring av 
verksamhetsledningssystemet som projekten tar fram, innan och under projektet, ska 
dokumenteras. ”Ibland har vi skrivit en SEMP, ibland en kvalitetsplan och ibland ett 
kvalitetsdirektiv.” 

4.5.2 Projekt 
Alla respondenter har varit med och genomfört någon Lessons Learned, men en respondent 
menar att det oftast inte genomförs någon Lessons Learned alls efter projekten. Flera 
respondenter menar att de utvärderingar i form av Lessons Learned som genomförs har 
förbättrats och anser att de senaste utvärderingarna har varit bra. En respondent menar att 
metodiken är i princip samma varje gång, men även om de försöker göra på ett sätt skiljer det 
sig ibland väsentligt. Oftast sker utvärderingarna i form av möten och seminarier och resultatet 
av dessa dokumenteras alltid. En linjechef, menar att alla projekt, där en delprojektledare från 
hans avdelning är med, måste skriva en slutrapport. I nuläget har alla huvudprojektledare ett 
krav på sig att skriva en slutrapport 
 
Respondenterna har tagit del av ett fåtal dokumenterade Lessons Learned och vissa menar att 
det beror på att det är svårt att få tag på Lessons Learned från andra avdelningar. Det bästa sättet 
att få tag på sådan information är, enligt flertalet respondenter, att veta vilka som varit med i 
projektet och att prata med dem. Ytterst få av respondenterna använder slutrapporter och 
dokument från Lessons Learned. En respondent använder dem för att se vilka effekter 
verksamhetsförändringarna gav och om dessa kan användas i nästkommande projekt. Den 
största nyttan med att ta del av andra Lessons Learned är, enligt en annan respondent, att innan 
stora projekt gå igenom och studera hur liknande projekt tidigare gjort. Då är det viktigt att alla 
är med och går igenom dessa eftersom orsaken till problemen inte alltid finns på den avdelning 
där problemen uppkommer.  
 
Flera respondenter menar framförallt att dokumentationen kan göras på ett bättre sätt och att den 
bör göras tillgänglig för fler. Ska man få riktigt effektiva Lessons Learned ska de, enligt en 
respondent, förutom vad som gått bra eller dåligt även beskriva varför det har gått bra eller 
dåligt. Respondenten menar också att processägarna måste vara med under utvärderingarna och 
att de som upptäcker brister även måste ta fram förbättringsförslag. Respondenten menar dock 
att det krävs mer än bara Lessons Learned efter projektet. 
 

”Man ska naturligtvis skriva Lessons Learned i slutet av ett projekt, men de riktigt stora 
effekterna fås om man gör dem kontinuerligt under projektets gång så att förändringarna 
delvis hinner drivas igenom innan nästa projekt startas men då krävs det att ledningen 
förespråkar det.” 
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En del respondenter anser dock att nyttan av att göra Lessons Learned är begränsad och om det 
överhuvudtaget ska vara någon nytta med det blir det alldeles för dyrt. De flesta anser att bäst 
kunskapsöverföring sker direkt mellan människor. Förslag från respondenterna på hur detta ska 
ske är att till stor del använda sig av samma personer i liknande projekt eller att två liknande 
projekt under en tid arbetar parallellt innan överlämning eller avslut i det ena projektet sker. 
Andra förslag på hur utvärderingen kan bli effektiv och billig är att ”ta fram ett antal röda 
flaggor” som beskriver viktiga saker att tänka på vid nästa projekt. 

4.5.3 Offerter 
Efter varje offert görs oftast en utvärdering av hur arbetet fungerade, även om Aerosystems inte 
får affären. Hur dessa genomförs varierar väldigt mycket och beror på vilka som varit med i 
arbetet och vem som håller i utvärderingen. Vissa respondenter är medvetna om att det finns en 
manual eller process för hur detta ska ske, men väldigt få har någonsin använt sig av den. De 
flesta av respondenterna är överens om att de Lessons Learned som gjorts har varit bra även om 
i princip alla tycker att de kunde göras bättre. Vad som utvärderas varierar, men oftast är det 
åtminstone vad som har fungerat bra och vad som inte har fungerat bra i offertarbetet. Några 
respondenter menar att det oftast blir lite för mycket fokus på problemen och att vad som varit 
bra ofta glöms bort. Lessons Learned är i nuläget främst till för de som varit med i arbetet och 
utförs i första hand inom offertteamet, men även inom olika avdelningar. Den genomförs oftast 
som ett seminarium eller uppföljningsmöte där gruppen tillsammans utför en brainstorming, 
med exempelvis Post-it-lappar eller excelark, där alla får vara med och tycka till. 
 
Efter Lessons Learned skrivs ibland en slutrapport som på vissa avdelningar också sparas på en 
server. Ingen av respondenterna vet vart andra Lessons Learned än de som gjorts på den egna 
avdelningen sparas. Flera respondenter menar att det borde finnas en server där de Lessons 
Learned som gjorts samlas och att det finns nytta med att gå igenom liknande dokument från 
andra avdelningar. En respondent tycker att dessa borde studeras och sammanställas för att det i 
framtiden ska bli möjligt att återmata Lessons Learned till denna erfarenhetsbank. 
 
En respondent berättade att han tidigare arbetat på en avdelning där alla Lessons Learned från 
större offerter sparades i en pärm och menade att det där fanns nytta med att gå igenom tidigare 
dokument även om detta inte gjordes på ett systematiskt sätt. Respondenten menade även att de 
flesta Lessons Learned som genomförs i stort sett leder till samma slutsatser och säger att ”vid 
större offerter är i varje fall 70 % av innehållet i Lessons Learned samma”. Respondenten anser 
också att det i dessa fall borde kunna ske förbättringar för att minska antalet återkommande 
problem.  
 
Ingen av respondenterna har, på ett systematiskt sätt, tagit del av tidigare Lessons Learned vid 
nya offerter. Däremot ansåg åtminstone en respondent att de viktiga sakerna från tidigare 
genomförda Lessons Learned brukar tas upp i början av arbetet. En del respondenter ser ingen 
nytta i att gå igenom tidigare utvärderingar, utan menar att den nytta utvärderingarna ger är de 
diskussioner och samtal som uppkommer under genomförandet och de aktioner som i bästa fall 
genomförs för att lösa problem som ansågs viktiga.  
 
Mycket av kunskapsöverföringen mellan olika offerter sker i nuläget genom att ett antal 
personer, som varit med i liknande offerter, är med vid de nya offerterna. Flera respondenter 
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menar att det är mycket viktigt att känna kunden och förstå hur de tänker, även om det gör 
Aerosystems sårbart att bara ett fåtal personer känner till hur arbetet sker mot en viss kund.  
 
Alla respondenter ser fördelar med att genomföra utvärderingar efter offerten. En respondent 
uttrycker sina tankar om Lessons Learned enligt nedan, vilket också beskriver en stor del av de 
andra respondenternas åsikter. 
 

”Det är lätt att veta var man ska bli vassare och bättre och även vad som fungerar bra 
men sen ska man orka ta det till sig. Det är ju bra att dokumentera men det viktiga kan 
ofta vara att prata av sig och ha en dialog. Man tar inte till sig vad som står på ett papper 
utan man måste göra misstagen själv. Det ingår i sakens natur. Även om inte alla 
förbättringar genomförs så är den bra att göra för att få reflektera.” 

 
I vissa fall har Aerosystems fått möjlighet till återmatning tillsammans med kunden. Kunden har 
gjort en utvärdering av olika områden och sedan har diskussioner kring detta hållits. Detta har, 
enligt de respondenter som varit med vid återmatningen, varit mycket givande.  

4.5.4 Återanvändning av krav 
Ofta kan delar av offerter återanvändas när affärerna liknar varandra. I de offerter som lämnats 
inom delsystem har dock inte så mycket kunnat användas beroende på att det varit olika typer av 
produkter. Kunden har dock varit samma, men med verksamhet på olika orter, vilket har gjort 
att det har blivit ett annat upplägg. Givet att det är samma företag som efterfrågar en produkt så 
är dock delar av kravbilden samma. 
 
På vissa avdelningar finns funderingar kring att ha en databas att samla dokumentation från 
offerter i. Till exempel, menar en av respondenterna, att eftersom vissa kunder alltid refererar 
till samma kravdokument skulle databasen kunna användas till att kontrollera vilka delar av 
dessa dokument som Saabs verksamhetsledningssystem redan uppfyller. Respondenten menar 
att funderingarna aldrig blev verklighet eftersom affären de arbetade med lades ner. De flesta 
respondenterna ser nyttan med att återanvända kunskap från tidigare offertarbete, men saknar 
lösning på hur detta skulle kunna göras.  
 
På offertnivå finns ingen databas för verksamhetskrav. Verksamhetskrav hanteras med hjälp av 
compliancelistor i excelfiler, medan de tekniska kraven hanteras i en databas med programmet 
DOORS. Det som i nuläget sparas från tidigare affärer är compliancelistan och kontraktet som 
innehåller vilka verksamhetskrav Aerosystems har åtagit sig. Tidigare compliancelistor studeras 
ofta vid nya affärer, men dessa finns inte sparade i någon databas och respondenterna menar att 
förbättringar skulle kunna ske inom detta område.  
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5 Benchmarking 
Benchmarking innebär att utvärdera sin verksamhet i förhållande till andra organisationer. 
Under arbetet har affärsenheterna Saab Avitronics och Saab Aerostructures studerats för att få 
idéer om hur arbetssättet kan förbättras på Saab Aerosystems. Anledningen till att dessa 
affärsenheter har undersökts är att de har genomfört ett stort antal lyckade affärer med externa 
kunder och att flera av dessa kunder även är intressanta för Aerosystems i framtiden. Dessutom 
har dessa affärsenheter en verksamhet som är relativt lik Aerosystems. I detta kapitel skildras 
dessa affärsenheters arbetssätt där framförallt skillnaderna jämfört med Aerosystems finns 
beskrivna. 

5.1 Saab Avitronics 
Saab Avitronics i Jönköping utvecklar och tillverkar flygande elektronik, både hela system och 
enskilda apparater. Viktiga kunder är förutom Aerosystems även Airbus och Boeing.  Först 
förklaras verksamheten och därefter beskrivs hur hantering av verksamhetskrav sker i offertfas 
och utvecklingsfas. 

5.1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Avitronics har en processbaserad verksamhet men till skillnad från Aerosystems används i 
princip inte de generiska processerna. I stället utarbetas, i början på ett nytt projekt, nya 
processer som är specifika för just det projektet. En respondent beskriver detta nedan. 
 

”Processerna talar om visionen av hur det ska gå till. När man kommer in i ett projekt så 
kör man tyvärr över allt det, vilket innebär mycket jobb med att ta fram de processer man 
ska arbeta efter. Eftersom det ofta finns personer med erfarenhet från olika projekt tar det 
lång tid att bestämma hur arbetet ska ske.” 

 
På Avitronics finns det en processägare som ansvarar för de övergripande generiska processerna 
och inom linjeorganisationen finns personer som agerar processägare på en lägre nivå i 
processkartan. När projekten gör anpassningar och bestämmer vilka processer och metoder som 
ska användas är inte processägarna med och påverkar. Projektet utgår ibland från den generiska 
processen men oftast är det projektmedlemmarnas egna erfarenheter från tidigare projekt som 
avgör vilket arbetssätt och vilka processer som ska användas. Processägarna är, enligt 
respondenterna, inte alls aktiva och den enda kontakten som sker mellan projektet och 
processägarna är på projektets initiativ. Även Avitronics har olika standarder som de följer, men 
eftersom det, enligt en respondent, alltid är krav från kunden att följa dem, kan även dessa 
hanteras helt i projekten. Det finns åsikter om att det bör finnas en process från linjen som täcker 
in vissa standarder, så att inte varje projekt måste definiera om allt varje gång. Nackdelen är att 
det blir svårare att ta omhand andra krav från kunder. 

54 



5.1.2 Offertfasen 
Enligt en respondent består offertteamet av systemingenjörer och personer från 
marknadsavdelningen. Offertteamet börjar med att gå igenom kravbilden tillsammans och delar 
upp kraven mellan systemingenjörerna som har ansvar för olika områden, exempelvis mjukvara 
eller hårdvara. Systemingenjörerna skriver en kravspecifikation, delegerar produktkraven till 
utvecklare och designers och kalkylerar själva kostnaden för att ta hand om verksamhetskraven. 
Enligt respondenten är det mycket svårt att uppskatta kostnaden för verksamhetskraven. Ofta 
uppskattas kostnaden bli samma som för tidigare projekt och enligt respondenterna händer det 
att projekten går på minor så att kostnaderna för att ta hand om verksamhetskraven blir mycket 
större än beräknat. Anledningen till detta är enligt en respondent två saker. Dels att de som 
jobbar inom projekten inte är vana att kalkylera kostnader, men framförallt att det inte finns 
någon process för hur det ska göras. 
 
För att inte missa ett kontrakt är det viktigt att offerten innehåller svar på alla delar i förfrågan. 
Avitronics godkänner samtliga krav i första läget och tar, om det finns tveksamheter, en 
diskussion med kunden efter att kontraktet är påskrivet. En respondent säger att ”man går i 
princip med på allt i offertfasen. Sedan får man panik och tänker, vad har vi gjort!” 
Respondenten menar att det inte går att ändra kontraktet och att i slutändan är kunden som 
godkänner en ändring efter att kontraktet är påskrivet. 

5.1.3 Genomförande 
När ett kontrakt är påskrivet och projektet ska startas blir oftast den ansvarige från 
marknadsavdelningen i offertteamet projektledare. Även systemingenjörerna går vidare in i 
projektet och ansvarar för samma områden som de gjorde i offertfasen.  
 

”Det finns både för- och nackdelar med det sättet att jobba. En av fördelarna är att jag vet 
hur jag tänkte när jag räknade på det och nackdelen är att det inte blir granskat av en 
andra part. Om vi missar något i offertfasen lär vi inte heller komma på det i projektet 
innan det är för sent.” 

 
Om kunden ändrar kraven under pågående projekt är det projektledaren som ansvarar för att 
utreda hur de nya kraven påverkar tidplanen. Om tidplanen påverkas planeras projektet om och 
en ny kontraktsförhandling hålls med kunden. 

5.1.4 Kunskapsöverföring 
Lessons Learned görs i princip aldrig. Det finns inte tid till det och ledningen inser inte vilken 
nytta det finns med det utan kräver att alla, så snabbt som möjligt, ska påbörja ett nytt projekt.  
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5.2 Saab Aerostructures 
Saab Aerostructures utvecklar och tillverkar flygplansstruktur för den civila och militära 
marknaden. De har bland annat medverkat vid stora affärer med både Airbus och Boeing. I 
följande stycke redovisas en nulägesanalys av hur affärsenheten hanterar verksamhetskrav både 
i offertfas och i utvecklingsfas. 
 
Efter intervjuer samt deltagande på ett heldagsseminarium på Aerostructures framkom det att 
arbetssättet vid affärer med externa kunder är mer genomtänkt och utarbetat än på Aerosystems. 
Detta beror bland annat på att Aerostructures har gjort ett tiotal större affärer med externa 
kunder sedan 1997. 
 
Respondenterna på Aerostructures menar att det är väldigt viktigt att förstå bakgrunden till 
affärerna för att kunna förklara deras arbetssätt vid hantering av verksamhetskrav. Därför 
kommer bakgrunden även att förklaras här. 

5.2.1 Förutsättningar 
Enligt respondenterna finns ett antal förutsättningar som måste fungera för att arbetet med 
affärer och projekt ska kunna ske som det är tänkt. 
 
Aerostructures försöker skilja mellan linje och projekt. Linjen är de som stöttar medan projekten 
är självständiga och får resurser från linjen. Enligt en respondent är det linjen och inte projekten 
som ansvarar för att processer och verktyg ska fungera, vilket visas genom nedanstående citat. 
 

”Det är linjens ansvar att se till att rälsen finns där, inte projekten. Projekten ska bara 
kunna köra, sysselsätta sig med det de är bra på. Därför måste linjen finnas med i 
förutsättningarna, projektet ska inte hitta på något eget och får inte göra det heller, då tar 
de energi från det de egentligen ska göra.” 

 
Förutom detta menar respondenten att linjechefer och processägare måste vara med och ha 
möjlighet att påverka projekten. Den sista förutsättningen är, enligt en respondent, att det inte 
får finnas några IS/IT-projekt. Med det menar han att alla projekt av den typen innebär 
verksamhetsförändringar och att dessa projekt då måste komma från verksamheten som vet vad 
projekten innebär och inte vara ett självändamål för IS/IT-avdelningen. 

5.2.2 Nulägesanalys 
Flera gånger om året görs en analys av vad som är på gång på Aerostructures. Vid dessa 
tillfällen analyseras huruvida affärsplanen stämmer överens med det Aerostructures vill göra, 
vad det innebär om affärsplanen ändras, vilka potentiella affärer som finns och hur kunderna 
fungerar. Dessutom analyseras kontraktsförslagen noga för att se om det är möjligt att 
åstadkomma allt kunden vill köpa. En respondent påstår att det vid tillfället för analyserna aldrig 
är möjligt att åstadkomma allt som står i kontraktsförlagen. Kunderna vill alltid ha saker som 
företaget för tillfället inte kan leverera. Respondenten menar att det säkert är möjligt att utföra 
uppdraget, men att det saknas riktlinjer, verktyg och regler för det. Den sista delen av analysen 
innebär att se om det finns någon partner eller underleverantör som kan utveckla eller leverera 
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något som kunden efterfrågar, vilket det ofta finns inom Saabkoncernen. Dessa måste då vara 
med och analysera kontrakten eftersom Aerostructures inte har tillräcklig kompetens. 
 
Enligt en respondent är ordervinnare och orderkvalificerare är två nyckelord som de använder, 
vilket handlar om att nå upp till olika nivåer. Orderkvalificerare innebär att företaget bara precis 
har vad som krävs för att överhuvudtaget få möjlighet att offerera produkten, medan 
ordervinnare innebär att företaget har allt som kunden kräver och samtidigt är så pass bra att de 
tar hem ordern.  
 
En respondent menar att nulägesanalysen är väldigt viktig och säger att ”gör man inte analysen 
så är man delvis körd, då har man ingen aning om vad man pratar om”. Som exempel nämner 
respondenten att de för tillfället samarbetar med Aerosystems med CAD-nära PDM. 
Respondenten menar att Aerostructures vill arbeta uppifrån och se vad behovet i stort är, medan 
Aerosystems utgår från systemet och tror sig veta att de behöver det CAD-nära PDM-systemet 
utan att ha gjort en analys. Respondenten menar att det kan finnas flera andra saker som 
Aerosystems bör prioritera före CAD-nära PDM. 
 
Aerostructures verksamhetsledningssystem bygger på samma verksamhetsledningssystem som 
Aerosystems använder. Det finns till och med ett relativt stort antal verksamhetsstyrande 
dokument, exempelvis processer och rollbeskrivningar, som är gemensamma för de båda 
affärsenheterna. Respondenterna på Aerostructures anser att deras eget regelverk är tydligt och 
att den verksamhetsmodell som finns nästan helt och hållet beskriver vad de kan och hur de 
arbetar. 
 
Aerostructures försöker vid varje affär eller projekt förstå vad som är nytt jämfört med 
nuvarande verksamhet. Denna skillnad benämns på affärsenheten som delta. Respondenten 
påstår även att alla affärer innebär ett delta mot tidigare affärer, även om det är samma företag 
som är kund och det är samma produkt som affären gäller. Respondenten menar att företaget 
antingen kan vara proaktivt, att genomföra förändringar och hoppas att de är rätt, eller reaktivt, 
att rätta till felen när de uppkommer. Aerostructures försöker vara proaktivt, men befinner sig i 
praktiken någonstans mellan dessa alternativ. 

5.2.3 Analys av ny affär eller affärsplan 
Om det vid den föregående analysen visar sig att affärsplanen ska ändras eller att en ny affär är 
på gång är det mycket viktigt att förstå hur dessa förändringar påverkar den befintliga 
verksamheten och verksamhetsledningssystemet. 
 
Aerostructures har en modell, eller vision, de använder för att beskriva hur de själva vill vara 
gentemot kunden. Livbojsstrategin, som den kallas, innebär att det som är själva kärnan i 
företaget måste identifieras. Aerostructures vill att så mycket som möjligt av det egna 
arbetssättet ska kunna användas överallt. Den yttre kärnan symboliserar det arbetssätt som 
kunden vill ska användas. Aerostructures vill att den inre kärnan ska vara så stor som möjligt, 
det vill säga att varje program inte påverkar så mycket, vilket gör att verksamheten inklusive 
arbetssättet blir mer stabilt internt. Storleken på kärnan beror, enligt en respondent, både på hur 
bra kundens arbetssätt är och hur bra det egna arbetssättet är, vilket skiljer sig inom olika 
områden. Ibland händer det att Aerostructures vill ersätta delar av sitt arbetssätt med kundens, 
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men oftast blir det en kompromiss. Dessutom varierar det mellan olika faser. I början av 
projektet används ofta kundens arbetssätt, ibland även på plats hos kunden, men ju längre 
projektet går desto mer av det egna arbetssättet får användas. 
 
Teamet som genomför analysen i de olika stegen består av linjechefer och processägare inom 
olika verksamhetsområden. Exempel på ansvarsområden är design/konstruktion, hållfasthet, 
produktionsutveckling/produktionsplanering, verktygskonstruktion, configuration management, 
anskaffning/inköp, partner management, projektstyrning, product support, tillverkning och 
kvalitet. Inom alla dessa områden analyseras vad som behöver göras inom processer, data 
management, IS/IT, utbildning, arbetssätt/metodik, support och säkerhet. Dessutom finns i 
analysteamet en strategi- och ledningsgrupp, med projektledare, kundkontakt och partner 
manager, som bestämmer företagets strategiska inriktning generellt inom de områden som 
analysteamet studerar. Varje verksamhetsområde har möten där denna analys genomförs. 
 
När Aerostructures har identifierat vilka stora delta som finns, samt analyserat hur det påverkar 
och vilka förändringar som krävs för att klara kraven som ställs, definieras ett antal nivåer, se 
figur 7. Ett exempel som en respondent visar innehåller fyra nivåer, där den första är den nivå 
som affärsenheten befinner sig på i nuläget, nästa nivå är det som krävs för att vara en 
orderkvalificerare och därefter två ytterligare nivåer där den sista innebär att Aerostructures är 
ordervinnare. Dessa nivåer kan tas fram för varje större delta som identifierats. 
 
Nästa steg är att studera den högsta nivån och beskriva alla förändringar som krävs för att 
befinna sig på denna nivå. Därefter fördelas de olika förändringarna mellan de olika nivåerna, så 
att det blir enklare att få en översikt av vad som krävs för att lyfta sig en nivå. En respondent 
menar att det inte är så svåra saker som behöver förbättras, men tyvärr är det ofta väldigt många 
saker som kommer upp vid denna analys. Alla förändringar kostar pengar, vilket medför att 
företaget måste prioritera och bestämma vilka förändringar som ska genomföras. Respondenten 
menar att det alltid finns förändringar som inte genomförs eftersom tid och budget är begränsad.  
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Nivå 1 
Verksamhetens alla delar 

är beskrivna, men helheten 
och kopplingen mellan alla 

delar är otydlig  

Nivå 2 
Verksamhetens alla delar är  
beskrivna på ett snyggt sätt,  

men helheten och kopplingen 
mellan alla delar är otydlig 

Nivå 3 
Verksamhetens alla delar är 
beskrivna på ett snyggt sätt. 

Helheten och kopplingen 
mellan alla delar är tydlig. 

För att beskriva verksamheten på ett snyggt 
sätt och för att helheten och kopplingen 
mellan alla delar ska vara tydlig krävs: 

 
•Ett nytt verktyg för processmodellering 
•Personal utbildad i processmodellerings-
verktyget 
•Processer konverterade i det nya verktyget 
•En databas där alla olika dokument kopplas till 
varandra 
•Ett grafiskt gränssnitt som beskriver helheten 
och tydligt visar kopplingen mellan 
verksamhetens olika delar och dokument 

Nivå 1 
 
 •Befintligt verktyg används 

för modellering av 
processer 
•Personal är utbildad i det 
befintliga verktyget 
•Dokumenten finns lagrade 
i en databas, men 
kopplingar mellan 
dokument saknas 
•Det befintliga grafiska 
gränssnittet beskriver inte 
alla dokumenttyper 
 

Nivå 2 
 •Nytt verktyg för 

processmodellering finns 
•Personal är utbildad i det nya 
verktyget 
•Alla processer är konverterade i 
det nya verktyget och lagrade i 
en databas 
•Kopplingen mellan de nya 
processbeskrivningarna finns i 
databasen, men kopplingen till 
alla andra dokumenttyper som 
finns lagrade på den gamla 
databasen saknas 
•Nytt grafiskt gränssnitt saknas 

Nivå 3 

•Databas finns där alla 
olika dokument är lagrade 
och där kopplade till 
varandra 
•Det finns ett grafiskt 
gränssnitt som beskriver 
helheten och tydligt kan 
visa kopplingen mellan 
verksamhetens olika delar 
och dokument 
 

Definiera nivåer

Beskriv vad som krävs för att 
uppnå den högsta nivån 

Fördela den högsta nivåns alla 
delar mellan de olika nivåerna 

Delta 
Verksamheten 

är inte 
beskriven 
tillräckligt 

tydligt 

Figur 7. Exempel på hur definiering av nivåer kan användas som hjälp då ett delta har identifierats. 
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Verksamhetsbeskrivning 
För att kunna analysera delta och förvalta de program som finns är det viktigt att kunna beskriva 
sin egen verksamhet. I nuläget görs det med hjälp av verksamhetsmodellen, verksamhetsplaner 
och IS/IT-bilagor. Verksamhetsmodellen innehåller alla processer och varje process har en 
verksamhetsplan som beskriver vilka projekt och program som använder sig av processen. 
Dessutom finns en IS/IT-bilaga som visar vilka IS/IT-system varje process har. Detta är en 
kartläggning som uppdateras en gång om året. En respondent menar att detta beskrivningssätt 
med verksamhetsmodell, verksamhetsplan och IS/IT-bilaga är ganska komplicerat och 
framförallt försvårar möjligheterna att ställa krav och förmedla en tydlig kravbild gentemot en 
eventuell partner. 

Commonality Matrix 
För att förenkla denna beskrivning har Aerostructures tagit fram ett förslag på ett nytt 
beskrivningssätt med inspiration från Boeing som använder en så kallad commonality matrix. I 
princip består Boeings commonality matrix av alla processer och processteg, alla IS/IT-system 
samt vad de kräver av sig själva, sina partners och sina underleverantörer. En respondent menar 
att detta är väldigt bra eftersom det tydligt framgår vad som gäller, exempelvis vad kunden själv 
måste utveckla och vad Boeing själva står för.  
 
Aerostructures föreslagna commonality matrix är gjord i Excel och innehåller alla processer i 
den första kolumnen. Efterföljande kolumner innehåller olika typer av information om 
respektive process. Informationen kommer eventuellt att innehålla vilket IS/IT-stöd som 
används, vem som är ägare, vilka projekt processen är tillämplig på, om affärsenheten eller 
kunden har instruktionsdokument för processen, vilka partners som processen är tillämplig för 
samt om processen är ett krav att använda för Aerostructures eller partnern. Respondenten 
menar att matrisen är ett snyggt och strukturerat sätt att beskriva verksamheten på. 
 
Aerostructures gör i princip på samma sätt som Boeing, men har två olika angreppssätt. Det ena 
är att utgå från processerna och beskriva vad kraven är utifrån dem. Det andra är att utgå från de 
grundkrav som finns för utveckling av flygplan och dokumentera hur och var i 
verksamhetsmodellen som de uppfylls. Fördelen med det andra angreppssättet är, enligt en 
respondent, att det är de riktiga kraven och inte företagets egen applicering av dem som 
används. 
 
Flera respondenter nämner commonality matrix och ser flera användningsområden för den. En 
respondent menar att det krävs en commonality matrix för varje projekt och att dessa sedan kan 
sättas ihop för att få en helhetsbild av verksamheten. Respondenten menar att det då är möjligt 
att analysera om det finns några konstigheter eller om det finns behov av nya processer eller 
områden. En annan respondent anser att matrisen kan användas på samma sätt som 
korsreferenslistor för att visa kunder och andra intressenter var och hur krav tas omhand i 
verksamhetsmodellen samt internt som en checklista för att kontrollera att 
verksamhetsledningssystemet uppfyller alla krav som ställs utifrån. Aerostructures försöker för 
tillfället förbättra sitt sätt att hantera underleverantörer och partners och tror då att denna typ av 
matris kan vara användbar för att på ett tydligt sätt kunna beskriva verksamheten och ställa krav. 
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I nuläget kan inte Aerostructures göra några intelligenta jämförelser mellan olika affärer enligt 
en respondent. Med jämförelser menas att utreda om det finns krav i en affär som 
verksamhetsledningssystemet redan tar omhand eller som det redan gjorts anpassningar för i en 
annan affär. Respondenten menar att även om både dokument och databaser finns så sitter det 
mesta i huvudet på medarbetarna och den analys som görs måste göras för hand. Tanken är att 
en commonality matrix ska underlätta analysarbetet. 
 
Produktkrav hanteras inom projekten med hjälp av kravmatriser i Excel. Sorteringen mellan 
produktkrav och verksamhetskrav är, enligt respondenterna, ganska enkel och sker naturligt 
enligt de processer som finns för detta.  Aerostructures har funderat på att använda sig av 
intelligentare kravverktyg som exempelvis DOORS, men ansett att det skulle kräva för mycket 
arbete med att få det att fungera. Även om kunderna ofta använder sig av DOORS så använder 
inte affärsenheten detta verktyg ens på produktkraven. En respondent menar att det gränssnitt 
som faktiskt finns mot Excel i verktyget är fullt tillräckligt eftersom Aerostructures oftast 
arbetar i detta program. Respondenten tror att det hade krävts mycket stora databaser för att läsa 
in alla krav och att det hade blivit mer komplicerat om de skulle använda sig av DOORS.  

5.2.4 Genomförande 
När analysen av den nya affären eller affärsplanen är färdig, och vad som behöver förändras den 
närmaste tiden är identifierat, startas oftast ett projekt för införandet. Vid större förändringar 
bildas en projektgrupp som utvecklar arbetssätten samt industrialiserar och anpassar 
produktionssystemet för den nya produkten. Aerostructures är nu inne på det sjunde stora 
verksamhetsutvecklingsprojektet sedan 1998. Dessutom har ett fåtal mindre förändringar 
genomförts på linjenivå utan att ett eget projekt startats. En respondent menar att ”uppgiften för 
dessa projekt är att lägga rälsen, det vill säga att få arbetsmetoderna att fungera.” 
 
En typisk projektgrupp innehåller en projektledare för införandeprojektet, en projektledning, en 
processgrupp samt kontaktpersoner i det riktiga projektet, vilket till exempel kan vara 
projektledaren för detta. Processgruppen är ofta samma som analysteamet i föregående avsnitt 
och har även här i uppgift att analysera vad som behöver ändras och är, enligt en respondent, i 
princip de som bestämmer i införandeprojektet. Projektledningen är det team som tar hand om 
resultatet, omarbetar detta till uppdragsspecifikationer för hur arbetet ska genomföras och ser till 
att uppdragen utförs. Uppdragsspecifikationerna bygger ofta på tidigare analyser, men under 
projektet genomförs även analyser för vad som behöver göras längre fram. Projektledning och 
processgrupp innehåller medlemmar som ansvarar för olika områden inom verksamheten. I ett 
typiskt utvecklingsprojekt innehåller projektledningen medlemmar med ansvar för strategi, 
processer, data management, arbetssätt, säkerhet, IS/IT, strategi infrastruktur, utbildning 
projektarbete, partner management samt kundkontakt. Motsvarande processgrupp innehåller 
medlemmar som ansvarar för projektstyrning, anskaffning, konstruktion, prov och analys, 
framtagning av produktionsunderlag, verktygskonstruktion, konfigurationsstyrning, kvalitet 
samt produktsupport. 
 
När förändringar ska införas använder sig Aerostructures ibland av så kallade blockpoints, vilket 
är tidpunkter då uppdateringar sker. Dessa bestäms i förväg och enligt en respondent sker 
uppdateringarna antingen två gånger per år eller inför olika faser i projektet. Respondenten 
menar att det inte finns tid att utveckla och genomföra alla förändringar. Detta sker istället 
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genom att dessa utvecklas och fasas in när de behövs. Genom att fasindela kravhanteringen är 
det möjligt att förskjuta arbetet i tiden en del. Vid varje blockpoint måste alla processer, system 
och utbildningar som ska användas i nästa fas vara färdiga. I de projekt Aerostructures gör 
tillsammans med Boeing är principen att inför varje ny fas i utvecklingsarbetet ska processer, 
system och utbildning vara färdiga tre månader innan och dessutom ska personal vara utbildad 
och infrastruktur på plats vid arbetets start. Vid stora förändringar är det vanligt att alla system 
stängs ner under en helg då förändringarna införs så att allt är uppdaterat på måndagen. 
Begreppet blockpoints kommer från Boeing, men även Airbus gör på ett liknande sätt. De 
versionshanterar sin verksamhetsmodell och använder ofta olika versioner till olika projekt och 
flygplan. Det innebär att de använder olika processer, systemstöd och verktyg vid olika projekt. 

5.2.5 Kunddokument - hanteringsprocess 
Enligt en respondent är det svårt att förstå hur alla styrande dokument från exempelvis Airbus 
och Boeing hänger ihop, även för de som arbetat med dessa kunder i flera år. Typiskt är att 
kunden har ett antal större dokumentsamlingar som beskriver projektledningsmetodik, 
utvecklingsmetodik, standarder och andra typer av krav som kunden tillämpar och även vill att 
deras partners och underleverantörer ska använda. Kunden använder dessa dokumentsamlingar, 
som ofta är på flera tusen sidor, genom att för varje produkt ha ett dokument som beskriver vilka 
andra dokument som ska gälla vid utvecklingen av produkten. Exempel på ett sådant dokument 
är Airbus List of Applicable Documents A350 som tillsammans med kontraktet beskriver de krav 
som gäller vid en specifik affär. Enligt en respondent skiljer sig de krav som ställs på 
verksamheten beroende på vilket flygplan det är, även om så mycket som 70-80 % kan vara 
gemensamt.  
 
Vid en normalstor affär är det ungefär 2000 dokument som gäller och sidantalet är i genomsnitt 
mellan 40 och 100 sidor per dokument beroende på vem kunden är. Enligt en respondent finns 
det ingen metodik för att gå igenom dokumenten på Aerostructures. Det viktiga är att ha 
erfarenhet och kunna förstå vad som är annorlunda och hur det påverkar verksamheten. Han 
menar att mycket av det som står i dokumenten är saker som inte påverkar och saker som redan 
görs. 
 
Sedan gäller det att få ihop allting så att arbetet kan ske enligt de egna processerna, kundens 
procedurer, den egna projektledningsmetodiken, kundens projektledningsmetodik och samtidigt 
följa kontraktet. För att visa kunden hur kraven tas omhand används precis som på Aerosystems 
en compliance matrix.  
 
För att förenkla arbetet med kunddokumenten delas kontraktet och de verksamhetsåtaganden 
som finns upp i tre olika områden. En respondent menar att uppdelningen egentligen sker 
automatiskt eftersom det är helt olika processer. Kraven kan delas upp mellan produktkrav, 
projektkrav och verksamhetskrav. Verksamhetskraven kommer helt i dokumentform och är av 
typen regelverk, instruktioner, procedurer och standarder som påverkar verksamhetens 
processer. Dessa verksamhetskrav kan läggas till i handböcker, manualer, processer och 
instruktioner. De som arbetar med dessa krav är till största delen kvalitetspersoner, processägare 
och specialister inom ett verksamhetsområde. Projektspecifikationen beskriver projektets 
organisation, tidplan och åtagande. Projektkrav behandlas av projektledningen och 
dokumenteras i projektspecifikationer för respektive projektdel och så kallade management 
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plans, vilket är Aerostructures strategi för hur projektet ska drivas och ett krav från kunden. 
Produktkraven behandlas separat framförallt av konstruktörer, beräkningsingenjörer och 
chefsingenjörer och beskrivs bland annat i produktspecifikationen.  

Ekrav i LiveLink 
När Aerostructures och kunden har kommit överens om kontraktet utses dokumentägare för alla 
relevanta kunddokument. För hanteringen av kravdokument från kunden används applikationen 
Ekrav i dokumenthanteringssystemet LiveLink. På affärsenheten finns två personer med rollen 
handläggare som registrerar nya kunddokument i LiveLink och sedan skickar ärendet vidare till 
Requirement Change Board, RCB. Handläggaren behöver inte ha någon kunskap om det 
tekniska innehållet i dokumenten, eftersom rollen i princip bara är en administrativ syssla. I 
nuläget finns över 5000 kunddokument registrerade i Ekrav på affärsenheten. 
 
Verksamhetskrav från andra intressenter hanteras inte alls på samma sätt som de från kunder. 
De hanteras enligt processen Hantera krav på verksamheten, som är gemensam för Aerosystems 
och Aerostructures, och läggs alltså inte in i Ekrav.  

Intressentföreträdare 
På Aerostructures finns tre personer med rollen intressentföreträdare. Dessa benämns även av 
vissa respondenter som kvalitetsansvarig eller kravägare och är kvalitetsingenjörer med ansvar 
för kundkvalitet. En person ansvarar i nuläget för Airbus, en för Boeing och en för övriga 
kunder. Vid varje nytt projekt utses en intressentföreträdare för kunden som också får rollen 
kvalitetsledare i projektet. Intressentföreträdaren ansvarar bland annat för att bedöma om nya 
kravdokument från kunden kan vara giltiga för affärsenheten. Om intressentföreträdaren 
bedömer att kravdokumentet kan gälla måste en dokumentägare utses för att utreda kravet 
ytterliggare. 

Requirement Change Board 
På Aerostructures finns ett Requirement Change Board som är den beslutande instansen för 
fastställande och införande av krav. Fasta medlemmar är ett fåtal processägare för de 
övergripande processerna samt de kvalitetsansvariga som affärsenheten har för kunderna. 
Beroende på vilken affär och vilket område som kraven som ska behandlas berör kallas 
ytterliggare ett antal medlemmar till mötena. Dessa kan till exempel vara tänkta dokumentägare, 
kvalitetsledare, chefer, processägare eller processägarrepresentanter. RCB har möte en gång i 
veckan och behandlar olika projekt vid olika klockslag. Ordförande på mötena är kundansvarig 
för det projekt som behandlas. 
 
RCB ansvarar för att utse lämpliga dokumentägare för nya kunddokument, vilket enligt en 
respondent kan vara svårt. Ofta är det processägarna, intressentföreträdarna eller linjechefer som 
utser dokumentägare, även om ansvaret att se till att det blir gjort ligger på RCB. När 
dokumentägaren har studerat dokumentet och gjort en utredning är det RCB som tar beslut om 
införande av kravet samt hur kunden ska meddelas om detta är nödvändigt. 
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Dokumentägare 
En respondent menar att det är dokument som hanteras och inte krav. Vissa dokument kan 
innehålla ett tiotal krav medan andra bara innehåller ett krav. På Aerostructures finns det 
dokumentägare för alla kunddokument som påverkar befintliga affärer. Dokumentägarens 
uppgift är att studera kravdokumentet samt: 
 

▪ analysera om dokumentet är applicerbart  
▪ analysera om dokumentet är relevant eller icke relevant för projektet, vilka konsekvenser 

införande av kraven medför, vilket exempelvis kan vara en utbildning eller en 
investering, samt när kravet ska vara omhändertaget 

▪ ta fram förslag på om kravet ska publiceras och hur det ska föras in i Saabs regelverk 
 
Dokumentägarna utses aldrig förrän det finns en affär. Däremot kan de tänkta dokumentägarna 
vara med och göra analysen innan kontraktet är påskrivet. En anledning till att Ekrav och 
dokumentägare inte används i offertfasen är att om affärsenheten får det kontrakt de offererar på 
så är oftast förutsättningarna ändrade när de väl kör igång med projektet. Dokumentägarna är 
ofta processägare eller experter inom olika områden, exempelvis IS/IT, och i nuläget finns cirka 
50 dokumentägare i organisationen. 

Kravägare 
Rollen kravägare är i princip samma på Aerostructures som på Aerosystems och är inte med i 
den ordinarie hanteringsprocessen för kunddokument. Kravägarna är ägare av REQ-dokument, 
som är krav utifrån som tolkats och gjorts om till interna krav. Kravägarna behöver, enligt en 
respondent, inte alltid vara med och behandla kundkrav. Respondenten menar att 
kravdokumenten finns för att det ska vara möjligt att hitta en generell metod som uppfyller krav 
från olika intressenter. Det kan innefatta krav som företaget tror att kunder kommer att ställa 
även i framtiden, vilket exempelvis kan vara krav på dokumenthanteringen. 

Omhändertagande av krav 
På Aerostructures är processerna så pass generiska att de i princip inte behöver anpassas för 
olika kunder. Däremot innehåller ofta processtegen referenser till olika instruktioner och 
manualer som beskriver hur processteget ska utföras för en viss typ av produkt och kund. Dessa 
dokument är alltid affärsenhetens egna dokument och för att kunna blanda kunddokument med 
de egna dokumenten används istället handböcker. Produktionsprocesser sker oftast helt enligt 
kundens dokumentation, men där Saabdokument ska följas finns oftast referenser till 
kunddokumenten. 
 
I de fall olika kunder har absoluta krav på en process kan en så kallad harmonisering göras. Det 
betyder att affärsenheten försöker justera sin egen process och få den godkänd från kunderna så 
att kundens kravdokument finns inbakade i det interna dokumentet. När kunddokumenten är 
harmoniserade har affärsenheten ett internt dokument som kan följas vid projekt till alla dessa 
kunder. Däremot kan det fortfarande finnas bilagor med instruktioner för de olika kunderna i det 
interna dokumentet. Ett exempel är när Airbus, Boeing och Gripen har olika krav på 
temperaturintervall för ytbehandlingsbad. I detta fall är kraven harmoniserade när det går att 
hitta ett temperaturintervall som alla kunderna går med på trots att det inte är exakt samma som 
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deras krav. En respondent menar att harmonisering bör undvikas så mycket som möjligt, vilket 
nedanstående citat visar. 
 

”Vi vill ju inte skriva om alla de här externa kraven till interna krav i Saabs regelverk. Det 
är helt ogörligt, så därför vill vi hålla summan av harmoniserade dokument till ett 
minimum. Istället jobbar vi direkt med kundens krav som genom referenser tas in i våra 
egna dokument.” 

 
Dokumenten finns när ärendet är färdigbehandlat tillgängliga i det vanliga regelverket, främst i 
ett antal handböcker som både innehåller Saabdokument och kunddokument för de olika 
kunderna. Om kunddokumenten har gått igenom Ekrav så tas det för givet att de är 
omhändertagna, vilket enligt en respondent medför en risk att alla dokument inte är 
omhändertagna. 

Ändringar 
Om det sker ändringar i kraven, vilket det enligt en respondent ofta gör under pågående projekt, 
meddelar kunden alltid vilka dokument som har ändrats. När handläggarna har registrerat de nya 
kunddokumenten i LiveLink meddelas dokumentägarna automatiskt via e-post. Därefter är det 
dokumentägarens ansvar att informera alla som internt använder kunddokumenten och påverkas 
av förändringarna. Det är väldigt viktigt att dokumentägaren vet vilka som använder 
dokumenten. Därför är det ofta processägare som också är dokumentägare eftersom de, enligt en 
respondent, vet vem som använder processerna och själva påverkas av ändrade kunddokument. 
Respondenten menar att det fungerar tillfredställande bra, även om det inte alltid fungerar 
eftersom dokumentägarna ibland inte vet vem som använder dokumenten. En annan brist är att 
när processägarna ändrar instruktioner, processer eller något annat är det lätt att glömma att 
även infrastrukturen måste uppdateras. 

5.2.6 Projekt och linje 
På Aerostructures finns det en generisk process att utgå ifrån. Till varje projekt är det sedan 
processägarna som tar fram tillämpningen av processerna. Processägarna är inte med i 
projektarbetet men ansvarar för att utbilda projekten, att rätt dokument distribueras samt att 
handböcker och datasystem finns tillgängliga. Dessutom ansvarar processägaren för att föra in 
kundkrav i den generiska processen om de anses vara så pass bra att de bör införas för alla 
projekt. 
 
I nuläget finns det flera tillämpningar av den generiska verksamhetsmodellen som har 
genomgått en kravhanteringsprocess och är accepterade. Efter att tillämpningarna är framtagna 
måste de förvaltas om de ska kunna användas. På Aerostructures är det normalt processägarna 
som förvaltar tillämpningarna. Dessutom finns det en förvaltningsgrupp för Airbus Concurrent 
Engineering, ACE, vilket är samlingsnamnet på de projekt som infört ny utvecklingsmetodik till 
ett antal affärer med Airbus. Det har totalt genomförts fem införandeprojekt med detta namn och 
förvaltningsgruppen ansvarar för att resultaten, det vill säga tillämpningarna, från dessa projekt 
hålls samman. 
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5.2.7 Kunskapsöverföring 
Även kunskapsöverföring har studerats på Aerostructures, men eftersom affärsenhetens 
arbetssätt inte skiljer sig speciellt mycket jämfört med Aerosystems redovisas endast de största 
skillnaderna här. 

Återanvändning av krav 
Eftersom samma metod alltid används vid genomgången av kraven vid nya projekt är det, enligt 
en respondent, enkelt att se om krav som ställs vid en ny affär är samma som tidigare och redan 
har tagits omhand i verksamhetsledningssystemet. Alla dokument som är publicerade i 
regelverket är sökbara i en databas. I nuläget finns dock inte kopplingen mellan interna 
dokument och kunddokument inlagt i Ekrav, vilket försvårar arbetet med att hitta krav som 
redan är omhändertagna. Tanken är kopplingen ska finnas i respektive dokuments metadata. Det 
ska även gå att se kopplingen från kunddokument till var kraven tas omhand. 

Lessons Learned 
På Aerostructures genomförs Lessons Learned efter varje avslutat projekt, men enligt en 
respondent ligger ansvaret för utvärderingar mycket på processägarna. Dessa ansvarar både för 
att utföra Lessons Learned samt åtgärda brister och genomföra förändringar som 
uppmärksammas under dessa. Den största anledningen till att företaget aktivt underhåller 
verksamhetsledningssystemet är, enligt samme respondent, de revisioner som genomförs internt 
och av kund. Revisionerna kontrollerar egentligen att reglerna följs, vilket inte är samma sak 
som att det utförs på bästa sätt. Skillnaden är, enligt respondenten, att Lessons Learned även 
utreder hur något kunde göras bättre. 
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6 Analys 
Den analysmetod som använts är SWOT-analys, vilken finns beskriven i kapitel 2, Vetenskaplig 
metod. För att kunna göra en djupare analys har SWOT-analys genomförts på områdena 
hantering av verksamhetskrav och kunskapsöverföring. Dessutom har SWOT-analys gjorts på 
affärsenheterna Saab Aerostructures och Saab Avitronics för att identifiera och analysera om det 
finns områden som de är bättre inom och det där finns saker som Aerosystems skulle kunna 
använda sig av. 

6.1 Hantering av verksamhetskrav 
För att analysen ska täcka hela verksamheten innefattar denna SWOT-analys, förutom hantering 
av verksamhetskrav från kunder, även hantering av verksamhetskrav från andra intressenter. I 
detta avsnitt redovisas styrkor och svagheter med nuvarande arbetssätt samt vilka möjligheter 
och hot som finns i framtiden.  

6.1.1 Styrkor 
För att underlätta för läsaren och skapa en struktur har styrkorna sorterats inom områdena 
förbättringsvilja, hantering av verksamhetskrav från andra intressenter än kunder, befintliga 
exempel som kan utnyttjas samt verksamhetsledningssystemet. 

Förbättringsvilja 
Enligt den omfattande intervjustudien framgår att en stor del av respondenterna är medvetna om 
att det finns stora brister i hanteringen av verksamhetskrav från kunder. Detta kan ses som något 
positivt eftersom det även finns en vilja att förbättra sig, vilket gör att organisationen lättare 
kommer att kunna anpassa sig till eventuella förändringar. Dessutom har många av 
respondenterna egna tankar och idéer om hur förbättringar skulle kunna ske, vilket är en styrka 
eftersom förbättringsarbetet, enligt Ljungberg och Larsson (2001), bör utformas av de personer 
som arbetar i processen. Även ledningen på Aerosystems är engagerade och har idéer och 
visioner om hur arbetssättet ska kunna anpassas till kunder och hur hanteringen av 
verksamhetskrav bör ske, vilket är mycket positivt eftersom en av grunderna i 
processorganisationens ledarskap, enligt Ljungberg och Larsson (2001), är att skapa 
engagemang. Dessutom har ledningen tillgång till väl fungerande styr- och förändringsverktyg, 
som exempelvis affärsplan och målstyrning, vilket gör det möjligt att kommunicera mål och 
visioner till alla i organisationen. Även om ledningen på Aerosystems inser att hanteringen av 
verksamhetskrav är viktig så är de inte medvetna om en stor del av de brister och svårigheter 
som finns i hanteringen av verksamhetskrav på affärsenheten, vilket är negativt eftersom det 
minskar risken att problemen adresseras. 

Hantering av verksamhetskrav från andra intressenter än kunder 
I nuläget är det i princip tänkt att verksamhetskrav från kunder ska hanteras på samma sätt som 
verksamhetskrav från andra intressenter enligt processen Hantera krav på verksamheten. Även 
om hanteringen av verksamhetskrav från kunder innehåller brister har det visat sig att 
hanteringen av verksamhetskrav från andra intressenter än kunder faktiskt fungerar bra genom 
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att det finns kompetenta intressentföreträdare som tillsammans med andra medarbetare till stor 
del följer processen även i praktiken.  

Befintliga exempel som kan utnyttjas  
Trots att kravhanteringen på affärsenheten har brister finns, inom flera olika områden, exempel 
på hur en väl fungerande kravhantering kan eller skulle kunna ske. Genom att studera dessa 
exempel finns det möjlighet att lära sig hur förbättringar inom hela affärsenheten skulle kunna 
göras. 
 
Avdelningen för Industrialisering, TM, har tankar och visioner om hur hantering av kundkrav 
ska ske. Utredarna anser att de tankar avdelningen har är bra och tror att de förändringar som de 
avser göra kommer att underlätta mycket av arbetet med krav från kunder. Införandet av ett 
Process Management Team kommer att adressera ett antal av de steg som Hull et al. (2002) och 
Young (2001) har i sina kravhanteringsprocesser. I den process som Hull et al. (2002) beskriver 
kommer teamet ha åtminstone ansvar för godkännande och analys av inkraven. I processen som 
Young (2001) beskriver kommer teamet i varje fall underlätta eller ansvara för identifiering, att 
skapa förståelse för kundens behov, förtydligande och omformulering, specificering, gruppering 
samt fördelning. Dessutom är det positivt att de inser att förändringar krävs och vågar ta initiativ 
att genomföra dessa. 
 
Området som utvecklar flygande programvara hanterar verksamhetskrav stringentare än andra 
delar av organisationen. De har, precis som Ljungberg och Larsson (2001) förespråkar, en aktiv 
processägare som är med och diskuterar upplägg med de personer i projekten som ska arbeta i 
processen. Det är även processägaren som beslutar om krav ska läggas till eller om det ska ske 
ändringar i den generiska processen. Dessutom krävs en plan för tillämpningen som, innan 
projektet och vid ändringar i planen, måste godkännas av processägare, projektledare, 
kvalitetsansvarig samt ansvarig för mjukvaruutvecklingen. 
 
En allmän åsikt bland respondenterna är att produktkrav hanteras mycket bra på affärsenheten. 
Hanteringen av produktkrav har inte utretts ytterliggare, men eftersom flera respondenter menar 
att verksamhetskrav skulle kunna hanteras på samma sätt och med samma verktyg som 
produktkrav, borde Aerosystems kunna dra lärdom av detta. 

Verksamhetsledningssystemet 
På affärsenheten finns tillgång till ett genomtänkt verksamhetsledningssystem. De 
rollbeskrivningar som har studerats och således tidigare beskrivits är, enligt utredarna, väl 
definierade.  
 
Även om intervjustudien visar att en allmän åsikt är att processägarna inte är tillräckligt aktiva 
och inte arbetar enligt rollbeskrivningen, finns det processägare som är engagerade i sin uppgift 
och har idéer om hur rollen skulle kunna skötas. Tyvärr har dessa idéer inte spridits till andra 
processägare inom organisationen. De respondenter som arbetar i processteam samt de 
processägare som aktivt använder sig av dessa i sin process tycker att detta tillvägagångssätt 
fungerar tillfredsställande. Utredarna anser att tanken med processteam är god eftersom det 
överensstämmer med de teorier som Ljungberg och Larsson (2001) har. De anser att både 
processägare och de personer som arbetar i processen ska vara delaktiga i förändringsarbetet. 
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Tanken med processteam överensstämmer även med Egnell (1996) som anser att det bör finnas 
en processförbättringsgrupp med personer som arbetar i processen. 
 
Utredningen visar att offertarbetet, förutom hanteringen av verksamhetskrav, fungerar bra och 
till stor del sker enligt verksamhetsledningssystemets processer. Att de sker enligt processerna 
är bra eftersom det visar att det finns en tilltro till verksamhetsledningssystemet och att 
förändringar där även skulle påverka det verkliga arbetssättet.  

6.1.2 Svagheter 
För att underlätta för läsaren och skapa en struktur har svagheterna sorterats inom områdena 
anpassning mot kund, engagemang, dokumentation, roller, organisation samt offerertfasen. 

Anpassning mot kund 
Ljungberg och Larsson (2001) beskriver att ett av processägarens viktigaste mål är att skapa en 
flexibel process som kan anpassas till nya förutsättningar och krav. Trots att det finns tankar om 
hur affärsenheten ska kunna anpassa sig efter kundens arbetssätt, uppger flera respondenter att 
detta är mycket svårt med nuvarande verksamhetsledningssystem. En allmän åsikt är att 
företaget inte bör gå med på alla verksamhetskrav utan kan övertyga kunden om att det egna 
arbetssättet i flera fall ger samma resultat. Detta synsätt skiljer sig jämfört med både 
Aerostructures och Avitronics som i större utsträckning går med på kundkraven direkt, men 
överensstämmer med Ljungberg och Larssons (2001) tankar om att kunden ofta litar mer på 
leverantören och dess kompetens än vad denne själv inser och vill att leverantören ska 
ifrågasätta och utmana kundens tankar och berätta för kunden om fördelarna med olika 
lösningsförslag. Även Hull et al. (2002) menar att alternativa lösningar som är enklare att 
uppfylla kan tas fram vid analysen. En nackdel med detta synsätt är att affärsenheten ännu inte 
genomfört några affärer med vissa potentiella kunder, varför förtroendet för leverantören kanske 
ännu inte är tillräckligt starkt. Detta kan leda till att de väljer andra leverantörer som faktiskt går 
med på alla kraven eller som de för tillfället litar mer på. 

Engagemang 
Young (2001) beskriver att kravhantering är det viktigaste att fokusera på för att lyckas med att 
utveckla produkter som tillfredsställer kundens önskemål och för att genomföra lönsamma 
projekt. Alltså borde hantering av såväl verksamhetskrav som produktkrav ske med stort 
engagemang. Intervjustudien visar dock att engagemanget för hantering av verksamhetskrav är 
svagare än för hanteringen av produktkrav, vilket enligt utredarna är en av anledningarna till 
bristerna i hanteringen av verksamhetskrav. Även Ljungberg och Larsson (2001) poängterar 
vikten av engagemang och menar att personalen måste ha intresse för sina uppgifter och 
kompetens att hantera olika kundkrav. 

Dokumentation 
Under SWOT-analysen identifierades flera olika svagheter som berör dokumentering. 
Intervjustudien visade att det råder delade meningar om, och inte är tydligt, vad kvalitetsplan, 
SEMP och verksamhetsledningssystem ska användas till. Uppfattningarna om var krav och 
anpassningar som görs i projekt ska dokumenteras skiljer sig och hur kvalitetsplaner och SEMP 
används varierar mellan olika projekt. Ett antal av respondenterna anser, eller har förhoppningar 
om, att processägare eller linjechefer ska besluta huruvida krav och anpassningar ska föras in i 
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verksamhetsledningssystemet eller behandlas separat i en kvalitetsplan. I nuläget är det endast 
ett fåtal av processägarna som arbetar på detta sätt och faktiskt uppdaterar och förbättrar 
processen. Detta strider mot de tankar Ljungberg och Larsson (2001) har om processägarens 
roll. De menar att förändringsarbetet aldrig får sluta eftersom det alltid finns saker som kan 
förbättras och nya eller ändrade krav som kräver anpassning. En ytterliggare svaghet som 
hänger ihop med detta är att uppfattningarna skiljer om vad verksamhetsledningssystemet 
faktiskt ska användas till och hur detaljerat det ska vara. Detta gör att det används på olika sätt 
och i vissa fall är väldigt detaljerat, medan det i andra fall är mer generiskt. Dessutom finns det i 
nuläget ingen metodik för vad som händer med pågående projekt om den generiska processen 
ändras. I nuläget är det upp till processägaren att bedöma hur projekten påverkas av 
förändringar, men eftersom verksamhetsledningssystemet inte beskriver vem som ska göra vad 
eller hur det ska utföras är det inte säkert att det sker överhuvudtaget. Intervjustudien visar att 
det finns en oro att kvalitetsplanerna inte hänger ihop med de generiska processerna, vilket i 
värsta fall skulle kunna leda till avsteg i kontrakt om den generiska processen ändras. 
 
En annan svaghet som berör området dokumentation är att dokumenttyperna som beskriver 
utvecklingen, exempelvis process, instruktion och manual, varken talar om var krav uppfylls 
eller vilka krav som dokumentet uppfyller. Enda sättet att se var krav tas omhand är i nuläget i 
de korsreferenslistor som intressentföreträdarna har upprättat. 

Roller 
En stor del av de svagheter som identifierats berör området roller. Även om de rollbeskrivningar 
som finns oftast är tydliga följs dessa i många fall inte. Dessutom saknas det i flera fall personer 
med den roll som krävs för att en process ska fungera. I vissa fall saknas det helt roller i 
verksamhetsledningssystemet som skulle behövas för att hanteringen av verksamhetskrav från 
kunder ska fungera tillfredsställande. Utredarna har under studien haft svårt att förstå alla delar 
av verksamhetsledningssystemet och tror att även medarbetare kan uppfatta det som 
komplicerat, vilket kan leda till att de i vissa fall inte använder sig av det. 
 
Processägarna ska enligt rollbeskrivningen bland annat ansvara för att processen tillfredsställer 
intressenternas krav och förväntningar samt att den ständigt förbättras och utvecklas, vilket 
också Ljungberg och Larsson (2001) nämner som viktiga uppgifter. På affärsenheten används 
inte processägarna alls ofta för att få anpassningar och tillämpningar av processen godkända 
eller ens som stöd vid framtagningen av dessa. En vanlig förklaring bland respondenterna till att 
processägarna inte används är att det inte alltid går att koppla krav till en specifik process eller 
att processägarna inte är tillräckligt insatta eller engagerade i projekten. Huruvida detta är 
anledningen eller om det tvärtom är så att anledningen till att de inte är engagerade är att 
projekten inte vill använda sig av dem är svårt att avgöra. I vilket fall som helst arbetar i nuläget 
inte processägarna enligt den rollbeskrivning som finns, vilket leder till att processerna inte 
förbättras samtidigt som risken ökar att projekt missar krav. 
 
I processen Hantera krav på verksamheten är förutom processägare även kravägare och 
intressentföreträdare viktiga roller. En förutsättning för att processen ska kunna användas är att 
intressentföreträdare för kunder finns, vilket det i nuläget inte gör. Dessutom är rollen kravägare 
otydlig och inte allmänt känd. Större delen av de befintliga kravägarna är inte heller registrerade 
i KUBIK och därmed svåra att hitta på intranätet. Det finns till och med personer som tror, men 
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inte är säkra på, att de är kravägare. Detta är ett problem som, enligt utredarna, måste göra att 
användningen av processen försvåras även om det i nuläget inte märks på hanteringen av 
verksamhetskrav från andra intressenter än kunder. Dessutom är utredarna osäkra på om det är 
möjligt att hitta kravägare och processägare till alla krav, vilket även respondenterna uttryckt 
som en svaghet. Detta är en ytterliggare svaghet eftersom varken respondenterna eller processen 
kunnat beskriva hur dessa situationer ska hanteras. Ljungberg och Larsson (2001) menar att 
lämpliga individer inte kan prestera ett gott resultat i dåliga processer. Utredarna vill tillägga att 
även om det är viktigt att processen förbättras måste personer som innehar en roll arbeta enligt 
den rollbeskrivning som gäller för att processarbetet ska fungera. 
 
Rollen som kvalitetsledare innebär enligt rollbeskrivningen ett mycket stort ansvarsområde. 
Ansvaret för att fånga krav från kund eller andra intressenter och bedöma samt dokumentera 
påverkan på verksamhetsledningssystemet kräver ett omfattande arbete. Att dessutom ansvara 
för uppföljning av att åtaganden följs och att specificerade arbetssätt efterlevs tillsammans med 
ett antal andra aktiviteter måste, enligt utredarna, leda till att risken att kvalitetsledaren missar 
något ökar. Ansvaret för att erfarenheter från tillämpningen av kvalitetsplanen kontinuerligt 
återmatas till processägarna kan vara ett område som i detta avseende missas. Trots att både 
kvalitetsledaren ansvarar för att göra detta och processägaren ansvarar för ständig utveckling 
och förbättring sker detta i nuläget inte på ett tillfredsställande sätt. 

Organisation 
En styrka på affärsenheten är att projektledarna är erfarna, vilket gör att projektarbetet 
underlättas och kan ske effektivare. En nackdel med detta är dock att projektledarna i princip 
blir tungviktsprojektledare. Svårigheten med matrisorganisationen är, som Ulrich och Eppinger 
(2003) skriver, att hitta en balans mellan projekt och linje. I nuläget är projekten väldigt starka i 
matrisorganisationen, vilket leder till att projekten ofta gör anpassningar eller avsteg från 
processer utan att ta hjälp eller få godkännande av processägare eller linjechefer. 

Offertfasen 
Även om offertarbetet fungerar och sker enligt verksamhetsledningssystemets processer finns 
det även här ett antal brister. Dels beskriver inte processen Ta fram offertunderlag tillräckligt 
utförligt hur offertingenjörerna ska beskriva verksamhetsåtagandet och hur aktiviteten kalkylera 
arbetet ska utföras. Detta kan vara en av anledningarna till att, som en respondent uttrycker det, 
affärsenheten inte har en aning om vad kostnaden för verksamhetskrav skulle bli vid en 
eventuell affär. Dessutom finns det ingen struktur för vilka personer som ska sortera och 
granska krav i offertfasen. Respondenterna menar att ”lämpliga personer” i nuläget används, 
men att processen är för långsam och att rätt personer ofta får kraven för sent. 

6.1.3 Möjligheter 
Affärsplanen med Aircraft Systems skapar stora möjligheter för Aerosystems att slå sig in på 
nya marknader och genomföra affärer med nya kunder. För att dessa affärer ska bli lönsamma 
bör bristerna i hanteringen av verksamhetskrav från kunder rättas till. Eftersom medarbetarna 
har visat en vilja att förbättra sig och samtidigt har flera idéer som är fullt genomförbara finns 
stora möjligheter till detta. Dessutom har ett relativt stort antal svagheter identifierats vilket 
borde betyda att det finns möjligheter till förbättring. De roller och processer som är otydliga 
eller ofullständiga borde kunna förbättras samtidigt som kvalitetsplanens och 
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verksamhetsledningssystemets funktion kan förtydligas. Även roller som saknas borde kunna 
införas och i de fall det saknas personer med rätt roll borde dessa kunna utses. 
 
Eftersom det finns licenser och utbildad personal för användning av kravhanteringsverktyget 
DOORS finns det möjlighet att använda detta även vid hantering av verksamhetskrav vilket 
skulle kunna ge förbättringar. Utredarna har begränsat arbetet till att inte studera verktyget 
DOORS ytterliggare, utan nöjer sig med att konstatera att flera respondenter anser att DOORS 
skulle underlätta kravhanteringen och att det är fullt möjligt att börja använda verktyget idag. 
Verktyget LiveLink används redan idag för dokumenthantering på affärsenheten. Det gör att det 
finns möjlighet att precis som Aerostructures använda sig av detta verktyg för hantering av 
kunddokument. 
 
Under intervjustudien visade det sig att en kunskapsbank för kalkylarbete är under uppbyggnad. 
En sådan skulle öka möjligheterna till att bättre kunna kalkylera kostnaden för verksamhetskrav. 

6.1.4 Hot 
Om Aerosystems inte lyckas bli leverantör till Airbus eller Boeing kan det bli svårt att överleva 
på den civila marknaden. För att minska risken för detta bör de svagheter som identifierats 
avlägsnas. Alla svagheter ökar tillsammans risken för att någon ska missa att ta omhand ett krav 
vilket, om det hände, skulle kunna vara ödesdigert för affärsenheten. Svagheterna ger också 
upphov till mer specifika hot som exempelvis ökad risk att krav inte tas omhand eller att 
kvaliteten på produkten blir lidande i de fall kvalitetsledarna inte hinner med allt. Ett annat 
specifikt hot är att kalkylerna för verksamhetskraven inte alltid stämmer vilket kan leda till höga 
kostnader för projekten och verksamheten. 

6.2 Kunskapsöverföring 
Analysen har framförallt inriktats på hur kunskapsöverföringen kan påverka hantering av 
verksamhetskrav. I detta avsnitt redovisas styrkor och svagheter med nuvarande arbetssätt samt 
vilka möjligheter och hot som finns i framtiden.  

6.2.1 Styrkor 
För att underlätta för läsaren och skapa en struktur har styrkorna sorterats inom områdena 
genomförande av Lessons Learned, engagemang i förändringsarbete samt områden där 
kunskapsöverföring fungerar. 

Genomförande av Lessons Learned 
På affärsenheten är det sagt att Lessons Learned ska genomföras vid slutet av alla projekt och en 
manual för hur detta ska göras finns tillgänglig i verksamhetsledningssystemet. En manual är en 
bra utgångspunkt för att genomföra effektiva reflektioner och visar att tanken faktiskt är att detta 
ska göras. Genomförda Lessons Learned sammanfattas och dokumenteras i en slutrapport och 
genom den finns det åtminstone tillgång till underlag som nya projekt kan gå igenom och dra 
lärdom av. 
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Engagemang i förändringsarbete 
Om det inte finns intresserade och motiverade medarbetare till att genomföra förändringar 
kommer organisationens ansträngningar, enligt Lindkvist (2001), inte att ge något resultat. 
Utredningen visar att flertalet medarbetare på Aerosystems är positivt inställda till 
förändringsarbete, det finns en medvetenhet om att ett flertal områden kan förbättras och ett 
engagemang för att genomföra förändringar. Kennedy (2003) menar att det måste finnas ett 
engagemang, både från ledning och från medarbetare, för att lyckas med förändringar.  
 
Ledningen på Aerosystems inser vikten av att reflektera och genomföra Lessons Learned vilket, 
enligt Antoni (2003), är viktigt eftersom projekt inte är sammansatta för att ta del av tidigare 
erfarenheter. 

Områden där kunskapsöverföring fungerar 
Två områden där kunskapsöverföring fungerar är från gamla till nya projekt samt mellan olika 
offereringar, genom att personer övergår från ett projekt till ett annat. På det viset är det möjligt 
att dra nytta av erfarenheter från föregående projekt. Lindkvist (2001) menar att individuell 
rörlighet är en av fyra möjliga former för kunskapsöverföring.  

6.2.2 Svagheter 
För att underlätta för läsaren och skapa en struktur har svagheterna sorterats inom områdena 
utvärdering, återmatning och reflektion samt bristande dokumentation. 

Utvärdering, återmatning och reflektion 
Manualen för att genomföra Lessons Learned på Aerosystems används inte och varken i 
processerna eller i projektledningsmodellen finns någon aktivitet där Lessons Learned ingår. 
Detta kan vara en bidragande orsak till att det inte alltid genomförs Lessons Learned och att 
aktiviteten inte tas på allvar. I de fall en Lessons Learned är dokumenterad är det ytterst sällan 
någon som läser den. När det gäller utvärdering av processer sker inte heller detta på ett 
tillfredsställande sätt. Det är viktigt att processerna uppdateras kontinuerligt eftersom de utgör 
kärnan i verksamheten och enligt Garvin (1992) är reflektion en av de bästa mekanismerna för 
att övervinna problem vid lärandeprocesser. 
 
På Aerosystems saknas det en ordnad process för hur återmatning ska ske från projekt till 
verksamhetsledningssystemet, vilket leder till att kontinuerlig utvärdering och förbättring 
uteblir. En orsak till detta kan vara att Lessons Learned genomförs för sent så att mycket av den 
erfarenhet som ackumulerades under projektet har glömts bort. Enligt Garvin (1992) är detta 
olyckligt eftersom reflektionsövningar bör ske så fort som möjligt efter berörd händelse då 
förlusterna av realtidsinformation ökar med tiden. En annan svaghet är att kvalitetsplanerna är 
svåra att använda till förbättring av verksamhetsledningssystemet. Två möjliga anledningar till 
detta är dels att kvalitetsplanen är lokal för projektet och inte finns tillgänglig i 
verksamhetsledningssystemet och dels att det inte är tydliggjort vad som ska dokumenteras i en 
kvalitetsplan. Detta leder i sin tur till att de processanpassningar som görs i projekten inte 
återanvänds. 
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Ett område som dock enligt de flesta respondenterna, kan förbättras är engagemanget hos 
processägarna. Att processägarna inte är tillräckligt aktiva är i sig en svaghet men att många är 
medvetna om det är däremot en styrka. 

Bristande dokumentation 
Lindkvist (2001) tar upp bristande dokumentation och att dokument inte sparas på bestämda 
platser som två hinder mot att kunskapsöverföring ska kunna ske. Antoni (2003) menar att det 
inte är oviktigt att dokumentera men säger att det ofta finns en övertro till vilken nytta 
dokumentationen ger. På Aerosystems dokumenteras till viss del Lessons Learned men 
svagheten ligger i att det inte är bestämt var informationen ska sparas någonstans. Detta har lett 
till att ingen vet var de ska leta och vidare att ingen tar del av tidigare erfarenheter vid uppstart 
av ett nytt projekt. Inte heller för compliancelistor finns det någon bestämd plats och detta gör 
att det är svårt att få en bild av hur verksamhetskrav har tagits omhand vid tidigare affärer och 
projekt. På det här sättet sker ingen automatisk förbättring av hanteringen och mycket tid går åt 
till onödigt dubbelarbete. 

6.2.3 Möjligheter 
För många av de svagheter som har identifierats finns det stora möjligheter att genomföra 
åtgärder. Till exempel kan databaser upprättas där alla Lessons Learned och compliancelistor 
ska sparas samtidigt som aktiviteter för Lessons Learned kan införas i processer och 
projektledningsmodell. Dessutom kan processer tas fram som beskriver hur återmatning från 
projekt till verksamhetsledningssystemet ska ske.  
 
Intervjustudien visar att så mycket som 70 % av innehållet, i de Lessons Learned som är 
genomförda, är samma. Dessa borde alltså kunna utnyttjas mer så att antalet återkommande 
problem minskar. Dessutom är en stor del av kraven vid olika affärer med en och samma kund 
exakt samma. Alltså borde kundkraven kunna tas omhand både billigare och effektivare om 
metodik för detta fanns. 

6.2.4 Hot 
Enligt utredningen finns inga direkta hot inom området men om inte svagheterna tas på allvar 
kommer inte kunskapsöverföringen att förbättras. Detta betyder att företaget inte drar nytta av 
den kunskap som genereras, vilket leder till att kunskap går förlorad och att onödigt arbete 
måste utföras. Det kan i sin tur leda till att företaget inte utvecklas i samma takt som sina 
konkurrenter vilket är ett stort hot. 

6.3 Saab Aerostructures 
Rent allmänt tycker utredarna att Saab Aerostructures har ett bättre förhållningssätt till 
kravhantering och ett mer genomtänkt arbetssätt. Det finns flera styrkor som Aerosystems skulle 
ha nytta av men för att utnyttja dessa är det även viktigt att identifiera de svagheter som 
affärsenheten har. Nedan presenteras dessa tillsammans med möjligheter och hot. 
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6.3.1 Styrkor 
För att underlätta för läsaren och skapa en struktur har styrkorna sorterats inom områdena 
genomtänkt arbetssätt, tydliga roller, hantering av kravdokument från kund samt tydlig 
ansvarsfördelning mellan projekt och linje. 

Genomtänkt arbetssätt 
Aerostructures har ett genomtänkt och utarbetat arbetssätt vid affärer med externa kunder. Detta 
har byggts upp genom att ett flertal lyckade affärer har genomförts med bland annat Airbus och 
Boeing vilket har lett till att arbetssättet hela tiden behövts förbättras. Affärsenheten är 
medveten om vad som behöver förbättras och har uppställda mål för hur en order ska tas hem. 
Med jämna mellanrum utförs en nulägesanalys som resulterar i en uppdaterad affärsplan. 
Därefter genomförs en analys av vad som skiljer affärsplanen eller de nya affärerna jämfört med 
nuvarande verksamhetsledningssystem. Analysen resulterar i ett antal förändringar som krävs 
och nya saker som måste införas för att uppfylla olika nivåer som affärsenheten själva ställt upp. 
Det efterföljande införandeprojektet använder sig av blockpoints, vilket är tidpunkter då nya 
processer, verktyg och system ska vara färdigutvecklade och kunna införas så att 
verksamhetsledningssystemet är uppdaterat när dessa ska användas.  

Tydliga roller 
Rollbeskrivningarna på Aerostructures är tydligare än på Aerosystems. Bland annat har 
processägarrollen tydligare ansvarsområden. Dessutom är processägarna mer aktiva i projekten. 
Det gör att det finns bättre förutsättningar för förbättringar och anpassningar av processerna till 
olika projekt, vilket leder till ett verksamhetsledningssystem som ständigt utvecklas. Även 
kravägarrollen är något tydligare definierad än på Aerosystems. 

Hantering av kravdokument från kund 
När det gäller hanteringen av kravdokument har Aerostructures ett antal tydligt definierade 
roller, varav de viktigaste är handläggare, intressentföreträdare, Requirement Change Board och 
dokumentägare. Det finns också ett väl fungerande arbetssätt för att ta omhand krav även om det 
finns delar som kan bli bättre. Att definiera roller är viktigt då utredarna har insett att stor 
förvirring råder över vad som gäller för exempelvis rollen kravägare på Aerosystems. Detta 
leder till att onödiga missförstånd kan uppstå om vem som ansvarar för vad. 
 
När kravdokument ankommer till Aerostructures delas de upp mellan produktkrav, projektkrav 
och verksamhetskrav och distribueras genom handläggare och verktyget LiveLink vidare till 
dokumentägare som utsetts av Requirement Change Board. Uppdelningen mellan olika typer av 
krav förenklar arbetet med att hantera kraven eftersom olika typer av krav kräver olika 
kompetens för att hanteras på bästa sätt. 

Tydlig ansvarsfördelning mellan projekt och linje 
Aerostructures är väldigt tydliga med ansvarsfördelningen mellan linje och projekt. Det är linjen 
som tillhandahåller och ansvarar för alla verktyg och processer medan det är projekten som 
använder sig av dem. Processerna på Aerostructures behöver aldrig anpassas efter olika kunder 
eftersom de är så pass generiska, vilket gör att projekten får mer tid över till projektarbete och 
dessutom minskar risken att affärsenheten missar krav från andra intressenter. 
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6.3.2 Svagheter 
En svaghet som kan vara svår att åtgärda är att det krävs lång erfarenhet och stor kunskap om 
den egna verksamheten för att gå igenom och analysera kravdokument från kund, det vill säga 
att hitta likheter och skillnader jämfört med tidigare affärer. Trots att både dokument och 
databaser finns sker det mesta av arbetet i nuläget av personer som, genom erfarenhet, kommer 
ihåg vad som gjorts tidigare. I dagsläget finns ingen lösning på problemet men troligt är att 
mycket tid kan sparas genom att exempelvis ha en metodik för hur analysarbetet ska utföras 
eller om det finns datorprogram som kan göra det automatiskt. En annan svaghet i 
kravhanteringen är att ett stort ansvar ligger på dokumentägaren när det kommer ändringar av 
krav under pågående projekt. Det är helt upp till varje dokumentägare att bedöma vilka som 
påverkas av en ändring och det kan vara lätt att missa någon. 
 
Aerostructures använder verktygen LiveLink och Excel som hjälp vid kravhantering. I dagsläget 
går det inte att se var ett visst krav tas omhand eller vilka krav som tas omhand av ett visst 
verksamhetsstyrande dokument. Trots att det är möjligt att koppla ihop interna dokument med 
kunddokument i LiveLink används funktionen inte idag En sådan koppling skulle ge en 
tydligare överblick av verksamhetsledningssystemet och skulle även kunna vara till hjälp för att 
visa kunderna hur deras krav tas omhand. Istället för DOORS använder sig Aerostructures av 
Excel för hantering av såväl produktkrav som verksamhetskrav, vilket kan ha ett samband med, 
som utredarna upplever det, att Aerostructures är sämre än Aerosystems på att hantera 
produktkrav. 
 
Verksamhetsbeskrivningen består av verksamhetsmodell, verksamhetsplan och ett antal IS/IT-
bilagor. Den allmänna uppfattningen verkar vara att beskrivningen är komplicerad, vilket bland 
annat försvårar förmedlingen av en tydlig kravbild till en eventuell partner. Positivt är dock att 
problemet är identifierat och att det finns förslag på hur det ska åtgärdas. 

6.3.3 Möjligheter 
Trots att Aerostructures har många svagheter finns det möjlighet att, relativt lätt, åtgärda flera av 
dessa. Exempelvis borde kopplingen mellan var krav tas omhand i verksamhetsledningssystemet 
vara en sådan. Om Aerosystems ska kunna använda sig av Aerostructures arbetssätt är det 
viktigt att vara medveten om vilka svagheter som finns samt att försöka åtgärda dessa så tidigt 
som möjligt.  
 
Saab Commonality Matrix skulle, med den tänkta utformningen, kunna ge både kunder, partners 
och leverantörer en snabb och relativt enkel överblick av hur affärsenheten arbetar och var alla 
krav tas omhand. Även internt tror utredarna att matrisen kan vara till stor hjälp för att skapa en 
helhetsbild av verksamheten. Till exempel ger det möjlighet att se vilka krav som ställs och 
vilket IS/IT-stöd som behövs i olika processer vid olika affärer. 
 
Likt Aerosystems är en stor del av kraven exakt samma vid olika affärer med samma kund och 
här finns stora möjligheter till effektivare kravhantering. 
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6.3.4 Hot 
Aerosystems litar på att ett krav är omhändertaget när det är registrerat i LiveLink. Detta kan 
göra att krav missas då det inte heller sker någon uppföljning av att kravet är omhändertaget.  

6.4 Saab Avitronics 
Saab Avitronics har inte undersökts lika omfattande som Aerostructures och affärsenheten har 
inte lika många likheter med Aerosystems arbetssätt. Av den anledningen har inte lika många 
relevanta styrkor och svagheter identifierats men nedan presenteras dessa tillsammans med 
möjligheter och hot. 

6.4.1 Styrkor 
Avitronics har, som tidigare nämnts, en processbaserad verksamhet där de generiska 
processerna i princip inte används. Fördelen med att ta fram nya processer vid varje projekt är 
att det är lättare att anpassa sig efter det arbetssätt kunden efterfrågar. En av flera nackdelar är 
att arbetet med att ta fram processer och säkerställa att standarder följs måste göras varje gång, 
vilket i princip sker automatiskt när processerna följs på Aerosystems. 
 
Dessutom har Avitronics en bestämd struktur för hur kravhanteringen sker med tydliga roller 
och ansvar. Detta gör att affärsenheten faktiskt hanterar verksamhetskrav från kunder på ett 
bättre sätt än Aerosystems. Eftersom samma personer är med under offert- och utvecklingsfas 
blir övergången mellan de båda faserna enkel, vilket enligt Hull et al. (2002) minskar risken för 
att affärsenheten missar eller glömmer bort viktiga antaganden och relationer under 
utvecklingsarbetet. 

6.4.2 Svagheter 
En stor svaghet är att processerna i princip inte används, vilket kan leda till längre ledtider och 
högre projektkostnader eftersom arbete måste läggas på att ta fram nya processer varje gång. 
Eftersom processägarna inte är aktiva och ingen utvärdering av processerna sker är det svårt att 
ständigt förbättra arbetssättet. En annan svaghet som relaterar till detta är att ingen utvärdering, 
till exempel Lessons Learned, sker efter projekt. Den enda kunskapsöverföring som sker är 
genom individer som tar med sig sina erfarenheter till nya projekt.  

6.4.3 Möjligheter 
Även Avitronics har ett antal svagheter som kan förbättras, men eftersom lösning av dessa 
problem inte ger relevant information för examensarbetets resultat görs ingen djupare analys. 

6.4.4 Hot 
Ett hot som Avitronics har är att de i offertfasen går med på alla krav utan att veta vad de 
innebär. Oftast kan de i efterhand diskutera med kunden, men i vissa fall kan det leda till stora 
oväntade kostnader som påverkar projektets och, i värsta fall, hela verksamhetens resultat och 
existens.  
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7 Slutsats och rekommendation 
Slutsatserna som redovisas i detta kapitel är baserade på analysresultatet. Dessutom redovisas 
rekommendationer baserade på analysen, slutsatserna och den teoretiska referensramen. Vissa 
av rekommendationerna är specifika, medan andra är mer generella. Tanken är att vissa 
rekommendationer direkt ska kunna användas för att förbättra arbetssättet på affärsenheten, 
medan de mer generella måste specificeras. Det är dock troligt att de flesta rekommendationerna 
måste anpassas eftersom förändringar oftast blir bäst om företaget själva utformar och genomför 
dem. 

7.1 Arbetssättet vid hantering av verksamhetskrav 
De största svagheterna som berör arbetssättet vid hantering av verksamhetskrav är att det saknas 
processer för hur hantering av kravdokument ska ske samt att tillgängliga verktyg inte används. 
Dessutom identifierades flera styrkor hos Aerostructures som Aerosystems skulle kunna 
använda sig av. Området har delats in i mindre delar där mer specifika rekommendationer görs 
och dessutom förklaras den framtagna modellen som beskriver hur hantering av kravdokument 
från kund skulle kunna ske. 

7.1.1 Nulägesanalys 
Utredarna rekommenderar affärsenheten att, på samma sätt som Aerostructures, genomföra 
nulägesanalyser med jämna mellanrum för att analysera och uppdatera affärsplanen samt 
bedöma potentiella kunder och affärer. En sådan analys görs redan idag på Aerosystems, men 
vikt bör läggas på att utreda vad affärsenheten måste förändra eller förbättra för att öka 
möjligheten att få olika affärer. Dessutom anser utredarna att affärsenheten med fördel kan 
använda sig av Aerostructures metodik för att definiera ett antal nivåer och beskriva vad som 
krävs för att bli exempelvis orderkvalificerare respektive ordervinnare. Detta gör att 
affärsenheten får en prioritetsordning av de förändringar som måste göras.   

7.1.2 Offertfasen 
Eftersom det inte är bestämt vilka personer som ska granska och sortera krav i offertfasen bör en 
struktur för detta tas fram. Utredarna anser att införandet av ett analysteam, likt Aerostructures, 
tillsammans med modellen för hantering av kravdokument skulle underlätta analysen av 
verksamhetskrav i offertfasen. Analysteamet bör utses så tidigt som möjligt och medlemmarna 
ska tillsammans täcka alla områden som affären omfattar. Det kan till exempel vara ansvariga 
personer inom projekt, mjukvara, utveckling, IS/IT, produktion och leverans, kvalitetsstyrning 
samt anskaffning. Förutom analysteamets egna möten hålls möten inom varje specifikt 
analysområde där analys av vad som krävs, för det egna området, inom exempelvis processer, 
datahantering, IS/IT, utbildning, verktyg, arbetssätt och metodik, support samt säkerhet. 
Analysteamets uppgift är att, som Aerostructures benämner det, analysera delta. Detta innebär 
att utreda vad som skiljer denna affär från tidigare affärer och att identifiera vilka förändringar 
av verksamhetsledningssystemet som krävs. Även här kan Aerostructures metodik där ett antal 
nivåer, se avsnitt 5.2.3, definieras användas för viktiga delta som identifieras.  
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En annan rekommendation är att offertteamet bör dokumentera all information om offerten 
ordentligt och spara detta tillsammans med comliancelistor i en databas. Genom att göra detta 
minskar risken att viktig information glöms bort, vilket annars lätt händer eftersom personer i 
offertfasen inte alltid är med i utvecklingsfasen och eftersom det ofta går lång tid innan projektet 
börjar från att offerten lämnats in. Dessutom ger det möjlighet att jämföra nya affärer med 
tidigare affärer för att hitta skillnader och likheter samt för att enklare kunna bedöma vilka krav 
som verksamhetsledningssystemet utan anpassningar tar omhand eller vilka krav som 
anpassningar redan gjorts för. 

7.1.3 Utvecklingsfasen 
Även i utvecklingsfasen kan modellen för hantering av kravdokument användas. Utredarna 
rekommenderar att ett införandeprojekt startas när kontraktet är påskrivet eller när beslut tagits 
om större verksamhetsförändringar. Införandeprojektet ska bestå av projektledning, 
kontaktpersoner i produktutvecklingsprojektet, det tidigare nämnda analysteamet, samt ett 
införandeteam. Analysteamet har även i detta fall i uppgift att analysera vad som behöver 
förändras, medan införandeteamet är de som omarbetar analysresultatet till 
uppdragsspecifikationer och ansvarar för att förändringarna genomförs. Utredarna 
rekommenderar också affärsenheten att, om möjligt, använda sig av så kallade blockpoints vid 
införandet. Det innebär att alla förändringar, som exempelvis verktyg, processer och 
utbildningar, ska vara klara en viss tid innan, till exempel tre månader, varje ny fas i 
utvecklingsprojektet och att alla dessa förändringar genomförs på en gång under exempelvis en 
helg. 

7.1.4 Dokumenthantering 
På Aerostructures används Ekrav i LiveLink för hantering av kravdokument från kund. 
Dessutom finns en process som beskriver hur hantering av kravdokument från kund går till. I 
denna process finns ett antal roller som helt saknas på Aerosystems. Utredarna rekommenderar 
affärsenheten att: 
 

▪ använda Ekrav i LiveLink för hantering av kravdokument 
▪ baserat på modellen nedan, ta fram en process för hantering av kravdokument där 

rollerna handläggare, intressentföreträdare för kund, Requirement Change Board samt 
dokumentföreträdare ingår 

 
Ett hot som identifierades vid analysen var att det inte sker någon uppföljning av att krav är 
omhändertagna, utan att affärsenheten litar på att de är omhändertagna när de är registrerade i 
LiveLink. Utredarna anser att det är viktigt att vara medveten om hot och svagheter och om 
möjligt försöka åtgärda dem när rekommendationerna införs. Till detta hot har utredarna ingen 
specifik rekommendation, men anser att uppföljning av omhändertagande bör göras när 
verktyget börjar användas på Aerosystems.  
 
Hull et al. (2002) menar att det ska vara möjligt att ta reda på statusen för varje enskilt krav, 
exempelvis granskningsstatus, uppfyllnadsstatus eller kvalifikationsstatus. Utredarna vet inte om 
det är möjligt att visa även status i dokumentets metadata, men för att underlätta uppföljningen 
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av krav som registrerats i LiveLink bör dock denna möjlighet utredas ytterliggare på 
affärsenheten. 

7.1.5 Modell för hantering av kravdokument från kund 
Modellen för hantering av kravdokument från kund, se figur 8, beskriver i stort vilka aktiviteter 
och roller som behövs för att ta emot och analysera krav från kunder. Nedan beskrivs varje 
aktivitet var för sig tillsammans med mer detaljerade rekommendationer som kan åtgärda 
problem eller förbättra arbetssättet vid dessa aktiviteter. 
 

 

Handläggare 
Registrera 

kravdokument 
 

Intressent- 
företrädare 

Sortera 
kravdokument 

RCB 
Utse dokument- 
företrädare och 

fördela kravdokument 

Dokument- 
företrädare 
Analysera 

kravdokument

RCB 
Besluta om krav 

Figur 8. Illustration av modellen för hantering av verksamhetskrav från kund.  

Registrera kravdokument 
En handläggare tar emot kravdokumenten, registrerar dem i LiveLink och förmedlar dem till 
intressentföreträdaren. Är det ett ändrat kravdokument förmedlas de istället direkt till respektive 
dokumentföreträdare. Handläggarrollen kan läggas på en befintlig administrativ roll då detta inte 
behöver vara en heltidssyssla och inte kräver någon speciell kompetens.  

Sortera kravdokument 
Intressentföreträdare för kunden sorterar kravdokumenten inom olika områden och tar fram 
förslag på dokumentföreträdare till RCB. Ibland använder kunden samma kravdokument som 
vid tidigare affärer. För att utnyttja den kunskap som finns om kravdokumentet används i dessa 
fall samma dokumentföreträdare även om det kan vara andra delar av dokumentet som gäller vid 
just den här affären. Uppdelningen av inkommande kravdokument görs mellan de områden som 
finns representerade i analysteamet. Intressentföreträdaren för en kund kan även bli 
kvalitetsledare i det kommande utvecklingsprojektet, vilket gör att kvalitetsledaren är insatt i 
kravbilden, redan har etablerat kontakt med kunden samt är medveten om viktiga antaganden 
som gjorts i offertfasen.  

Utse dokumentföreträdare och fördela kravdokument 
Requirement Change Board, RCB, använder intressentföreträdarens underlag för att fördela 
kravdokumenten samt vid behov utse nya dokumentföreträdare. RCB har möte en gång i veckan 
och består av ett antal ständiga medlemmar, exempelvis kvalitetschef, intressentföreträdare och 
processägare för huvudprocesserna. Beroende på vilken affär och vilket område som behandlas 
kallas ytterliggare ett antal medlemmar. Utredarna föreslår att då en specifik affär behandlas ska 
det tidigare föreslagna analysteamet ingå i RCB.  
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Analysera kravdokument  
Dokumentföreträdarna analyserar kravdokumenten för att utreda: 
 

▪ om kravet är relevant eller inte relevant för projektet, 
▪ vilka konsekvenser införande av kraven medför 
▪ tidpunkt för omhändertagande 
▪ förslag på om, hur och var kravet ska föras in 

 
Konsekvenser innebär att utreda huruvida kravet påverkar andra projekt, tidplan och budget 
samt om det kräver certifiering eller utbildning. Varken Aerosystems eller Aerostructures har 
någon bestämd metodik för att gå igenom kunddokument. Utredarna anser att metodik för detta, 
till exempel en checklista, bör kunna utformas och att en sådan skulle underlätta analysen av 
kravdokument speciellt för mindre erfarna dokumentföreträdare.  

Besluta om krav 
RCB använder dokumentföreträdarnas underlag för att: 
 

▪ godkänna kravet 
▪ besluta om införande av kravet 
▪ besluta hur kunden ska meddelas om detta är nödvändigt 

 
Beroende på om det gäller offertfas eller utvecklingsfas varierar arbetssättet något. Vid 
utvecklingsfas ska ovanstående punkter utföras. Dessutom ansvarar RCB för uppföljning av att 
kravet är infört på beslutat sätt. Handlar det om offertfasen gäller det framförallt för RCB att 
bedöma om kravet är tolkat på rätt sätt och godtagbart samt om dokumentföreträdarens underlag 
och kalkyl för införande av kravet stämmer. Därefter är det analysteamets uppgift, som har en 
överblick av hela kundens kravbild, att bedöma vilka krav som affärsenheten kan gå med på och 
i vilka fall det egna arbetssättet istället ska användas. 

7.1.6 Engagemang 
En allmän uppfattning på affärsenheten är att verksamhetskrav inte hanteras med samma 
engagemang som produktkrav. Utredarna anser att alla typer av krav borde hanteras med samma 
engagemang eftersom kostnaden för att ta omhand verksamhetskrav kan vara mycket stor. 
Anledningar till att engagemanget för verksamhetskrav inte är lika stort skulle kunna vara att det 
saknas processer för hanteringen, processerna är svårare att följa, kunden inte kontrollerar 
verksamhetskrav lika noggrant som produktkrav, ledningen inte visar vikten av att engagera sig 
i hanteringen av verksamhetskrav, det saknas verktyg eller att de befintliga verktygen inte är 
tillräckligt bra. 
 
För att skapa ett större engagemang i hanteringen av verksamhetskrav måste ledningen förmedla 
att även denna aktivitet är viktig. Dessutom bör de befintliga processerna utvärderas och 
förbättras, vilket nämnts tidigare. Studien visar också att kravhanteringsverktyget DOORS 
endast används till produktkrav, men även skulle kunna användas till hantering av 
verksamhetskrav. Därför föreslår utredarna att affärsenheten i fortsättningen använder DOORS 
för hantering av alla typer av kundkrav. 
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7.1.7 Spårbarhet 
Utredarna anser att det i verksamhetsledningssystemets dokumenttyper, där det är möjligt, borde 
framgå vilka verksamhetskrav som påverkar, tas omhand eller uppfylls i dokumentet. Enda 
sättet att se var verksamhetskrav tas omhand är i nuläget genom de korsreferenslistor som 
intressentföreträdarna upprättat på begäran av intressenterna. Utredarna anser att det alltid bör 
finnas spårbarhet mellan externa krav och verksamhetsstyrande dokument även om inte 
intressenten efterfrågar det. 
 
Rekommendationerna är att: 
 

▪ börja använda Ekrav i LiveLink för hantering av kunddokument och där använda 
möjligheten att visa kopplingen mellan interna dokument och kunddokument 

▪ att registrera verksamhetskrav i DOORS eftersom verktyget enkelt kan skapa 
korsreferenslistor när detta efterfrågas 

▪ om dessa åtgärder inte är möjliga eller önskvärda åtminstone skapa korsreferenser i en 
databas eller i Excel som kan visa kopplingen både från krav till verksamhetsstyrande 
dokument och från verksamhetsstyrande dokument till krav 

 
Dessutom bör den rekommenderade Saab Aerosystems Commonality Matrix, som beskrivs i 
avsnitt 7.2.1, Beskrivning av verksamheten, kunna tydliggöra kopplingen mellan krav och 
processer eller verksamhetsstyrande dokument beroende på hur den utformas. 

7.2 Verksamhetsledningssystemet 
Eftersom verksamhetsledningssystemet påverkar större delen av affärsenheten identifierades 
även en stor del av svagheterna här. Detta område har delats in i mindre delar där 
rekommendationer kan göras mer specifikt. 

7.2.1 Beskrivningen av verksamheten 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att risken för felaktiga beslut ökar om det saknas en riktig 
bild av verksamheten. Eftersom verksamhetsledningssystemet består av ett stort antal dokument 
och det finns många olika intressenter som ställer krav på verksamhetsledningssystemet är det i 
nuläget svårt att förstå hur alla delar hänger samman. 
 
En rekommendation är att införa en Saab Aerosystems Commonality Matrix, se figur 9. 
Matrisen bör innehålla affärsenhetens alla processer tillsammans med relevant information och 
viktiga samband till denna. Exempel på övriga attribut som matrisen kan innehålla är vilket 
IS/IT-stöd som används, processägare, vilka projekt processen är tillämplig på, om 
affärsenheten eller kunden har dokument som exempelvis instruktioner för processen, vilka 
partners processen är tillämplig för, om det finns krav på att affärsenheten respektive partners 
ska använda den samt vilka intressenter som ställer krav på processen. 
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Structure PRO- Process P.O IS/IT Projects Partners Instructions Stakeholders 

          Gripen Neuron Partner 1 Partner 2 T Airbus Boeing   

          applicable mandatory applicable mandatory applicable mandatory applicable mandatory         

3 01678 Accomplish Business TD -                         

3.1 01867 Carry out Investigations TOR -                         

3.2 00459 Develop product TO - Y Y Y Y Y N N N - AP1234 - RML, EASA, Airbus

Figur 9. Förslag på hur Saab Aerosystems Commonality Matrix skulle kunna se ut. 
 
Matrisen skulle göra det möjligt att enklare kunna analysera verksamheten för att se om det 
finns behov av nya processer eller för att se vilka processer som det finns krav på och vilka som 
är nödvändiga samt vilka processer som inte är nödvändiga att använda. Dessutom kan matrisen 
användas för att visa kunder och intressenter var och hur deras krav tas omhand samt internt 
som en checklista för att kontrollera att verksamhetsledningssystemet uppfyller de krav som 
ställs utifrån. Utformningen av matrisen skulle kunna göras i samråd med Aerostructures som 
själva utvecklar en sådan. 

7.2.2 Roller 
Många av de roller som finns i verksamhetsledningssystemet följs i nuläget inte helt och hållet. 
Detta kan bero på att de inte är tillräckligt tydliga eller att processerna inte är tillräckligt bra. För 
att processerna ska fungera krävs dock att rollerna följs. I nuläget är det i vissa fall svårt att hitta 
vem som innehar en viss roll eftersom det ibland är så att de ska vara registrerade i verktyget 
KUBIK, men inte är det. I andra fall går de endast att hitta genom att se vem som är ägare av de 
dokument som rollen ansvarar för. En rekommendation är därför att registrera alla viktiga roller 
på ett och samma ställe där det finns möjlighet att enkelt söka upp dem. Till exempel kan detta 
göras i KUBIK eller regelverket. 
 
Ett annat problem som identifierats är kravägarrollen. Tanken är att det ska finnas kravägare 
som tillsammans täcker alla områden, vilket det i nuläget inte gör. Utredarna föreslår därför att 
en utredning görs för att ta reda på om det verkligen ska finnas kravägare som täcker alla 
områden, eller om dessa endast ska täcka utvalda områden, samt om det är möjligt att ha 
personer som ansvarar för krav utan att REQ-dokument måste skrivas, till exempel 
dokumentföreträdare. Om utredningen visar att kravägarna ska täcka alla områden måste fler 
kravägare utses. 
 
En annan roll som bör utredas är kvalitetsledaren. I nuläget har denna person ett omfattande 
ansvarsområde, varför rollen borde avgränsas genom att visst ansvar läggs över på andra roller. I 
avsnitt 7.2.3, Projekt och processer, finns förslag på avgränsningar. 

7.2.3 Projekt och processer 
En stor del av svagheterna som identifierats berör sambandet mellan projektarbete och 
processer. Vid ett flertal tillfällen under utredningen uppkom frågorna vem ansvarar för vad och 
hur ska detta genomföras? 
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Anpassning mot kund 
För att öka chanserna till att få kontrakt med nya kunder måste affärsenheten enklare kunna 
anpassa arbetssättet efter kundens önskemål. Utredarnas rekommendation är att: 
 

▪ skapa mer flexibla processer genom att analysera om de i nuläget är för detaljerade och 
skulle kunna göras mer generiska 

▪ ta fram riktlinjer för vad en process ska innehålla och hur detaljerade den ska vara 
▪ utreda om det finns standarder, som är så pass bra, att affärsenheten alltid vill använda 

sig av dessa och i sådana fall försöka övertyga kunden om fördelarna med detta 

Anpassningar och tillämpningar 
Även om processerna blir mer flexibla kommer det i en del projekt krävas anpassningar av vissa 
processer. I nuläget är ansvarsområdet mellan projekt och linje i vissa fall inte tydligt definierat. 
Ansvaret för att göra anpassningar ligger på kvalitetsledaren, som förutom detta har ett stort 
ansvarsområde, och i nuläget inte är den som gör anpassningarna. Ansvaret för vem som gör 
projektets anpassningar och tillämpningar måste alltså tydliggöras. Utredarna rekommenderar 
att: 
 

▪ projekten ansvarar för framtagning av anpassningar och tillämpningar 
▪ processägare används som stöd och är med och diskuterar upplägg med de personer i 

projekten som ska ta fram anpassningar, tillämpningar och arbeta enligt processen  
▪ processägaren beslutar om krav, anpassningar eller tillämpningar ska läggas till i den 

generiska processen eller dokumenteras separat i projekten 
▪ för att projekten ska få använda de anpassningar och tillämpningar som tagits fram krävs 

godkännande från processägarna 

Förbättringar och uppdateringar 
I nuläget sker inte tillräckligt med förbättringar och uppdateringar av 
verksamhetsledningssystemet, bland annat eftersom det saknas en ordnad process för hur 
återmatning från projekt till verksamhetsledningssystemet ska ske. Ansvaret för återmatning 
ligger på kvalitetsledaren. Eftersom denna person inte arbetar i processerna kan det vara en 
orsak till att återmatning inte sker. Andra orsaker kan vara att det saknas aktiviteter som 
exempelvis reflektionsövningar där återmatning skulle kunna ske i processerna, att projekten 
inte följer processerna eller att ledning och projektledning förmedlat att det är viktigt. 
Processägaren är den som ansvarar för att processen förbättras och uppdateras och om denna 
person inte aktivt arbetar för att göra detta ser kanske inte heller projekten någon anledning att 
göra återmatning till processägarna. Utredarna rekommenderar att: 
 

▪ kvalitetsledarna ansvarar för återmatning om dennes uppföljningar och revisioner visar 
att processen inte följs eller har brister 

▪ projekten utser en ansvarig för arbetet i varje process och att denna person ansvarar för 
framtagning av anpassningar och tillämpningar samt för återmatning och 
förbättringsförslag till processägaren 

▪ processägaren fortfarande ansvarar för att processen utvärderas och förbättras 
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Dokumentering 
I nuläget är det inte tydligt vad syftet med kvalitetsplan och SEMP är och vad dessa ska 
innehålla. Eftersom det är oklart var anpassningar och tillämpningar av processer ska 
dokumenteras måste detta tydliggöras. Frågor som måste besvaras är: 
 

▪ Var ska anpassningar respektive tillämpningar som projekt tar fram dokumenteras? 
▪ Var ska de verksamhetskrav som projektets anpassningar och tillämpningar måste ta 

hänsyn till eller redan tar omhand dokumenteras? 
 
Oavsett hur detta löses kommer problemet med vad som händer med pågående projekt när den 
generiska processen ändras och hur detta ska lösas fortfarande att finnas. Utredarna 
rekommenderar att: 
 

▪ processägaren som tar beslut om förändringar i den generiska processen också gör 
bedömningen hur projekten påverkas av förändringarna 

▪ beslut huruvida förändringen ska gälla projektet fattas av processägaren tillsammans 
med den person som ansvarar för processen i projektet 

 
Ett problem är att det i nuläget ofta är svårt att se vilka av projektens processer som påverkas av 
nya krav och förändringar eftersom projektets tillämpningar är dokumenterade i en kvalitetsplan 
eller i en SEMP. Dessutom har projekt i nuläget svårt att dra nytta av anpassningar och 
tillämpningar av processer som tidigare projekt gjort eftersom de finns utspridda i 
kvalitetsplaner eller SEMP och alltså inte finns kopplade till processen i 
verksamhetsledningssystemet. Utredarna rekommenderar därför att: 
 

▪ utreda om det är möjligt att istället för, eller som komplement till, kvalitetsplaner 
dokumentera anpassningar av processerna som bilagor till de generiska processerna 

 
Detta skulle underlätta för processägarna att se hur projekten använder sig av processen och 
vilka processer som påverkas av nya förändringar och krav. Dessutom skulle projekten enklare 
kunna studera hur andra projekt har tillämpat eller anpassat processer och dra lärdom av det. 

Förutsättningar 
För att göra dessa förändringar krävs att processägarna blir mer aktiva, vilket betyder att de 
befintliga processägarna kan behöva ses över för att bedöma om de har rätt kompetens för och 
tid att utföra sina uppgifter. Att vara processägare för huvudprocesserna kan innebära ett 
heltidsarbete och betyda att det inte finns tid för uppgifter som inte relaterar till 
processägarskapet. Dessutom måste, som Morgan och Liker (2006) skriver, processerna följas 
för att de ska kunna utvärderas, förbättras och bli effektiva. Processägarens mål ska, som 
Ljungberg och Larsson (2001) skriver, vara att säkerställa processens ändamålsenlighet, 
optimera processens effektivitet och skapa förutsättningar för en flexibel process. Dessutom 
måste ledningen och projektledarna visa att det är viktigt att processägarna är aktiva och 
utnyttjas på rätt sätt samt att det är viktigt att projekten tar stöd av och återmatar synpunkter till 
dessa. Utredarna anser att tanken med processteam är god, men om det ska fungera krävs att de 
regelbundet träffas och går igenom processen, analyserar förbättringsförslag och effektivt 
genomför förbättringar och uppdateringar av processen. 
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7.2.4 Hantera krav på verksamheten 
Processen Hantera krav på verksamheten ska i nuläget ta hand om krav från både kunder och 
andra intressenter. Utredningen visar att processen måste ändras för att kunna hantera kundkrav 
eller så måste det utses intressentföreträdare för kunder. Dessutom är det i nuläget oklart vad 
som händer om ett krav inte går att koppla till en process eller processägare eller om det saknas 
kravägare för det området. Utredarna anser att processen måste förtydligas så att det klart 
framgår vad som ska göras vid dessa tillfällen. Frågor som måste besvaras är: 
 

▪ Ska nya kravägare utses och vem ska i sådana fall göra det? 
▪ Kan det finnas andra personer än processägare som ska ta omhand verksamhetskrav? 

7.3 Kunskapsöverföring 
Reflektionsövningar genomförs inte tillräckligt ofta och där de görs är de av väldigt varierande 
resultat. Det är även ytterst få som tar del av dokumenterade reflektionsövningar, som 
exempelvis Lessons Learned. Orsaker till detta är bland annat bristande motivation och 
avsaknad av inplanerade aktiviteter för att genomföra reflektionsövningar. Även tidsbrist kan 
vara en bidragande orsak och om medarbetare börjar på nya projekt innan ett annat är avslutat 
kan det leda till att medarbetaren inte får tid att engagera sig i aktiviteter för att sprida kunskap 
som genererats. Om dessutom kortsiktiga aktiviteter prioriteras före långsiktiga sker 
kunskapsöverföring sällan medvetet eftersom det ofta anses vara en aktivitet med lägre prioritet. 
 
Som nämns i teoridelen anser ett flertal författare att tidspress och hög arbetsbelastning är 
vanliga anledningar till att lärande misslyckas och Lindkvist (2001) menar att om enskilda 
medarbetare inte finner det intressant och givande att överföra kunskap kommer kunskap 
sannolikt bli lokal, vilket visar att även motivationen är viktig. Nedan presenteras utredarnas 
rekommendationer för att förebygga dessa problem. 
 

▪ Ledningen måste beskriva en kunskapsvision och kommunicera den till hela 
organisationen samt understryka vikten av att genomföra reflektionsövningar. 

▪ Aktiviteter för att genomföra Lessons Learned bör göras till regelbundna aktiviteter som 
förs in i processer och PSM så att anställda ser det som en del av sitt jobb. Dessutom bör 
referenser till manualen Genomföra Lessons Learned finnas i dessa aktiviteter 

▪ Att ta del av Lessons Learned bör införas som en aktivitet i början av projekt och 
eventuellt även i processer. 

▪ Lessons Learned bör genomföras direkt efter projekt och milstolpar så att deltagare inte 
glömmer bort viktiga saker och så att en kontinuerlig återmatning, reflektion och 
förbättring sker. 

▪ Lessons Learned bör genomföras innan projektmedlemmar påbörjar nya arbetsuppgifter. 
▪ Involvera alla deltagare i diskussionen samt tolerera kritik och en ärlig dialog. 
▪ Fokusera, vid Lessons Learned, på saker som gruppen kan kontrollera eftersom det är 

onödigt att diskutera händelser gruppen inte kan påverka. 
▪ Potentiella förbättringsåtgärder som Lessons Learned ger måste utföras så att 

medarbetare ser att reflektionsövningar ger resultat. 
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Bristande dokumentation som till exempel ej uppdaterade rapporter, dokument med 
ofullständiga beskrivningar eller med fel beskrivningsnivå samt dokument som ej lagras på 
samma ställen påverkar kunskapsöverföring negativt. Dessutom är det viktigt att alla har samma 
möjlighet att få tillgång till samma information för att kunskapsöverföring ska kunna ske 
effektivt.  
 
Utredarna anser att dokumenterade Lessons Learned bör sparas i en sökbar databas och att det i 
manualen Genomföra Lessons Learned bör stå hur övningen ska dokumenteras, distribueras och 
lagras. Vid varje Lessons Learned bör åtminstone följande frågor besvaras. Vad var våra 
uppgifter och mål, hur väl uppnådde vi målen, varför gick det som det gick samt hur ska vi 
förbättra oss nästa gång? Därför bör även detta finnas med i manualen. 
 
För att verksamhetsledningssystemet ska hållas uppdaterat är en rekommendation att ta fram en 
applikation som, likt Xerox verktyg som Nonaka et al. (2001) beskriver, gör att dokumentägare 
automatiskt får en påminnelse när ett dokument inte har uppdaterats på sex månader. Då måste 
ägaren utvärdera om dokumentet ska tas bort, uppdateras eller återskapas.  
 
Intervjustudien visade att flera anställda inte ansåg att dokumenterade Lessons Learned inte var 
till någon nytta. En lösning till detta skulle kunna vara checklistor eller liknande för olika typer 
av projekt eller offerter tas fram, uppdateras och förbättras vid nya Lessons Learned. För att 
checklistorna ska bli användbara bör de beskriva varför saker ska göras och inte bara hur. 
  
Någon måste vara ansvarig för att kunskapsöverföring och förbättringar fungerar genom att 
skapa förutsättningar och tillhandahålla de verktyg som krävs. I nuläget är det inte tydligt vilken 
avdelning eller stab som ansvarar för att kunskapsöverföring fungerar på affärsenheten. 
Utredarna anser att det tydligt måste framgå vem som ansvarar för vilken del av 
kunskapsöverföringen. Ett förslag är att stab Kvalitet och Målstyrning ansvarar för förbättringar 
av verksamhetsledningssystemet och att avdelning Programledning ansvarar för 
kunskapsöverföring mellan projekt. Det viktiga är inte vem som ansvarar för vad utan att en 
tydlig ansvarsfördelning görs. 
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8 Avslutande diskussion 
Examensarbetets uppgift var från början att utarbeta processanpassningar för utveckling av 
delsystem. Under förstudien ökade omfattningen av uppgiften när det framkom att det i princip 
krävdes att den som anpassar processer är delaktig i verksamheten och att de krav som en kund 
ställer är oerhört omfattande. Under förstudien identifierades ett flertal bristfälliga områden 
inom hantering verksamhetskrav. Bland annat visade det sig att Aerosystems arbetssätt inte 
beskriver hur verksamhetskrav från kunder tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Därför 
ändrades examensarbetets uppgift och syfte till att istället omfatta hantering av 
verksamhetskrav. 
 
Det är möjligt att vissa rekommendationer måste anpassas och det är inte meningen att 
examensarbetet ska ses som en helhetslösning eller att alla rekommendationer måste införas på 
en gång. Resultatet av arbetet kan ses som en lista där det går att välja ut hela delar eller enstaka 
rekommendationer när verksamhetsförändringar ska genomföras. Parallellt med examensarbetet 
har verksamhetsutvecklingsprojektet vässat VLS drivits med syfte att förbättra 
verksamhetsledningssystemet. Eftersom studien bygger på en nulägesanalys bör även 
verksamhetsutvecklingsprojektets resultat tas i beaktande om förändringar, baserade på 
rekommendationer från detta examensarbete, initieras. I och med att 
verksamhetsledningssystemet förändras är kanske inte alla rekommendationer relevanta, varför 
de rekommendationer som affärsenheten väljer att införa bör utredas ytterligare. Det kan även 
vara så att en del av rekommendationerna redan har genomförts inom projektet vässat VLS. 
 
Intervjustudien, som är det som tagit uteslutande mest tid kunde, med facit i hand, ha 
genomförts snabbare och effektivare. Dels har det varit svårt att välja ut vilka som ska 
intervjuas, vilket har bidragit till att väldigt många intervjuer har genomförts, och dels har varje 
intervju tagit lång tid att genomföra och analysera eftersom allt material har spelats in och 
skrivits ner ordagrant. Trots att antalet genomförda intervjuer är många har det inte varit möjligt 
att studera hela affärsenheten. Eftersom de genomförda intervjuerna i princip är en fallstudie är 
det alltså inte säkert att slutsatserna representerar verkligheten för hela affärsenheten. 
 
Rekommendationerna baseras på teori och exempel hämtade från studierna av affärsenheterna 
Avitronics och Aerostructures. Det innebär att en stor del av förbättringsförslagen redan 
används och är testade på en verksamhet som liknar Aerosystems, vilket ökar möjligheten att de 
även ska fungera där. 
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