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Sammanfattning 
I samband med exporten av flygplan 39 Gripen har sektionen FATPA på Saab AB vuxit 
och utvecklats kraftigt. För att tydligt definiera och beskriva verksamheten och dess nya 
arbetsförfarande samt rutiner efter årsskiftet 2005/2006 vill sektionen utveckla en 
ledningsmodell. Denna skall beskriva hur sektionen FATPA då vill arbeta, framförallt 
med avseende på sektionens verksamhet skall ledas och styras. Syftet med detta 
examensarbete är att ta fram och beskriva samt dokumentera denna ledningsmodell som 
syftar till att säkerställa att verksamheten är välfungerande och kontrollerad.  
 
Den i examensarbetet utförda forskningsstudien utfördes genom att först undersöka teori 
inom ämnet för studien. Utredarna genomförde den empiriska undersökningen genom 
att deltaga i och observera verksamheten samt genom intervjuer med anställda. Under 
den empiriska undersökningen utvecklades en generell ledningsmodell vilken är 
tillämpbar på olika verksamheter. Därefter utfördes en analys av verksamheten genom att 
ställa den studerade teorin mot empirin. För att analysera studiens empiri användes 
analysmetoden SWOT. Nästa steg utgjordes av att utveckla samt anpassa den generella 
ledningsmodellen efter de behov som erhållits utifrån analysen.  
 
Den ledningsmodell som utvecklats skall i sin tur säkerställa en verksamhet i vilken man 
har större kontroll och styrförmåga. Ett viktigt moment, vilket verksamheten saknar, är 
uppföljning. De områden vilka rekommenderas av utredarna att följa upp är: tidhållning, 
kvalitet och kostnadseffektivitet. En annan viktig nyckel i sektionens framtid är 
relationerna till leverantörer vilka levererar underlag som sedan skall förädlas. Om 
kvaliteten på dessa underlag inte förbättras samtidigt som leveranstiderna för dessa inte 
möts, genom att exempelvis tydliggöra och formalisera gränssnittet blir all intern 
verksamhetsutveckling till suboptimering. Det är även av största vikt att bibehålla den 
verksamhetsutvecklingsgrupp som fanns vid tiden för studien, antingen i dess nuvarande 
form eller i någon ny konstellation. Detta då verksamheten är i konstant behov av 
utveckling. 
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Abstract 
As a consequence of the exports of Saab AB’s airplane 39 Gripen the department 
FATPA has grown and developed substantially in a short period of time. With the aim to 
clearly define and describe the establishment and its new work procedures and routines, 
which are meant to be applied after the turn of the year 2005/2006, FATPA is aiming to 
develop a management model which will contain the above. The purpose of the 
management model is to describe how the department FATPA wants to work, especially 
with consideration to the department’s management. The purpose of this master thesis is 
to develop and illustrate as well as document a management model that aims to secure 
that the department is well functioning and controlled. 
 
This research was, to begin with, implemented by examining theory within the 
investigated subject. The investigators carried out the empirical study by participating in, 
and observing, the organisation as well as by interviewing the employees. During this 
empirical study a general model which could be applied to several organisations was 
developed. Then an analysis of the studied organisation was conducted by comparing the 
theory with the material from the empirical experience. To analyse the study’s empirical 
material the investigators used an analysing method known as SWOT. The next step was 
constituted by developing and adjusting the general model to the department on the basis 
of the information gathered in the analysis. The model that evolved is meant to secure an 
organisation in which management has more control and better adjusting ability. A key 
element which the organisation is lacking is follow-up. The investigators recommend that 
the department apply follow-up within these areas: deliverables, quality and efficiency. 
 
Another important matter in the organisation’s future is the relationship with the 
suppliers who deliver the data that underlies the instruction that is refined by FATPA. If 
the department does not receive the data the production of instructions cannot proceed. 
If the relationship between the suppliers and FATPA does not get elucidated and 
formalized, all the internal organisational development will become useless and 
inefficient. It is also of great importance that the organisational development group is 
maintained, either in its present constellation or in a new form. The reason for this is that 
the organisation is in constant need of development.  
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Tack 
 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Saab AB i Linköping och har genomförts i 
samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet utgör ett 
avslutande moment i den civilingenjörsutbildning, Maskinteknik med inriktning mot 
Integrerad Produktutveckling, vilken utredarna genomgått. 
 
Utredarna vill härmed tacka Saab AB och i synnerhet sektionen FATPA vilka har gett oss 
möjligheten att genomföra examensarbetet. Det har varit väldigt lärorikt och har givit oss 
stora erfarenheter att föra med oss in i det kommande arbetslivet. 
 
Task Force-gruppen innehållande Johan Carlesson, Anne Fagerström, Thomas Funck, 
Mattias Pettersson och Johnny Settland, skall ha ett stort tack för allt de bistått med i den 
långa processen att genomföra denna studie. 
 
Utredarna vill rikta ett särskilt stort tack till sektionschefen på FATPA, tillika måltjuv 
samt utredarnas handledare på Saab AB, Mattias Lindgren, för långa givande diskussioner 
och härliga kamper på innebandyplanen. Även Niklas Adamsson, handledare på KTH, 
förtjänar ett stort tack då han bidragit med sina ”tunga” erfarenheter samt tålamod med 
utredarna. Att du hela tiden funnits till hands har varit ovärderligt. Utan Mattias och 
Niklas hade utredarna aldrig nått de resultat som presenteras i denna rapport. 
 
Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till: 
 
Biblioteket Saab AB  -Tack för att Ni alltid bemött oss med glada miner och 

enastående expertis. 
 
Friskvården Saab AB -Tack för alla svettiga timmar på gymmet samt i 

idrottshallen Vigören. 
 
Stångebro Gatukök -Sveriges bästa gatukök! 
 
 
 
 

Linköping 16 februari, 2006 
 

Daniel Breeze   Anton Larsson 
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1  Introduktion 
Detta examensarbete är det sista obligatoriska momentet i Civilingenjörsutbildningen 
inom maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet är 
utfört i samarbete mellan avdelningen Integrerad Produktutveckling (IPU), vid skolan för 
industriell teknik och management samt affärsenheten Aerotech på Saab AB. 
Examensarbetet är resultatet av en utredning motsvarande 20 veckors heltidsstudier.  

1.1 Företaget 
Saab AB 
I april 1937 grundades Svenska Aeroplan AB, som sedan kom att kallas för Saab AB. 
Företagets primära syfte var att möta behovet av en militär flygplansindustri i Sverige. 
Efter andra världskriget avtog efterfrågan för militära flygplan och en del av ingenjörerna 
började då istället utveckla bilar (www.saab.se, 2005). Saab AB beskrivs som ett av 
världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, 
flyg och rymd. Saab AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och 
tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila marknader där Saab ABs 
kompetens skapar affärsmöjligheter. Saab AB har genom egen styrka och strategiska 
partnerskap världen som marknad. Däremot sker forskning, utveckling och tillverkning 
huvudsakligen i Sverige. Saab AB har 12 000 anställda och den totala omsättningen år 
2005 var 19 314 Mkr. Forskning och utveckling utgör drygt 20 procent av omsättningen 
(Saab AB, Intranät, 2006). 
 
Saab Aerotech 
Saab AB:s organisation är uppbyggd av affärsenheter, divisioner, avdelningar, områden 
och sektioner, se figur 1. Studien påbörjades på sektionen TSPA tillhörande 
affärsenheten Saab Aerosystems och slutfördes på sektionen FATPA tillhörande 
affärsenheten Saab Aerotech. Detta av den anledning att Saab AB genomgått en 
övergripande omorganisation som resulterade i att avdelningen för Kund- och 
Produktstöd (Technical Operations), däribland sektionen TSPA, flyttades till en annan 
affärsenhet. Detta är dock fortfarande samma sektion med samma åtaganden. Fram till 
årsskiftet 2005/2006 tillhörde sektion TSPA, affärsenheten Saab Aerosystems medan 
man från och med år 2006 tillhör den ovan nämnda affärsenheten Saab Aerotech och 
benämns nu FATPA. Utredarna kommer fortsättningsvis i denna avhandling benämna 
sektionen FATPA, även om empiristudien och analysen utfördes på den då existerande 
sektionen TSPA, då dessa trots allt är samma sektion.  
 
Saab Aerotech är en affärsenhet inom Saab-gruppen och har som affärsidé att erbjuda ett 
brett stöd för produkters eftermarknad, med kompetens och förmåga som täcker flera 
sektorer: civil, försvars- samt affärssektor. Affärsenheten Aerotech är uppdelad i flertalet 
avdelningar där ibland Tehnical Operations, se figur 1. Inom denna avdelning finner man 
sektionen FATPA vilken främst ansvarar för framtagning av tekniska instruktioner för 
flygplan 39 Gripen. (Saab AB, Intranät, 2006)  
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Figur 1. Organisationsbild över Saab AB ned till sektion FATPA, där studien genomfördes (Saab AB, Intranät, 2006) 

1.2 Problembakgrund 
I samband med exporten av flygplan 39 Gripen till Tjeckien och Ungern, senare även 
Sydafrika, har sektionen FATPA på kort tid vuxit och utvecklats kraftigt för att kunna 
klara av leveransåtaganden under år 2005 och framåt. Produktionen av de 
underhållsinstruktioner, vilka denna sektion producerar åt flygplan 39 Gripen, har ökat 
markant med dessa exporter. Denna stora expansion, vilken sektionen har varit tvungen 
att genomföra, har lett till att arbetsförfarandet på sektionen blivit bristfälligt. Det tidigare 
informella arbetsförfarandet har, i och med expansionen, lämnat luckor i kommunikation 
och arbetsgång. Därför har en utvecklingsgrupp, kallad ”Task Force” vilken består av 
fyra konsulter, en planerare samt en sektionschef, tillsatts med uppgift att formalisera 
samt utveckla arbetsförfarandet. För att tydligt definiera och beskriva verksamheten och 
dess nya arbetsförfarande samt rutiner efter årsskiftet 2005/2006 vill man utveckla en 
”ledningsmodell” vilken skall innefatta detta. Denna skall beskriva hur sektionen FATPA 
då vill arbeta, framförallt med avseende på sektionens ledning och styrning. En definition 
av begreppet ledningsmodell ges i avsnittet nedan. 

1.3 Syfte 
Baserat på problembakgrunden är syftet med examensarbetet att ta fram och beskriva 
samt dokumentera en ledningsmodell som syftar till att säkerställa att verksamheten är 
välfungerande och kontrollerad. Den definition av en ledningsmodell som har gällt i 
denna studie samt kommer att gälla i detta arbete är:  
 

En modell som tydliggör sambanden mellan, liksom kravställer, de relevanta delar som 
en ledningsfunktion behöver ha kontroll över, i syfte att erhålla en väl fungerande och 

kontrollerad verksamhet. 
(Definition av utredarna tillsammans med handledare på Saab AB) 

 

Saab Group 
Management

Saab Aerotech

Aircraft Services

Technical Operations
FAT

Publications
FATP

FATPA
FATPT
FATPC

…

Affärsenhet

Division

Avdelning

Område

Sektion
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Ledningsmodellen skall innehålla en målbild, verksamhetsbeskrivning samt 
rekommendationer över hur målen kan nås. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med 
verksamheten och inom den arbetsgrupp, Task Force, som nu leder och utvecklar 
verksamheten. 

1.4 Studiens avgränsningar 
Den avsatta tiden för studien var 20 veckor. Under denna period skulle utredarna således 
inhämta teori, lära känna samt analysera verksamheten för att sedan dokumentera och 
presentera ledningsmodellen med tillhörande rekommendationer. 
 
Ledningsmodellen är ämnad att endast gälla sektionen FATPA även om det först togs 
fram en generell modell med övergripande delar vilka skulle kunna appliceras på andra 
verksamheter. Gränssnittet mot leverantörer och andra samarbetspartners har inte ägnats 
mer fokus än att analysera och identifiera hur gränssnittet bör se ut samt behovet av 
styrande dokument så som kravspecifikationer och kalkylblad. Slutligen har huvudfokus 
legat framför allt på att utveckla uppföljningen gällande tidhållning av leveranser och 
produktionseffektivitet samt nyckeltal för verksamheten. Det har även, av utredarna, 
initierats ett första steg för att säkerställa verksamhetens kvalitet.  
 
En del av studiens områden, så som tidhållning, planering och verksamhetsutveckling, 
har tidigare påbörjats av nämnda Task Force. Denna grupp har många idéer och visioner 
om hur verksamhetens framtid kan se ut. De arbetar kontinuerligt med förändringar i 
verksamheten. Task Force tyngd ligger i effektivisering av arbetsgången men berör även 
andra områden inom verksamheten som till exempel gränssnitt till kunder och 
leverantörer. Följande delar i ledningsmodellen har tagits fram i samarbete med Task 
Force: besluts- och drivningsforum, planering, verktyg, verksamhetsutveckling samt 
resurs och kompetens. 
 
Arbetsmiljö var något som ingick i studien till en början men exkluderades i efterhand, då 
det inte ansågs finnas tid till att undersöka området. Ett annat område som exkluderades 
från studien var ledarskap. Detta på grund av att ledningsmodellen inte skall vara 
anpassad för en specifik ledare utan skall kunna stödja olika ledartyper. 
 
Detta examensarbete har stött på svårigheter gällande dess avgränsningar på grund av att 
i den verksamhet där undersökningen ägt rum har det pågått en omfattande 
verksamhetsutveckling. Detta medför att arbetsområden och prioriteringen av dessa 
skiftat med tiden och lämnat avgränsningarna svåra att specificera.  
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2 Vetenskaplig metod 
& ansats      

Att genomföra en forskningsstudie kräver mycket arbete och god planering. För att hålla 
en hög kvalitet på forskningen fordrar det att forskaren/forskarna har ett genomtänkt 
arbetsförfarande och en tydlig forskningsansats. Det är av stort intresse att hålla 
forskningen objektiv och undvika personliga värderingar. Likaså är det av stor vikt att ha 
en hög tillförlitlighet på studien samt att den avgränsas inom lämpliga ramar.  
 
Denna forskningsstudie utfördes genom att först undersöka teori inom ämnet för 
studien. Därefter togs en generell ledningsmodell fram, tillsammans med handledaren för 
examensarbetet på Saab AB, vilken skulle kunna tillämpas på olika typer av verksamheter. 
Den generella ledningsmodellen presenteras i avsnittet 5.1, Generell ledningsmodell. 
Utredarna genomförde den empiriska undersökningen genom att deltaga i och observera 
verksamheten samt genom intervjuer med anställda, för att erhålla en bild av den rådande 
situationen. Därefter utfördes en analys av verksamheten genom att ställa den studerade 
teorin mot empirin. Efter analysen anpassades den generella ledningsmodellen utifrån 
verksamhetens behov, för att erhålla den slutliga ledningsmodellen. Nedan beskrivs mer 
ingående studiens metoder och tekniker, syftet med detta kapitel är också att förklara 
begrepp och paradigm. 

2.1 Arbetsmetod 
Alla forskare har en frågeställning vilken man söker svaret på. Dessutom bör man avgöra 
huruvida forskningen antingen skall verifiera teori eller ligga till grund för ny teori. Dessa 
två skilda metoder beskrivs mer utförligt i styckena nedan.  
 
Om man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser kallas detta för 
deduktiv slutledning. Då har man med andra ord en teori som bevisar hur relationerna 
mellan olika förhållanden ter sig i verkligheten. I de fall då forskningsarbeten bedrivs 
enligt deduktiva principer med avsikten att utgå från en teori och presentera ett 
antagande om verkligheten i en hypotes kallas detta ofta för ett hypotetiskt deduktivt 
arbete (Olsson, 2001). Enligt Patel och Davidsson (1991) får en redan befintlig teori i 
deduktiva fall lägga grunden till och bestämma vilken information som skall samlas in, 
hur tolkningsprocessen skall ske samt hur resultatet skall relateras till den befintliga 
teorin.  
 
Om forskaren istället utgår ifrån upptäckter i verkligheten som sammanförs till allmänna 
principer, vilka i sin tur kan presenteras i en ny teori, använder forskaren sig av ett 
induktivt förhållningssätt (Olsson, 2001). Risken med induktion är huruvida teorins 
räckvidd och generalitet är tillräcklig, eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag 
som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor. Forskaren måste 
därför identifiera något som sedan kan formuleras till en teori (Patel & Davidsson, 1991). 
 
Det finns även ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete vilket 
benämns abduktion. Detta sätt kan, enligt Patel och Davidsson (1991), sägas innebära en 
kombination av ovan presenterade induktion och deduktion. 
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I figur 2 sammanfattas skillnaden mellan induktiv och deduktiv slutledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 2. Induktiv och deduktiv slutledning (Olsson 2001) 
 
Då denna studie haft som syfte att analysera en given verksamhet har forskningsmetoden 
utgått från teorier med avseende att kunna verifiera styrkor och svagheter hos denna 
verksamhet. Utredarna har utifrån studerade teorier kunnat påvisa hur relationerna kan se 
ut inom verksamheten samt pekat på skillnader mellan den faktiska situationen och det 
eftersträvade läget. Teorierna har även legat till grund för de forskningsfrågor utredarna 
sammanställt och vilka har haft som syfte att utgöra basen för de intervjuer som 
genomfördes. Detta talar för att forskningen har genomförts med en deduktiv inriktning. 
Studien är inte uteslutande deduktiv då den ej enbart verifierar den bakomliggande teorin. 
Givetvis föreligger även induktiva inslag i studien, eftersom tolkningen av empirin leder 
fram till ny kunskap. Dessutom har utredarna vistats i verksamheten under en period och 
har därmed erfarenheter av arbetsprocesser och hur arbetsgången realiseras. Dessa 
upptäckter i verkligheten har sammanförts och presenterats i teorier vilket pekar på ett 
induktivt förhållningssätt.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att processen varit iterativ då utredarna varit tvungna 
att utgå ifrån teorier i många avseenden men vid andra utgått ifrån den verkliga 
verksamheten, vilket skulle kunna peka på ett abduktivt förhållningssätt. Utredarna anser 
dock att studien som helhet utgått ifrån teorier och därför har en deduktiv metod 
nyttjats. 

2.2 Ansats 
Allt forskningsarbete utgår från en eller flera frågeställningar. Ofta skiljer man på två 
olika ansatser för att utreda den givna frågeställningen, kvalitativ forskningsansats och 
kvantitativ forskningsansats (Strauss & Corbin, 1998). Nedan följer en enkel jämförelse 
mellan de två forskningsansatserna, tabell 1 (Olsson, 2001). 
 
 
 

Principer 
Hypoteser 

 
Begreppsbildning 

Samband 
 

Begrepp 
Operationella definitioner

Förutsägelser 
och 
förklaringar 

Fakta erhållna 
genom intervju, 
observation etc. 

Induktion Deduktion

Verkligheten 

Lagar och teorier
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TABELL 1. Jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsansats (Olsson 2001) 
 
 
Kvalitativ forskningsansats: 
 

- forskaren blir lätt subjektiv och står 
”innanför” och har långvarig 
kontakt med försökspersonen 

 
 
- forskningen är flexibel och 

frågeställningarna fördjupas 
successivt 

 
- relationen mellan teori och 

forskning bygger på ett successivt 
framväxande där fenomenet 
förklaras och teorin upptäcks 

 
- resultaten grundar sig på ett litet 

antal individer (mikro) och ett stort 
antal variabler 

 
- resultaten går på djupet och gäller i 

specifika miljöer, omständigheter 
och tidpunkter. 

 

 
Kvantitativ forskningsansats: 
 

- forskaren är objektiv och står 
”utanför”, har distans och ofta 
kortvarig eller ingen kontakt med 
försökspersonen 

 
- forskningen är strukturerad med i 

förväg entydigt formulerad 
frågeställningar 
 

- relationen mellan teori och 
forskning bygger på bekräftelse 
(hypotesprövning) 
 

 
- resultaten grundar sig på ett stort 

antal individer (makro) och har ett 
begränsat antal variabler 
 

- resultaten är generella och 
variablerna entydiga, valida och 
reliabla. 

 
 
Det är aldrig enkelt att använda sig av endast den ena ansatsen eller den andra då de kan 
ses som varsin ändpunkt på en linje. Merparten av all forskning ligger någonstans mellan 
de två ändpunkterna. En forskning som till exempel präglas av mer statistiska analys- och 
bearbetningsmetoder bör klassificeras som en kvantitativ forskningsprocess. (Patel & 
Davidsson, 1991) 
 
Den genomförda studien har nyttjat den kvalitativa forskningsansatsen då utredarna 
befunnit sig på platsen för fallet under hela utredningen. Utredarna har arbetat i 
verksamheten och haft daglig kontakt med personalen. Utöver detta har man även 
deltagit i mötesforum samt haft möjligheten att iterativt kunna ställa frågor om arbetssätt 
och organisation. Detta för att erhålla en realistisk bild och förståelse för arbetsrutiner 
samt arbetsatmosfär. Forskningen har även, enligt utredarna, varit flexibel då 
fördjupningsområdena växt fram med tiden, allt eftersom verksamheten mött 
problematik vilken ansetts som lämplig för utredarna att fördjupa sig inom. Forskningen 
har inte som avsikt att spegla en generell verksamhet utan är tänkt att spegla den unika 
verksamhet som nyttjas på sektionen där studien ägt rum.  

2.3 Fallstudie 
Med uppgiftens syfte i åtanke ansåg utredarna att en fallstudie var det bäst lämpade sättet 
att angripa uppgiften. Den utförda studien är en typisk fallstudie eftersom den studerade 
verksamheten inte jämförts med andra verksamheter och har därmed utgjort ett unikt fall 
samt att studien genomförts i en unik miljö.  
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Fallstudier är en beteckning vars innebörd syftar till att undersöka en avgränsad grupp, 
ett så kallat fall. Ett fall kan vara allt från en enskild individ eller en grupp individer till en 
hel organisation. Det avsedda fallet i denna studie är en enskild sektion inom en större 
organisation. (Patel & Davidsson, 1991) 
 
En av styrkorna med att utföra en fallstudie är att man har möjlighet att gå på djupet 
inom flera områden. En annan styrka med fallstudier är att den erbjuder att förklara 
varför vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är. 
Generellt sett är fallstudier den föredragna strategin när hur- och varför-frågor skall 
besvaras, när utredarna har liten kontroll över händelserna och när fokus ligger på 
samtida fenomen inom ett verkligt sammanhang. (Yin, 2003) 
 
Fallstudier rör sig i tiden, det vill säga att de tar del av alla tre tidsrymder, förfluten tid, 
nutid och framtid. Vid fallstudier används flera olika datainsamlingsmetoder beroende på 
vilket forskningsperspektiv man har (Olsson 2001). Yin (2003) beskriver sex viktiga 
källor, beviskällor, vilka är de vanligaste inhämtningsmetoderna av information vid 
fallstudier:  
 

Dokumentation  
Denna typ av källa kan ta olika former, så som brev, mötesprotokoll och 
rapporter, allt beroende på studiens karaktär.  
 
Arkiv/register  
Avser arkiverad dokumentation.  

 
Intervjuer  
Intervjuer är en av de viktigaste källorna vid fallstudier.  

 
Direkt observation  
Innebär att närvara vid den fysiska platsen för fallet.  

 
Deltagande observation  
Innebär att kunna deltaga aktivt i fallets processer.  

 
Fysiska verktyg eller andra objekt  
Genom att studera befintliga verktyg och instrument erhålla information.  

 
I denna fallstudie har dokumentation, arkiv/register, intervjuer samt direkt och 
deltagande observation nyttjats. Hur dessa beviskällor använts behandlas nedan.  

2.4 Informationsinhämtning 
Som nämnts tidigare talar Yin (2003) om de vanligaste typerna av beviskällor: 
dokumentation, intervjuer, observationer samt fysiska artefakter utifrån vilken 
information till fallstudien kan inhämtas. De källor som nyttjats i denna studie 
presenteras nedan. 

2.4.1 Dokumentation & arkiv/register 
Dokumentation och arkiv/register är hjälpsamma i första hand då det gäller att erhålla 
korrekta namn och förkortningar inom organisationer. Dessa är även till stor hjälp för att 
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styrka information från andra källor. Om de däremot motsäger en annan källa visar detta 
att fördjupning fordras för att erhålla korrekt information. (Yin, 2003) 
 
I denna studie nyttjades rutinbeskrivningar och flödesschema, bland annan 
dokumentation och arkiv/register. Detta för att, som ovan nämnts, bekräfta samt 
verifiera verksamheten och dess arbetsprocesser.  

2.4.2 Intervjuer 
För att kunna erhålla en allmän och rättvis bild över verksamheten som studien omfattar 
ansåg utredarna att observationer inte utgjorde fullgott syfte. Därav intervjuades ett antal 
(13 stycken) individer inom sektionen. Respondenterna valdes med avsikt att få en bred 
och rättvis spegling av avdelningens åsikter samt tankar angående om hur arbetet och 
relationer fungerar och/eller borde fungera. Nedan följer en redogörelse över hur 
intervjuerna genomfördes. 
 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin omvärld och sitt liv, varför inte fråga dem? 
I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, 
höra dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord. Samtalet är en 
grundläggande form för mänskligt samspel där forskningsintervjun bygger på vardagens 
samtal. Att använda sig av intervjun som forskningsmetod är inget konstigt, en intervju är 
helt enkelt ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale, 1997). Syftet med 
intervjuerna har, enligt utredarna, varit att erhålla respondentens uppfattning om den 
egna arbetssituationen. 
 
Enligt Yin (2003) är intervjuer en av de enskilt viktigaste källorna vid fallstudier. Detta 
därför att de flesta fallstudier handlar om mänskliga relationer. Dessa relationer bör 
redogöras för och beskrivas utifrån ögonen på betraktaren, det vill säga respondenten. 
En god respondent kan bistå med värdefull insikt och bakomliggande fakta gällande den 
aktuella situationen (Yin, 2003). 
 
Olsson (2001) anser att man skiljer på två intervjuer, dels kan intervjun vara standardiserad 
och dels strukturerad. En standardiserad intervju är väl planerad så att intervjuaren inte har 
möjlighet att variera situationen från en respondent till en annan. Det viktigaste skälet till 
att standardisera en intervju är enligt Olsson (2001) att minska intervjuarens inflytande på 
intervjun. Med en strukturerad intervju avses att frågorna är formulerade så att de 
uppfattas på likartat sätt av respondenterna. Den kvalitativa intervjun kallas, av Kvale 
(1997), för en ostrukturerad och icke-standardiserad intervju. Eftersom det finns få 
förstrukturerade eller standardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer, måste 
intervjuaren många gånger anpassa intervjun och dess metoder samt analyser, under 
intervjun (Kvale; 1997, Olsson; 2001). 
 
I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp en kunskap, ett utbyte av 
synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse 
(Kvale, 1997, Olsson, 2001). I forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att på 
kort tid skapa en sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och respondent blir mer 
än en artig konversation eller ett utbyte av åsikter (Kvale, 1997). 
 
Det betyder mycket för utgången av intervjun om forskaren har förberett sig. En 
väsentlig del av undersökningen bör ha ägt rum innan bandspelaren sätts på i den 
faktiska intervjusituationen. Nyckelfrågorna inför intervjun gäller vad, varför och hur. Vad: 
att skaffa sig en förkunskap om ämnet för undersökningen. Varför: att formulera ett klart 
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syfte med intervjun. Hur: att känna till olika intervjutekniker och besluta om vilken som 
är den som är mest lämplig i just denna undersökning. Det har flera gånger betonats att 
man vid intervjusituationer av ett intervjuprojekt bör tänka på att frågorna varför och vad 
bör ställas och besvaras innan frågan hur ställs. (Kvale, 1997) 
 
Vid förberedelserna av intervjuerna började utredarna med att framställa 
forskningsfrågor, dessa motsvarade de frågor studien sökte svar på. Utifrån dessa 
skapades sedan intervjufrågor, se bilaga 1. Intervjufrågorna formulerades på ett mindre 
konkret sätt och tillät därmed respondenten att själv diskutera sig fram till svaret. På detta 
sätt undvek utredarna att styra intervjun utan att respondenten själv kunde tolka frågan 
och ge svar därefter. Förhoppningen var att intervjufrågornas karaktär skulle leda 
respondenten till att resonera och svara på de forskningsfrågor vilka intervjufrågorna 
grundades på. 
 
Intervjuerna, vilka behandlades anonymt, tog från 40 minuter till 60 minuter att 
genomföra per respondent. Under intervjuerna antecknades svaren från respondenten 
kontinuerligt av båda utredarna. Efter varje utförd intervju diskuterade utredarna det 
erhållna materialet för att därefter renskriva detta. Om eventuella oklarheter uppstått 
kontaktades respektive respondent för förtydligande.  

2.4.3 Observationer 
Under hela studiens gång har observationer utförts. Till en början utfördes, vad Yin 
(2003) kallar, direkta observationer. Det vill säga att utredarna bidrog med ett passivt 
deltagande. Detta för att erhålla en förståelse för arbetsrelationer, rutiner och processer 
inom verksamheten. Efter en kortare tid blev även observationerna av deltagande 
karaktär. Dessa pågick parallellt med de direkta observationerna för att ge ytterligare 
inblick och förståelse. Vid observationer har man möjlighet att iaktta och förstå 
företeelser i deras naturliga sammanhang till skillnad från intervjuer (Olsson, 2001).  

2.4.4 Litteratur 
”Den som är förtjust i praktisk verksamhet utan vetenskaplig grund är som en lots på 

ett skepp utan roder och kompass och vet aldrig vart han är på väg. Praktik måste 
alltid grundas på en sund kunskap om teorin.” 

 (Olsson, 2001, Leonardo Da Vinci, 1452-1519) 
 
Förutom att säkerställa fallstudiens information behövde forskarna även erhålla en 
grundlig teori för att kunna utföra senare analys. Hela den teoretiska referensramen för 
studien har ansamlats genom en omfattande litteraturstudie. I litteraturstudien har 
förutom litteratur i form av böcker även ISO-standarder och elektroniska källor, så som 
Internet samt intranät, använts.  

2.5 Validitet & reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är kriterier som används vid kvalitetsbedömning och kontroll av 
fallstudier. För att säkerställa fallstudiens validitet är det viktigt att under studiens gång 
använda multipla beviskällor. Enligt Yin (2003) mäts validitet utefter tre kriterier; 
arbetsvaliditet (construct validity), intern validitet (internal validity) samt extern validitet 
(external validity). Arbetsvaliditet handlar om att genomföra korrekta operativa 
mätningar för de koncept som studerats. Intern validitet används endast för förklarande, 
orsak och verkan, eller slutledningsfallstudier. Extern validitet handlar om att upprätta en 
grundläggande bas, utifrån vilken fallstudiens resultat kan generaliseras på andra liknande 



 11

fall. För att säkerställa den externa validiteten, i de fall forskaren gör en enskild fallstudie, 
måste resultaten stödjas av en bred vetenskaplig och teoretisk bas (Yin, 2003). För den 
här studien är endast extern validitet relevant att beakta. 
 
Reliabilitet innebär huruvida studien kan upprepas av andra forskare och att dessa genom 
att använda samma undersökningsprocedurer skall komma fram till samma resultat och 
slutsatser (Yin, 2003). Detta är ofta omöjligt, och inte heller önskvärt, vid fallstudier som 
undersöker komplexa fenomen.  
 
Genom att använda multipla informationskällor har utredarna ämnat säkerställa 
fallstudiens validitet. Denna studie har nyttjat dokumentation, arkiv/register, intervjuer 
samt observationer för att erhålla en god validitet. För att säkerställa den externa 
validiteten, och generaliserbarheten av teorin, har omfattande litteraturstudier genomförts 
inom bland annat organisations- och processteori. Studiens resultat, ledningsmodellen, är 
i stora drag generaliserbar på många verksamheter men är anpassad åt en specifik 
verksamhet.  

2.6 SWOT-analys 
För att analysera studiens empiri användes analysmetoden SWOT, detta för att på ett 
enkelt samt övergripande sätt kategorisera verksamhetens positiva och negativa sidor, se 
figur 3.  
 
 
 

Nuläge 
 
 
 
 

Framtid 
 
 
  

           Positivt           Negativt 
 

Figur 3. Illustration av en SWOT-matris (Chapman, 2005) 
 
SWOT-analys är en effektiv och enkel metod för att identifiera styrkor och svagheter 
samt att undersöka möjligheter och hot inom olika områden. Syftet är att öka 
medvetenheten kring det undersökta området för att kunna göra diverse förbättringar 
samt att undvika problem genom att upptäcka dessa tidigare i form av hot. (Aniander et 
al, 1998) 
 
Metoden lämpar sig bäst för att granska organisationer och deras miljöer men kan 
användas inom många olika områden, som till exempel personlig utvärdering. SWOT-
analysen utgör en bra grund vilken kan underlätta beslutsfattande samtidigt som de är 
enkla att genomföra. Det anses även vara en bra start i en flerstegsprocess där det 
slutgiltiga målet är att genomföra en förändring eller fatta ett beslut. Analysmetoden skall 
ses som ett hjälpmedel och inte en lösning, denna identifierar endast positiva och 
negativa aspekter inom olika områden. (Chapman, 2005; Mind Tools Ltd., 2005) 

 
Styrkor  

(Strenghts) 

 
Svagheter 

(Weaknesses)  
 

 
Möjligheter 

(Opportunities)  

 
Hot  

(Threats)  
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Efter genomförda intervjuer gjordes en SWOT-analys över den verksamhet som studien 
behandlar. De studerade teorierna användes av utredarna som utgångspunkt för hur en 
välfungerade verksamhet bör vara uppbyggd. Denna fiktiva verksamhetsbild jämfördes 
med den erhållna empirin bestående av intervjumaterial samt observationer. Den utförda 
SWOT-analysen beskrev den nuvarande situationen på sektionen, samt tydliggjorde både 
hot och möjligheter. Det bör påpekas att SWOT-analysen är subjektiv och kan generera 
olika resultat beroende på vem, eller vilka, som genomför den. SWOT-analysen är en 
metod vilken används för kunna genomföra en utförligare analys och kan därmed liknas 
vid ett analysunderlag. Se kapitel 5, Analys, för studiens utförda SWOT-analys. 

2.7 Kritiskt förhållningssätt 
I detta avsnitt analyseras studiens kvalitet utifrån de arbetsmetoder som använts, det vill 
säga att det argumenteras för huruvida studiens resultat är pålitligt samt om empirin och 
teorin är trovärdig.  
 
Studien syftar inte till att ge en generell bild över en verksamhet och hur denna bör 
fungera, utan den speglar en unik verksamhet. Vid fallstudier kan generaliserbarheten 
annars ifrågasättas eftersom studien är beroende av antalet fall samt valet av fall. 
Eftersom denna studie omfattar endast ett fall, en verksamhet, kan just 
generaliserbarheten ifrågasättas. Däremot handlar denna studie om att utvärdera detta 
specifika fall och därför anser utredarna att fler fall ej måste involveras. Studiens resultat 
skulle kunna ha gynnats av att flera organisationer med liknande verksamhet jämförts.  
 
Enligt Kvale (1997) skall en kvalitativ forskningsintervju vara ostrukturerad samt icke-
standardiserad. Vid de genomförda intervjuerna användes förbestämda intervjufrågor 
vilket skulle kunna anses som strukturerat och därmed motsäger att intervjuerna varit 
kvalitativa. Det skall däremot påpekas att de frågor som använts vid intervjuerna var av 
diskuterande karaktär vilket gör intervjun mindre strukturerad. De förbestämda frågorna 
till trots, utvecklades intervjuerna till öppna samtal om ett specifikt ämne av studiens och 
verksamhetens intresse. 
 
Vid informationsinhämtning i form av intervjuer, tolkas informationen till en viss grad av 
intervjuaren. Därmed kan respondentens svar misstolkas samt att respondenten själv kan 
vinkla och färga sina svar. Det finns dessutom alltid en risk att intervjuaren leder 
respondenten genom intervjun, vilket inte alltid speglar respondentens egna åsikter. Det 
skulle även kunna vara på så vis att respondenten anser det känsligt att svara på frågor 
angående till exempel deras chef och ledning, vilket kan ge begränsade svar på frågor av 
denna karaktär.  
 
Som nämnts i avsnitt 1.4, Avgränsningar, så har detta examensarbete stött på svårigheter 
gällande avgränsningar. Om dessa skulle ha varit mer specifika från början skulle studien 
kunnat drivas längre och djupare inom området för studien. 
 
Det bör tilläggas att något som torde ha gynnat studien skulle ha varit att intervjua 
underhållsberedare på FATD samt granskare. Detta för att erhålla deras syn på 
relationen, då den kan skilja sig från sektionen FATPA:s syn. 
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3 Teoretisk referensram 
Denna del i rapporten syftar till att presentera de teorier vilka bygger upp, styr och leder 
en verksamhet. Teorierna som beskrivs nedan är tänkta att vara högst generella, med 
detta menar utredarna att de skall kunna appliceras i många existerande verksamheter. 
Det skall dock tas i beaktande att olika verksamheter har olika behov av de givna 
områdena vilket medför att dess prioritet och utrymme kan variera. Utredarna har valt att 
presentera ämnena i följande kategorier: Organisation, Verksamhetsutveckling, Ledning & 
styrning, samt Processer. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund för den analys som 
presenteras i kapitel 5, Analys, och avslutningsvis för ledningsmodellen.  

3.1 Organisation 
En organisation består av en grupp människor som tillsammans har ansvar och 
befogenheter, vilka samverkar för att uppnå organisationens syfte (ISO 9000:2000). 
Kapitlet avser att behandla, för en organisation, viktiga grundstenar och tankesätt.  

 
”En organisation kan innefatta flera verksamheter och en verksamhet kan innefatta en 

eller flera organisationer.”  
(ISO 15288, 2003) 

 
Många forskare har angett formalisering, eller graden av formalisering, som den viktigaste 
skillnaden mellan grupper och organisationer. Man utgår ifrån att en grupp är informell 
medan en organisation är präglad av formalisering, det vill säga skrivna regler och 
instruktioner, organisationsplaner och vissa juridiskt bindande avtal. Formaliseringen kan 
vara mer eller mindre omfattande, mer eller mindre koncentrerad på olika områden. Det 
avgörande torde vara att i förhållande till organisationen är gruppen mer spontan. Själva 
medlemskapet i en organisation har andra konsekvenser än medlemskapet i en grupp. 
Om man säger att organisation är formaliserad, skall det inte tydas som om 
organisationen med nödvändighet är formalistisk. (Bakka et al., 2001)   

3.1.1 Organisationer på 2000-talet 
Kotter (1998) förklarar att ett vinnande företag på 2000-talet måste ständigt ha en hög 
angelägenhetsnivå om de yttre förutsättningarna fortsätter att öka. Långa perioder av 
lugn eller självbelåtenhet som avbryts av kortare perioder av hektisk aktivitet, vilket är 
signifikativt i 1900-talsmodellen, kommer inte att fungera. Nedan är en jämförelse gjord 
av Kotter (1998) mellan 1900-talets och 2000-talets organisationer: 
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TABELL 2. Jämförelse mellan 1900-talets och 2000-talets organisationer (Kotter, 1998) 
 
1900-TALET     2000-TALET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Vision, strategi & mål 
I varje organisation är det viktigt att klargöra vilken roll organisationen har, varför finns vi 
till?, vilket brukar förklaras av verksamhetsidén eller visionen. Denna beskriver vad som 
skall produceras och på vilket sätt verksamheten önskar bli erkänd. Samtidigt som den 
även beskriver vad verksamheten vill uträtta, för vem den vill uträtta detta och vad som 
eventuellt kan skilja denna verksamhet från andra konkurrenter. Verksamhetens strategi 
skall uppnå verksamhetens syfte. Vad är det man vill åstadkomma? Hur tänker man gå till 
väga för att uppnå verksamhetsmålen? Dessa är frågor som skall besvaras av den 
tilltänkta strategin. Verksamhetsstrategin skall i huvudsak vara långsiktig, men dock inte 
motsträvig för enstaka kortsiktiga lösningar. Strategin bör innehålla tydliga 
målformuleringar med delmål respektive slutmål (Bergman & Klefsjö 2001, s 395). Det 
gäller att få organisationen att känna till och acceptera den kurs man väljer med sin 
strategi. Samtidigt måste organisationen vara flexibel för att kunna göra kurskorrigeringar 
om omständigheterna så kräver (Ljungberg & Larsson, 2001). 

STRUKTUR 
• Byråkratisk 
 
• Många nivåer 
• Organiserad så att chefer på 

mellannivå skall sköta företaget 
 
• Karakteriseras av policy och 

procedurer som skapar många 
komplicerade, interna ömsesidiga 
beroenden 

STRUKTUR 
• Icke-byråkratisk, med färre regler och 

anställda 
• Begränsad till färre nivåer 
• Organiserad så att ledningen skall 

leda och anställda på lägre nivåer 
skall svara för företagsskötseln 

• Karakteriseras av policy och 
procedurer som ger den minimala 
interna växelverkan som behövs för 
att tillgodose kundernas behov 

SYSTEM 
• Beroende av ett fåtal system för 

presentationsformer 
 
• Distribuerar prestationsdata 

endast till den högre ledningen 
• Erbjuder chefsutbildning och 

stöd endast efter tjänsteår 
 

SYSTEM 
• Beroende av många system för 

prestationsförmåga, särskilt sådan 
som ger data om kunderna 

• Vittomfattande distribution av 
prestationsdata 

• Erbjuder chefsutbildning och 
stödsystem till många 

 

KULTUR 
• Inåtvänd 
• Centraliserad 
• Trögt beslutsfattande 
• Politiserade 
• Riskovillig 

KULTUR 
• Utåtriktad 
• Delegerad 
• Snabba beslut 
• Öppen och rättfram 
• Mer risktolerant 
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Bergman och Klefsjö (2001, s 395) belyser att för att en verksamhet skall kunna uppnå 
sin vision behöver man både kortsiktiga och långsiktiga mål. Meningen med ett mål är att 
ge en föreställning om vad man konkret vill uppnå inom en given period. Det är av 
yttersta vikt att målen som sätts är konkreta och tydliga samt mätbara. Man bör dessutom 
utse någon som har ansvar för målen i syfte att säkerställa att målen nås och att framsteg 
görs. Enligt Abrahamsson (2000) ligger huvudproblemen med målsättning i att formulera 
konkreta mål som man tydligt kan se om man uppnått eller ej. Det är viktigt att sätta upp 
mål som sedan kan förmedlas inom organisationen. Det är även viktigt att målen i sin tur 
är konkreta, då det underlättar för mätning av resultatet. Om man skulle ha abstrakta mål 
blir det betydligt svårare att följa upp dessa och därmed se om man nått målen eller inte. 
I anslutning till ovanstående målsättning påpekar Giertz (1999), att om man vill förbättra 
kvaliteten, effektivitet eller servicegraden i en befintlig verksamhet måste man formulera 
tydliga målsättningar och kontinuerligt följa upp utfallet med hjälp av nyckeltal. Nyckeltal 
behandlas mer utförligt i avsnitt 3.3.1, Mätning & uppföljning.  
 
Enligt Allen (1995) finns det två regler för målformulering. Den första är att: ”Målen måste 
härröra från och stämma med organisationens syften och affärsidé.” Detta är inte alltid lätt då syften 
kan tolkas fel samt vara dåligt definierade. Det är upp till ledningen att ta fram och 
formulera syften på ett tydligt sätt och det krävs mycket hårt arbete för att uppnå detta. 
Regel nummer två bygger på att målet måste gå att omvandla till visst arbete och speciella 
arbetsuppgifter som skall utföras för att målet skall uppnås. Målen måste även vara 
meningsfulla. Om målen inte är rimliga eller genomförbara är det lika bra att formulera 
om dem. Det är inte många som är beredda att arbeta hårt för nånting man inte tror på. 
Avslutningsvis anser Allen (1995) att målen inte behöver vara strikta, man vet aldrig vad 
framtiden har för överraskningar och de är många omständigheter som ligger utanför vad 
man kan kontrollera. Därför menar Allen (1995) att målen måste vara flexibla och 
därmed möjliga att formulera om. 
 
Gällande mål och målsättningar anser Giertz (1999) att dessa bör upplevas som både 
sporrande och uppnåeliga av alla de berör, samtidigt som de måste säkerställa en för 
verksamheten acceptabel utveckling. Även Giertz (1999) menar att mål kan med god 
anledning delas upp i kortsiktiga och långsiktiga mål. Innan mer kortsiktiga mål 
formuleras kan det vara lämpligt att ledningen ger en vision av långsiktiga utmaningar 
och målsättningar. De långsiktiga visionerna klargör att de målsättningar som man kan 
komma överens om på kort sikt inte är de slutliga målen. Giertz (1999) anser att de 
långsiktiga målen kan ledningen självständigt formulera medan de kortsiktiga målen bör 
man förhandla om med den berörda personalen så att de accepteras.  
 
Alla organisationens olika delar måste tillsammans arbeta mot den gemensamma visionen 
och följa den gemensamma strategin för att kunna uppnå de gemensamma målen. 
Därmed anser Ljungberg och Larsson (2001) att helhetssyn är ett begrepp som inte går 
att undvika. För att kunna leda och utveckla verksamheten krävs det att man har kontroll 
över organisationens helhetsbild. För att nå den gemensamma visionen och följa den 
gemensamma strategin måste alla delar av organisationen vara inblandade. Alla 
organisationer måste ha kontroll över helhetsbilden i syfte att kunna leda och utveckla 
verksamheten. Även Bergman och Klefsjö (2001, s 46) belyser vikten av att se helheten 
av en verksamhet. När en strukturerad verksamhet och dess processer tydliggörs får man 
inte överse med att alla de olika processerna sinsemellan är beroende av och påverkar 
varandra. En tolkning torde vara att processerna bildar ett system och därför fordrar ett 
mera långsiktigt systemtänkande för att uppnå framgång. Förmågan att se helheten, eller 
systemtänkande, är en viktig del hos alla organisationer (Bergman & Klefsjö, 2001, s 46).  
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3.1.3 Resurs & kompetens 
Högsta ledningen bör säkerställa att de resurser som är väsentliga, för att införa strategin 
och uppnå organisationens vision och mål, fastställs samt görs tillgängliga. Resurser kan 
vara personal, infrastruktur, verksamhetsmiljö, information, leverantörer, 
samarbetspartners, naturresurser och ekonomiska resurser. (ISO 9004:2000) 
 
Det är viktigt för en verksamhet att de resurser, vilka utgörs av personal, som finns 
innehar en hög kompetens. Ljungberg och Larsson (2001) förklarar att kompetens 
innebär att kunna omsätta kunskaper i handling, med andra ord förmågan att tillämpa en 
kunskap. Relationen mellan människan och arbetet ligger oavkortat i fokus gällande 
begreppet kompetens. Förståelse är grunden för mänsklig kompetens med avseende på 
arbete. Utifrån enskilda personens förståelse av arbetet formar, organiserar och utvecklar 
man dessa kunskaper och färdigheter till en specifik kompetens. Ljungberg och Larsson 
(2001) anser att kompetens är en tillgång som stiger i värde ju mer den används, det är 
dessutom en ofrånkomlig del i ledningsarbetet att ägna sig åt kompetensutveckling.  
 
Enligt ISO 9004:2000 är det ledningens uppgift att se till att den kompetens som är 
nödvändig för att verkningsfullt och effektivt driva organisationen finns tillgänglig. Man 
kan förvänta sig att ledningen analyserar både det nuvarande och det framtida 
kompetensbehovet jämfört med den kompetens som redan finns i organisationen. Detta 
för att kunna införskaffa kompetens om denna skulle saknas. Man bör också säkerställa 
att verksamhetsmiljön har ett positivt inflytande på personalens motivation, 
tillfredsställelse och prestationer för att på så vis förbättra organisationen som helhet 
(ISO 9004:2000). 
 
Jan Carlzon (1985) påpekar att den anställde måste kunna känna delaktighet, engagemang 
och ansvar för att kunna utföra ett bra arbete. En sammanfattning av viktiga element för 
att skapa delaktighet i en organisation med hjälp av information och delegation är enligt 
nedan: 
 

• Det viktigaste för en människa är att veta och känna att hon behövs 
• När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är 

tillgängliga 
• En människa som inte har informationen kan inte ta ansvar. En 

människa som har information kan inte undgå att ta ansvar 

3.1.4 Leverantörer & kunder 
Verksamhetens ledning bör upprätta relationer med leverantörer, kunder och övriga 
samarbetspartners för att främja och underlätta kommunikation, med avsikt att 
ömsesidigt förbättra funktion och effektivitet hos de processer som skapar värde för 
verksamheten. Det finns flera olika möjligheter för organisationerna att öka värdet för 
verksamheten genom samarbete med sina leverantörer och samarbetspartners. (ISO 
9004:2000) 
 
ISO 9004:2000 anser även att man bör tillförsäkra att organisationen har definierat 
ömsesidigt acceptabla processer för att kommunicera med sina kunder och andra 
intressenter på ett verkningsfullt och effektivt sätt. Införande och underhåll av sådana 
processer bör göras, för att säkerställa tillräcklig förståelse för intressenters behov samt 
förväntningar, för att samarbetet skall fungera. Detta medför även att man kan överföra 
dessa till krav att tillämpas inom organisationen. Enligt ISO 9004:2000 bör dessa 
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processer innefatta identifiering och gransakning av relevant information samt aktiv 
involvering av kunder och andra intressenter (ISO 9004:2000). Processer beskrivs närmre 
i kapitel 3.4, Processer. 

3.2 Verksamhetsutveckling 
Ingen verksamhet kan hålla sig lönsam och konkurrenskraftig om den inte utvecklas. 
Verksamhetsutveckling handlar om att hela tiden utvecklas på kort och på lång sikt. 
Utvecklingen kan ske på flera olika nivåer inom verksamheten, allt från produktion och 
administration till organisation. 

3.2.1 Syftet med verksamhetsutveckling 
Att förändra en verksamhet kräver, utöver stora insatser i form av tid och arbete, 
dessutom mod, målmedvetenhet, kunskap, skicklighet samt förmågan att lära och 
glömma. Om det sedan krävs genomgripande förändringar för att organisationen skall 
kunna anpassas till förändringar i omvärlden, är omsorg och eftertanke nödvändiga 
förutsättningar för genomförandet. Ljungberg och Larsson (2001) menar att allt är av 
vikt, som till exempel att ange mål och riktlinjer för framtiden, att genomföra diverse 
aktiviteter, stora som små, att utföra symbolhandlingar, att snabbt rätta till fel, att fira och 
belöna samt att coacha, ingenting är utan betydelse. De menar dessutom att en 
verksamhet hela tiden måste kunna möta nya förutsättningar och krav. Att leda ständig 
förändring är en av de största utmaningarna för framtidens ledare (Ljungberg & Larsson, 
2001).  
 
Ett känt begrepp inom utveckling är ”Kaizen”, vilket är japanska för ”ständig förbättring”. 
Imai (1991) anser att kärnan i Kaizen-konceptet är enkel och rättfram: Kaizen innebär 
förändring till det bättre. Det innebär en verksamhetsutveckling som består av 
kontinuerlig förbättring som innefattar alla, både företagsledning och anställda. Enligt 
Imai (1991) förutsätter filosofin att vårt sätt att leva, vare sig det är vårt arbetsliv, vårt 
sällskapsliv eller vårt familjeliv, förtjänar att konstant förbättras. 
 
Som en hjälp att säkerställa framtiden för organisationen och tillfredställelsen hos 
intressenterna menar ISO 9004:2000 att ledningen bör skapa en kultur som medför att 
medarbetare aktivt söker möjligheter till förbättring av prestanda hos processer, 
aktiviteter och produkter. För att engagera medarbetare i verksamhetsutveckling bör 
man, i ledande befattning, skapa en miljö där befogenheter är delegerade. Detta för att 
medarbetaren skall känna att den givits ansvar och fått chansen att fastställa möjligheter 
för organisationen samt att förbättra sin prestationsförmåga (ISO 9004:2000). 

3.2.2 Att etablera & driva ständiga förbättringar 
Om en organisation skall kunna göra olika förbättringar kontinuerligt gäller det att alla i 
företaget är delaktiga. I organisationer där man lyckats med bedriften har alla anställda 
sett det som sin uppgift att aktivt arbeta för att både identifiera kvalitetsbrister i 
verksamheten samt bidra till att dessa åtgärdas. För att uppnå det företagsklimat som 
nämns ovan, anser Ljungberg och Larsson (2001) att det måste vara tillåtet att ifrågasätta 
allt, exempelvis existerande rutiner för att kunna ge förslag på förbättringar. Nyckeln för 
att bli framgångsrik, i de ständiga förbättringarna, är att nyttja organisationens samlade 
kompetens och erfarenhet (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Giertz (1999) pekar även på att olika verksamheter arbetar med olika förutsättningar och 
måste därför ledas och styras utifrån de förutsättningar som just den egna verksamheten 
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har. Har man inte tillräcklig kunskap om den egna verksamheten, eller riktigt förstår vad 
som är av betydelse för dess framgång, är det nästintill omöjligt att förbättra den (Giertz, 
1999). 
 
Att åstadkomma en stor förändring inom en organisation är av en lång rad olika skäl 
svårt. Detta är något alla, vilka arbetar med förändring, blir varse om. Företag med en 
byråkratisk grund, en inåtvänd företagskultur eller brist på ledarskap hos den 
administrativa ledningen tar ofta för lång tid på sig innan de genomför den nödvändiga 
förändringen. Detta trots att man genom observationer kunnat se att kostnaderna för 
produktionen är för höga, att produkterna inte håller tillräckligt hög kvalitet eller att 
kundkrav inte möts. En metod som kan bemöta ovan nämnd problematik samtidigt som 
den är avsedd för att förändra strategier, processer eller att höja kvaliteten, och göra detta 
ordentligt, är Kotters (1998) åttastegsprocess, vilken presenteras nedan. (Kotter, 1998) 

3.2.3 Kotters åttastegsprocess 
Precis som ovan nämnts har Kotter (1998) tagit fram en rekommendation innehållande 
åtta steg för genomdrivandet av väsentliga förändringar. Uppräkningen nedan bör inte 
bara ses som steg i en arbetsprocess eller som en mall, utan lika mycket som information 
om vilka områden som är viktiga att arbeta med för att lyckas med en förändring. Det 
kan vara en fördel att arbeta parallellt med flera av stegen och inte sekventiellt. Kotters 
(1998) åtta steg är: 
 

1. Att skapa ett angelägenhetsmedvetande, både engagemang och lust till förändring 
måste skapas för att alla tillsammans skall kunna arbeta för förändringen. 

 
2. Att skapa den vägledande koalitionen, enstaka personer kan inte förändra en 

verksamhet. En grupp är med större sannolikhet mer lyckosam. 
 
3. Att skapa en vision och en strategi, vision och strategi finns ofta redan 

definierade i företaget. Problemet många gånger är att de inte är speciellt 
bra eller välutvecklade och än mindre kommunicerats ut i organisationen. 
För att kunna genomföra en förändring framgångsrikt måste dessa 
förankras i organisationen. 

 
4. Att förmedla förändringsvisionen, att kommunicera visionen innefattar inte bara 

att sprida den och göra den känd utan också att anpassa budskapet till de 
olika mottagarna. 

 
5. Att ge befogenheter för handlande på bred bas, olika praktiska hinder måste 

undanröjas för att möjliggöra förändringen. Tillåt anställda att ifrågasätta 
och se till att rätt kompetens finns till förfogande. 

 
6. Att skapa kortsiktiga vinster, för allas övertygelse är de tidiga resultaten 

kritiska, man kan inte ta för givet att framstegen bara kommer. En tidig 
framgång är en tydlig och klar följd av de ditintills genomförda 
förändringarna.  

 
7. Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen, nya värderingar och 

attityder måste integreras i företagskulturen. 
8. Att befästa vad som uppnåtts och att producera fler förändringar, samtidigt som de 

tidiga framstegen är kritiska får de inte leda till trygghet och en sänkning av 
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tempot. Istället för att nöja sig och slappna av, som resultat av de tidiga 
framstegen, bör de användas som ”bränsle” för att driva på fler förändringar 
och ge sig på svårare uppgifter. De bör ge mod och motivation för 
framåtsträvan. 

3.3 Ledning & styrning 
Ledning och styrning är, anser utredarna, obligatoriskt för att en organisation skall 
fungera och för att få en verksamhet att gå åt rätt håll. Ledningens uppgift är att 
framförallt arbeta med förbättringar samt kontroll av verksamheten. Ledningen bör 
ansvara för verksamhetsutveckling, uppföljning av strategiska mål samt även 
administration. 
 
Idag måste beslut fattas snabbt, detta förutsätter att den operativa personalen har 
långtgående ansvar och befogenheter. Ljungberg och Larsson (2001) menar att det inte 
längre finns tid att tillämpa principen ”samla information där nere, sänd uppåt, tänk och besluta 
där uppe, meddela och agera där nere”. Den nya principen är: ”tänk och agera där nere, tänk och 
möjliggör där uppe”. Ljungberg och Larsson (2001) anser att processorganisationen består 
av tvärfunktionella team som har ansvar och befogenheter att fatta beslut längs hela 
processen. Inom processorganisationer är det av stor vikt att man arbetar så långt det är 
möjligt tillsammans. I grunden är tanken att individerna i teamet tillsammans skall besitta 
den kompetens som kan behövas för att snabbt kunna agera när problem uppstår eller 
när möjligheterna uppenbarar sig i processen (Ljungberg & Larsson 2001). 
 
Imais (1991) uppfattning om begreppet ledarskap består av två huvudkomponenter, att 
förvalta och att förbättra. Förvaltning innebär att man ägnar sig åt åtgärder som 
vidmakthållande av gällande arbetsprinciper ifråga om teknologi, företagsledning och 
drift. Att förbättra handlar om att ständigt förbättra och att utveckla verksamheten (Imai, 
1991). Kotters (1998) syn på ledarskap har vissa likheter med den japanska 
uppfattningen. Kotter (1998) anser att den bästa lösningen, i en värld med ständiga 
förändringar, är att företagets chefer delegerar den administrativa ledningen ned till lägre 
nivåer. Cheferna får då mer tid att inrikta sig på ledarskapet. På så sätt får företaget en 
plattare hierarki som är mer dynamisk för förändringar med ett större 
manövreringsutrymme gentemot de andra företag som blir stela och förändringsovilliga 
(Kotter, 1998). 
 

”Det allra vanligaste argumentet för behovet av förändring är att företag kan nå 
framgång med små, stegvisa förändringar.” 

(Kotter, 1998) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) anser även att ledarformen bör medföra att man med hjälp 
av kunskap och en tillåtande företagskultur ger medarbetaren: 
 

• Befogenheter som väl överensstämmer med tilldelat ansvar 
• Förmåga att kunna ta tillvara befogenheterna 
• Kraft och lust att vilja ta tillvara befogenheterna 

 
Detta kallas på engelska för ”empowerment”. Detta handlar, enligt Ljungberg och Larsson 
(2001), om att praktisera en positiv människosyn och att visa stor tilltro till medarbetaren.  
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3.3.1 Mätning & uppföljning 
Anledningen till att använda mätning är att hela tiden veta var man står, vilken riktning 
man skall gå och hur långt man har kvar till målet. Med begreppet mätning avses att mäta 
prestationer som är direkt användbara i styrningen av verksamheten. Mätning krävs för 
att få en uppfattning om var man står och om man närmar sig målet eller inte. Utan 
mätning vet man inte vilken riktning man skall ta för att korrigera problemen. Effektivitet 
beskriver förhållandet mellan insats och resultat. Att effektivisera handlar om att 
minimera insatserna och maximera resultaten. För att uppnå en effektiv verksamhet 
måste man kontinuerligt se över sitt arbetssätt och eliminera eventuellt onödiga steg. 
Effektiviteten erkänns genom att nå sina målsättningar samtidigt som den bekräftas i 
uppföljning där resultaten påvisar att insatsen minskat i motsats till resultatet. (Ljungberg 
& Larsson, 2001) 
 
Allen (1995) påpekar att det är viktigt att kunna analysera värdena man får ut av 
mätningarna och sedan sprida denna information både till medarbetare och överordnade, 
så att alla involverade får information om eventuella framsteg eller motgångar. Allen 
(1995) menar att det första man bör tänka på när det gäller mätningar är vad man vill få 
ut av mätningarna. Informationen från mätningarna skall kunna följas upp för att kunna 
effektivisera arbetet. 
 
Varje enskilt fel eller varje enskild avvikelse från det förväntade resultatet bidrar dock 
med viktig information angående processen och måste därför utvärderas och 
sammanställas. Information i sin tur hjälper till att förbättra vår kännedom om de skäl till 
variationen i processresultatet. Genom att eliminera och reducera variationen kan 
processer förbättras och kundtillfredsställelsen öka. (Bergman & Klefsjö 2001, s 420)  
 
Om det som mäts blir gjort borde man ägna stor tanke åt vad som egentligen skall mätas. 
För att kunna bestämma vad som är bäst att mäta och vad man skall uppnå, måste man 
även veta varför man vill nå dessa resultat. Det räcker dessutom inte att mäta rätt saker, 
de måste även mätas på rätt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att all mätning syftar till 
att ge underlag för någon form av handling eller åtgärd. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Nedan följer några exempel från Ljungberg och Larsson (2001) där fördelar med, och 
motiv för, mätning i en verksamhet presenteras. 
 

• Mätning ger svar på: var? I vilken riktning? Utan mätning är det svårt att veta 
var man är, vart man är på väg, vad som har uppnåtts och hur långt det är 
kvar. 

• Mätning ger beredskap för handling. Mätning ger möjligheter att kunna styra 
och anpassa organisationen på ett tidigt stadium. 

• Mätning möjliggör jämförelser. Relevanta nyckeltal gör det möjligt att jämföra 
sig med konkurrenter etcetera.  

• Mätning leder till styrning genom fokusering. ”Det som mäts blir gjort” är inte bara 
ett antagande utan ett verifierat faktum. Mätning uppmärksammar det som 
är viktigt. 

• Mätning identifierar problem. Mätning underlättar identifiering och förståelse 
för problem. Mätning avslöjar inte bara problem och möjligheter, det kan 
även avslöja orsak och verkan. 
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• Mätning skapar ett gemensamt språk. Mätning kan också vara ett sätt att 
garantera att alla talar samma språk. 

• Mätning tydliggör samband mellan insats och resultat. För den enskilde individen, 
eller gruppen, kan den egna insatsen tydliggöras bättre och effektivare med 
mätning. 

• Mätning motiverar. Snabb uppföljning och återkoppling motiverar utförandet 
av uppgifter. 

• Mätning ger klara budskap åt leverantörer. Med ett välutvecklat mätsystem blir 
det lättare att delge leverantörer vilka variabler som är kritiska för 
relationen samt hur de är definierade. 

• Mätningar underlättar inköpsbeslut. Löpande uppföljning av leverantörers 
prestationer ger objektiva underlag för inköpsbeslut. 

• Mätning ger motiv till förändring. Objektiva fakta och medvetenhet ger motiv 
till förändring. 

• Mätning är nödvändigt för ständiga förbättringar. Mätningar är motorn för 
ständiga förbättringar.  

 
Ljungberg och Larsson (2001) trycker på att kunskap är målet för all mätning, inte att 
skapa diagram. Att mäta skapar kunskap och förståelse, det är detta som är dess syfte. 
Om resultaten används rätt, ger dessa stöd i många mätningsrelaterade beslutssituationer, 
till exempel med avseende på vad som skall mätas, hur det skall presenteras, för vem, hur 
ofta, hur mycket etcetera. Mätning ger kunskap, kunskap i sin tur är en nödvändig 
förutsättning för att skapa förståelse och möjlighet att utveckla och förbättra. Mätningen 
måste ses i ett vidare perspektiv och inte bara som en metod för att registrera och 
behandla data. Ljungberg och Larsson (2001) belyser även att det finns en skillnad mellan 
data och information. Eftersom syftet med att mäta är att ge kunskap bör man veta dels 
hur information och data skiljer sig åt samt hur kunskap kommer till. Innan data eller 
information omvandlas till kunskap och handling betraktar Ljungberg och Larsson 
(2001) den som ”död”.  
 
Vid mätning används ofta nyckeltal. Med nyckeltal avses ett tal som komprimerar 
information i syfte att göra den mer lättillgänglig (Nationalencyklopedin, 2006). De 
används för att beskriva alla tänkbara förhållanden i ett företag eller ett företags finanser. 
Enligt Aniander et al. (1998) säger nyckeltal, i sig, ingenting om företaget utan det är först 
när det sätts i relation till något som det får en innebörd. 

3.3.2 Kommunikation 
Allen (1995) talar om fem regler för att erhålla effektiv kommunikation: 
 

1. Om det ska gå att kommunicera måste det finnas ett utbyte av information. 
Det måste finnas minst två personer för att utbyta information. 
Kommunikationen måste vara av formen tvåvägskommunikation annars 
sker inget utbyte. 

 
2. All information som utväxlas bör vara så klar och fullständig som möjligt. 

Information kan tolkas på olika sätt från individ till individ, därför är det 
viktigt att information är så pass tydlig att den bara kan tolkas på ett sätt. 
Det är även viktigt att man förmedlar all information och inte undviker den 
information som man personligen tycker är självklar. 
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3. Informationen bör vara meningsfull för den individ som tar emot den. 
Information som inte är relevant för mottagaren, brukar ofta ”gå in i ena örat 
och ut genom det andra”. Därför är det viktigt att man endast ger information 
till de individer som berörs av den. Det är även viktigt att informationen 
formuleras på ett sätt så att det tydligt framgår att mottagaren har ett behov 
av den. 

 
4. Kontrollera alltid att budskapet har blivit förstått. Det är viktigt att 

kontrollera att informationen har nått fram på rätt sätt. Därför är feedback 
ett måste för att bekräfta utbytet. Denna punkt är indirekt relaterad till 
punkt ett. 

 
5. Information kan överföras på många sätt. Ju fler sätt som används, desto 

klarare och mer övertygande blir budskapet. Men det måste hela tiden vara 
samma budskap. Det är mycket viktigt att vara konsekvent. Ett sätt som 
ofta glöms bort vid informationsspridning är ens sätt att agera. Om till 
exempel en chef informerar både visuellt och verbalt att det skall bli 
renligare på arbetsplatserna och sedan har stökigt på sitt eget kontor ger 
chefen fel signaler och visar att renlighetsreglerna inte var så allvarliga.  

 
Organisationens ledning bör, enligt Allen (1995), definiera och införa en verkningsfull 
och effektiv process för att informera anställda om policy, krav, mål och resultat. Att 
lämna sådan information kan hjälpa till i arbetet att förbättra organisationens funktion 
och resultat. Allen (1995) anser att ledningen aktivt bör uppmuntra till att information 
sprids inom organisationen samt att informationen håller medarbetarna engagerade. 
 
En medarbetare kan kommunicera med kollegor vid flera tillfällen per dag. Vid de flesta 
av dessa tillfällen sker det på ett informellt och spontant sätt med hjälp av telefon eller 
direkt kontakt vid någons arbetsplats. Ulrich och Eppinger (2003) anser att en 
välfungerande informell information är ett viktigt och användbart medel för att bryta ned 
individuella samt organisatoriska barriärer för att stärka tvärfunktionell samverkan. För 
att främja informell kommunikation bör nyckelpersoner sitta på samma arbetsplats. Allen 
(1977) har visat att kommunikationsfrekvensen är relaterad till avståndet mellan 
kollegorna. Kommunikationsfrekvensen avtar drastiskt redan efter bara ett par meter, 
detta åskådliggörs i figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Förhållande mellan kommunikationsfrekvens och avstånd (Allen 1977) 
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Enligt Liker (2004) skall man använda Visuell kontroll (Visual planning), så att inga problem 
undanhålls. En del verksamheter har accepterat att problem först dyker upp då det 
verkligen drabbar, exempelvis, produktionen. Detta medför ett slags krisbaserat ledarskap 
där ledningen hela tiden tvingas arbeta med att undvika de problem som dyker upp. 
Visual planning kan vara vilket kommunikationsverktyg som helst, som används i arbetet 
och kan ge oss information om hur arbetet skall göras samt huruvida det förekommer 
avvikelser. Den visuella aspekten medför att medarbetare exempelvis kan följa 
produktionstakt, kvalitetsstatistik eller leveranser. Liker (2004) anser att väl formgivna 
tabeller eller diagram, vilka åskådliggörs visuellt varje dag, ökar kontrollen över projektets 
fortskridande. Enligt Liker (2004) är visuella medel ett kompletterande verktyg för 
människan på grund av att vi tar in intryck från känsel, syn och hörsel. Detta samtidigt 
som att de bästa statusindikatorerna skall finnas på arbetsplatsen för att generera en 
angelägenhet hos personalen. Avslutningsvis säger Liker (2004) att: ”ledningen bör stödja 
personalen genom Visual planning så att de erhåller de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb”. 
 
Enligt Ulrich och Eppinger (2003) samt Liker (2004) är det av stor vikt att alla möten har 
ett uttalat och tydligt syfte. Detta genomförs genom att använda sig av en agenda, 
innehållande mötets diskussions- och beslutspunkter samt en aktionslista. En aktionslista 
skall beskriva uppgifter som beslutats på mötet. Liker (2004) påpekar även vikten av att 
rätt individer deltar på mötena samt att dessa är väl förberedda. För att tydligt förmedla 
budskap bör visuella medel nyttjas, detta för att deltagarna lättare skall kunna ta till sig 
information. För att effektivisera möten bör information, gällande till exempel problem, 
spridas innan möten för att på möten kunna fokusera på lösningen. Liker (2004) avslutar 
med att möten skall börja samt avslutas på utsatt tid. 

3.3.3 Planering 
För att rätt produkter skall tillverkas i rätt tid krävs produktionsplanering. Med planering 
menas att det finns kapacitet i tillverkningen, så som att material finns att tillgå, 
kompetens och så vidare. Man skiljer framförallt på två olika beordringsprinciper vid 
tillverkning: push och pull. Med push menas att tillverkningen trycks genom alla 
operationer i tillverkningsprocessen. När en operation är klar skickas delprodukten vidare 
till nästa steg som påbörjar förädlingen. Pull är motsatsen till push och påbörjas i den 
andra änden av tillverkningen. På så sätt beställs delprodukten neråt i tillverkningskedjan 
och på samma sätt sugs produkten ur tillverkningen. Numera är det vanligt att båda 
principerna används inom tillverkningen, vissa moment styrs genom push och andra med 
pull. (Aniander et al., 1998) 
 
Ulrich och Eppinger (2003) anser att planering främst är viktigt för att kunna uppskatta 
den mängd resurser som behövs, samt utvecklingstid som krävs, vid projekt. Viss 
planering sker i ett tidigt stadium och är på en mer övergripande nivå men den viktigaste 
delen av planeringen uppkommer innan man involverar utvecklingsresurserna. De anser 
att den planering som tas fram inte behöver vara låst och fixerad. Det skall alltid finnas 
möjlighet till att förändra planeringen, främst i de fall då man vill krympa 
utvecklingstiden. Detta kan, enligt Ulrich och Eppinger (2003), genomföras på olika sätt 
varav det lättaste är att öka utvecklingsresurserna, med högre kostnad som följd.  
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3.3.4 Kvalitet 
Kvalitet definieras som ”grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav”. Begreppet krav 
definieras sedan som ”behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller 
obligatorisk”. För att hålla sig konkurrenskraftig måste företagets produkt eller tjänst hålla 
en hög kvalitet till rätt pris, vilket för kunden kan beskrivas som prisvärt. (ISO 
9000:2000) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) belyser att både kundorientering och verksamhetens 
allmänna utveckling drivs på ett offensivt sätt under begreppet kvalitet. Även vad det 
gäller begreppets klassiska delar har kraven fortsatt att öka, utvecklingen går mot ett 
nollfelstänkande. Dagens företag har egentligen varken tid eller råd att göra fel eller att 
ägna sig åt att rätta dessa, samtidigt som kunderna inte accepterar felen. Det är inte bara 
störningar i produktion som står på spel utan det kan även vara företagets varumärke och 
rykte som far illa. Som Ljungberg och Larsson (2001) påpekar för dem som tänker i 
termer om ”lite fel får man tolerera” eller ”vi kan inte ha hur hög servicenivå som helst” kan det 
vara lämpligt att ställa sig frågorna:  
 

”Om vi inte hinner göra rätt från början, när ska vi då få tid att rätta våra fel? Vad 
tjänar det till att göra rätt andra gången om vi redan mist kunden?” 

(Ljungberg & Larsson 2001) 
 
En grundregel för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma 
bättre produkter samt arbetssätt som samtidigt kräver mindre resursåtgång. Ett annat sätt 
att uttrycka det är att det alltid finns sätt att åstadkomma högre kvalitet till lägre kostnad. 
I många fall kan enkla åtgärder åstadkomma stora effekter som förbättrad kvalitet och 
minskade totalkostnader. Problemet ligger i att finna dessa åtgärder. (Bergman & Klefsjö, 
2001 s 43) 
 
Enligt Liker (2004) är ett stort problem hos tillverkande företag att man, vid 
komplikationer i produktionen, ställer produkter åt sidan för att markera att någon 
förändring måste till innan produktionen kan fortgå. Detta skapar stora kvantiteter av 
produkter vilka måste adresseras senare, för att rättas till, och på så vis fördröjs hela 
produktionsflödet. Istället bör man adressera problemet direkt där det uppstått i syfte att 
få produkten färdig så fort som möjligt samt att uppmärksamma att samma misstag inte 
görs på fler produkter. På så vis säkerställer man kvaliteten på en gång. 
 

”Build a Culture of Stopping to Fix Problems, to Get Quality Right the First 
Time”(Liker, 2004) 

3.4 Processer 
Aktiviteter som sker i en verksamhet kan beskrivas med processer, utan dessa skulle inte 
en verksamhet kunna fungera. Processer kan förekomma inom alla delar av en 
verksamhet, allt ifrån den operativa delen till kommunikationsförfarandet. Gemensamt 
för alla processer är att de transformerar instorheter till utstorheter. (Ljungberg & 
Larsson, 2001) 



 25

3.4.1 Processdefinition 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 416) kan en process vanligtvis beskrivas som en 
”kedja av aktiviteter”. Detta är en bra förkortning men är långt från tillräcklig när det gäller 
utveckling av processer. Processerna inom verksamheten bör, enligt Ljungberg och 
Larsson (2001), vara tydliga och avgränsade samt så enkla och effektiva som möjligt. 
Processer kan på olika sätt vara relaterade till andra processer. Oftast är en process en del 
i ett komplicerat nätverk av flera processer. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) syftar 
processer till att tillfredsställa kundbehov. Det börjar med att ett kundbehov identifieras 
och avslutas med att behovet tillfredsställs, ofta genom leverans av en viss produkt. 
Processen beskriver denna helhet. I verksamhetssammanhang har Ljungberg och Larsson 
(2001) därför valt att definiera en process enligt följande:  

 
”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) 
 

Detta kan liknas vid Bergman & Klefsjös (2001, s 416) definition: 
 

”Ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt 
någon extern eller intern kund.” 

3.4.2 Processer kräver helhetssyn 
Att arbeta i en process innebär att man har ansvar för en naturlig helhet, allt från 
kundbehov till kundtillfredsställelse. Det krävs kunskap för att förstå hur hela processen 
fungerar, denna kunskap kan ofta vara spridd på flera olika organisationsmedlemmar. För 
att effektivt och framgångsrikt genomföra sina uppgifter måste en organisation vara 
ändamålsenligt konstruerad. Uppgiften att utforma, utveckla och etablera en 
ändamålsenlig och grundläggande uppbyggnad av organisationen ligger hos ledningen, 
det är den som är organisationens konstruktörer. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Likt Ljungberg och Larsson (2001) anser ISO 9004:2000 att om man är mån om att en 
organisation skall fungera effektivt måste den inte bara definiera ett flertal 
sammanlänkade aktiviteter utan även styra dessa. Aktiviteter vilka nyttjar resurser och 
som styrs för att åstadkomma givna utfall utifrån insatser kan betraktas som processer. 
Ofta utgör utfallet från en process insatsen i den nästkommande processen (ISO 
9004:2000). 
 
Det system av processer som tillämpas inom en organisation kan, tillsammans med 
identifiering av, samspelet mellan och styrningen av dessa benämnas som ”processmodellen”, 
se figur 5 (ISO 9004:2000). Fördelar med processmodellen är den fortlöpande styrning 
som den ger av kopplingen mellan alla de enskilda processerna. Dessa enskilda processer 
finns inom det totala processystemet. I detta avseende finns likheter mellan ISO 
9004:2000 och Ljungberg och Larssons (2001) synsätt på processystem.  
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ISO 9004:2000 menar att om en processmodell används i exempelvis ett ledningssystem 
för kvalitet, framhäver det ett angreppssätt där det är viktigt att: 
 

• Förstå och uppfylla krav. 
• Inse behovet av att betrakta processerna med utgångspunkt från skapat 

mervärde. 
• Ta fram resultat rörande processernas prestanda och verkan. 
• Det genomförs ständig förbättring av processerna baserat på objektiv 

mätning. 
 
Denna modell återges i figur 5. Figuren söker att tydliggöra processernas inbördes 
förhållanden och betydelse för en organisation i sin helhet. Det åskådliggörs även att 
intressenterna spelar en betydelsefull roll genom att definiera krav som in sin tur utgör 
insatser. Det skall även nämnas att figur 5 inte visar processerna på detaljnivå. (ISO 
9004:2000) 
 

 
Figur 5. Modell av ett processbaserat ledningssystem för kvalitet (ISO 9004:2000) 

 
Summan av alla de krav som ställs på en process eller delprocess utgör den totala 
kravbilden. Dessa bestäms, i huvudsak, av processens kunder samt av organisationens 
egna mål och strategier. Man kan dela upp den totala kravbilden i tre delar, krav från 
närmast följande delprocess, krav från kund och krav från den egna organisationens 
strategier och mål. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

3.4.3 Processens ändamålsenlighet 
Utan att veta vilka verksamhetens processer är blir det nästintill omöjligt att kunna styra 
och utveckla dessa. Det är alltså en förutsättning att veta vilka processer som 
verksamheten utgörs av. När man beskriver ett företag utifrån dess processer, framträder 
vikten av att identifiera framförallt tre olika typer av processer, dessa är: huvudprocesser, 
stödprocesser, ledningsprocesser. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
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Bergman och Klefsjö (2001, s 40) menar att en stor del av den organiserade 
verksamheten kan ses som en process. Målet för en process är att tillfredsställa sina 
kunder med det slutproducerade resultatet samt att använda så få resurser som är möjligt. 
Det är processen i sin tur som stöttas av en omgivande organisation. Denna 
organisations uppbyggnad kan variera men den består alltid av människor samt de olika 
hjälpmedel som dessa nyttjar. Processens leverantörer måste dessutom tydligt definieras 
samt göras varse om vad processen kräver av dem. Bergman & Klevsjö (2001, s 418) 
skiljer, likt Ljungberg och Larsson (2001), på tre olika typer av processer, dessa 
presenteras nedan samt i figur 6: 
 

• Huvudprocesser, med uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och 
förädla de produkter som verksamheten erbjuder. 

• Stödprocesser, som har till uppgift att tillhandahålla resurser till de operativa 
processerna. Dessa processer kan kännetecknas av interna kunder. 

• Ledningsprocesser, dessa processer har till uppgift att besluta om 
verksamhetens mål och strategier samt att genomföra förbättringar. Detta 
är också processer som har interna kunder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Illustration över en organisations olika processer (Bergman & Klefsjö, 2001, s 419) 
 
Processkartläggning är ett begrepp som avser arbetet med att beskriva processer. Man 
använder ordet kartläggning av den anledningen att processerna blir mest överskådliga 
samt lättast att förstå och förmedla om de ritas upp, likt en karta. Genom dessa 
processkartor finns möjligheten att beskriva verksamheten och hur olika delar samverkar 
och relaterar till varandra. Kartläggningsarbete synliggör de tidigare osynliga processerna 
inom verksamheten. Organisationers verklighet idag är mycket komplex. Detta 
reflekteras i att processerna med tiden blivit allt mer ”vildvuxna”. Logiska arbetsmetoder, 
arbetsgångar och rutiner, som en gång var helt naturliga, har blivit ändrade för att passa 
andra förutsättningar. Dessa förändringar har många gånger gjorts utan att ha haft fokus 
på helheten, vilket därför lett till att verksamheten inte längre betraktats som logiskt 
utformad. Oftast är det i och med kartläggningen som sambanden mellan olika 
aktiviteter, avdelningar och funktioner upptäcks och därmed kan förstås. Processkartan 
kan även vara till tankemässig hjälp för personer som arbetar i processen. Genom 
visualisering av hur det egna arbetet passar in i processen underlättar det förståelsen för 
processtänkandet. Kartläggning är endast det första steget i det omfattande arbetet med 
att utveckla verksamhetens processer. (Ljungberg & Larsson 2001) 
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3.4.4 Flexibilitet i processer 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att i slutet av processen ha förmågan att dela upp 
”vägen” för att tillfredställa olika kunder och deras behov, är ett sätt att vara flexibel. Man 
skall således kunna undvika att skapa en egen process för varje enskilt kundbehov. För 
att ha möjlighet att skapa en flexibel process måste man först definiera vad en flexibel 
process är för något. En förklaring kan vara att en flexibel process är en process som lätt 
kan anpassas till förändrade interna och externa förutsättningar. Problemet är att det ofta 
är först när till exempel en extern förändring redan har skett som man vet om processen 
är tillräckligt flexibel eller inte och då kan det vara för sent att agera. Ljungberg och 
Larsson (2001) påpekar att ett vanligt sätt att försöka bygga in flexibilitet i verksamheten 
är att fokusera på organisationsstrukturen och skapa anpassningsbara stödjande system 
till processen. Man brukar även försöka undvika att binda rörliga resurser, exempelvis 
projektanställningar och konsulter, samt att minska bundenheten till fasta resurser genom 
till exempel outsourcing. De nämnda åtgärderna ovan skulle kunna vara bra, men det är 
inte tillräckligt för att skapa en flexibel process. I dessa fall skulle åtgärderna endast 
kunna möjliggöra samt underlätta skapandet av en flexibel process. Det slutliga 
avgörandet fälls av hur människorna på arbetsplatsen utför arbetet i processen. 
Ljungberg och Larsson (2001) anser därför, att skapa en flexibel process handlar främst 
om att fokusera på personalen. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
För att möjliggöra ett kundanpassat arbetssätt och uppmuntra till personliga initiativ till 
utveckling av processen är det också viktigt att processägaren, vilken presenteras i nästa 
avsnitt, ser till att processen är definierad på rätt nivå. Med en väldigt detaljerat beskriven 
process, menar Ljungberg och Larsson (2001), att inget utrymme lämnas för alternativa 
lösningar och innovation utan att det finns risk för att personalen känner sig både 
toppstyrd och hämmad. Den bör heller inte vara för generellt beskriven på grund av att 
den då inte ger någon vägledning för dem som arbetar i den. Vilken nivå som är rätt 
varierar givetvis från fall till fall men det är viktigt att hitta balansen mellan parametrarna 
vägledning, frihet och flexibilitet (Ljungberg & Larsson 2001). 

3.4.5 Processägare 
Syftet med processägarens arbete definieras, av Ljungberg och Larsson (2001), på 
följande sätt: 
 

”Processägaren ska utveckla och styra processen från ett helhetsperspektiv, för att 
optimera processens totala resultat på lång sikt.” 

(Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Ljungberg och Larsson (2001) anser att processägaren kan beskrivas som ”en person utsedd 
av ledningen för att ansvara för att processen som helhet är ändamålsenlig, effektiv och flexibel”. De 
trycker på att det är viktigt att utse någon som har personligt ansvar för processen i sin 
helhet. Att ha ansvaret för processen innebär att definiera vilka aktiviteter som skall ingå i 
processen samt att skapa en effektiv struktur för dessa. Processägaren skall också se till 
att resursallokering och arbetsmetoder inte skapar suboptimering utmed processen. När 
verksamhetens processer fokuseras är det viktigt, enligt Ljungberg och Larsson (2001), 
att visioner och mål knyts till processerna och inte till funktionerna. Därför bör 
processägaren få det övergripande ansvaret för att bestämma processens riktning samt 
för att styra och utveckla den så att målen kan uppnås. Ljungberg och Larsson (2001) 
beskriver därför processägaren som en person som har till uppgift att: 
 
 



 29

• 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 och bestämma processens fokus 
• Styra utvecklingen av processen 

 
Eftersom organisationens ändamålsenlighet är ett resultat av processernas 
ändamålsenlighet, är det enkelt att konstatera att ett av processägarens viktigaste 
övergripande mål, för att skapa en duglig process, är att processen är ändamålsenlig, som 
nämnts ovan. Den andra faktorn som Ljungberg och Larsson (2001) nämner, är 
förmågan ”att göra rätt saker”, vilket innebär en hög inre effektivitet genom effektivt 
resursutnyttjande i processen. Effektiviteten i processen beskrivs, av Ljungberg och 
Larsson (2001), som förmågan att skapa en ändamålsenlig process med minimalt 
utnyttjande av resurser. Det andra övergripande målet för processägaren blir därför att 
skapa en effektiv process. För att kunna arbeta effektivt är det nödvändigt att de anställda 
förstår processtänkandet och den process de arbetar i. Det är, enligt Ljungberg och 
Larsson (2001), processägarens uppgift att skapa denna förståelse. Ett vanligt fel som 
görs vid analys av processer är att man fokuserar för mycket på att skapa en kapabel 
process för dagens behov. Att möjliggöra att processen är kapabel även i framtiden, när 
man inte vet hur framtiden kommer att se ut, handlar därför om att skapa en flexibel 
process som kan anpassas till nya marknadsförutsättningar och krav. Därför anser 
Ljungberg och Larsson (2001) att det tredje av processägarens övergripande mål blir att 
skapa en flexibel process. 
 
Ljungberg och Larsson (2001) belyser att i omfattande processer är det många gånger 
omöjligt för samma person att utföra alla moment som processen kräver. Därför måste 
processägaren oftast dela upp denna samt delegera uppgifterna till andra. Dessa delar 
kallas delprocesser. Ett stort problem med delprocesser, och delprocessägare, är att det 
finns risk för att man återigen bygger upp de traditionella murarna i organisationen. Hela 
poängen med processynsättet är att en horisontell indelning av verksamheten är 
överlägsen en vertikal (Ljungberg & Larsson 2001). 
 
Att själv ha förstått och accepterat processtänkandet är en given förutsättning för att 
kunna fungera som processägare. Utan att processägaren själv har fullt förtroende för, 
och är övertygad om, fördelarna med processynsättet är det så gott som omöjligt för 
denne att skapa engagemang och förståelse för processen hos de övriga anställda 
(Ljungberg & Larsson 2001). 
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4 Empiri 
Empirin avser att beskriva de erfarenheter och kunskaper som utredarna erhållit under 
forskningsstudien. Dessa erfarenheter och kunskaper har framkommit i samband med 
intervjuer, observationer och studier av intern dokumentation. Kapitlet behandlar de 
processer samt arbetsgångar vilka används på platsen där studien genomförts och har 
som syfte att beskriva dessa för att möjliggöra en analys. 

4.1 Organisation FATPA 
Ordet organisation används i åtminstone två betydelser, dels betydelsen enhet eller 
sammanslutning, dels betydelsen struktur. Om man ber en medarbetare beskriva sitt företags 
organisation brukar han eller hon vanligen visa företagets officiellt uppritade 
organisationsschema. Ett sådant kan vara utformat på olika sätt men ämnar att förmedla 
den officiella bilden av hur det är tänkt att arbetet och ansvaret i organisationen skall vara 
fördelat (Aniander et al., 1998). I följande avsnitt ämnar utredarna förmedla hur 
organisationen för forskningsstudien varit uppbyggd, men även hur arbetsgången sett ut 
samt hur ansvar varit fördelat.  

4.1.1 Övergripande organisation idag 
Studien påbörjades på sektionen TSPA, som nämnts i kapitel 1, Inledning, och slutfördes 
på sektionen FATPA. Denna omorganisation har ännu ej påverkat sektionens 
verksamhet nämnvärt men i framtiden kan strukturella förändringar i organisationen 
förekomma. Den organisation som kommer att redogöras för i detta avsnitt avser en 
sektions verksamhet och skall inte förväxlas med någon annan av tidigare nämnda 
affärsenheter, divisioner, avdelningar eller områden. I figur 7, visualiseras avdelningen 
Technical Operations, FAT, där sektionen FATPA är placerad. 
 
Sektionen styrs av en ensam sektionschef. Denne ansvarar för att produktionskrav möts 
samt att resurser och kompetens finns tillgängligt. Sektionschefen har ansvar för 
sektionens resultat. De anställda på sektionen utgörs av ”teknikinformatörer”, även 
kallade för ”skribenter”, vilka producerar underhållsinstruktioner. Vid studiens start var 
det 13 fast anställda teknikinformatörer på Saab AB samt 11 inhyrda konsultskribenter. 
Utöver dessa utgjordes organisationen av de konsulter vilka ingick i Task Force, vilken 
nämnts i kapitel 1.2, Problembakgrund. 
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Figur 7. Organisationsbild över avdelningen Technical Operations (FAT) inom affärsenheten Saab Aerotech (F) (Saab AB, 

Intranät, 2006) 

4.1.2 Arbetsgång 
Nedan följer en, utifrån observationer och intervjuer, kortfattad beskrivning av 
arbetsgången på FATPA utifrån utredarnas perspektiv, det vill säga att det redogörs för 
hur en instruktion produceras. Den faktiska arbetsprocessen finns åskådliggjord i bilaga 
3, Processkarta. 
 
Sektionen FATPA, vilken producerar underhållsinstruktioner till flygplan 39 Gripen, får 
en beställningsorder från ett internt projekt på Saab AB. Dessa projekt ansvarar för en 
omfattande leverans till den slutgiltiga kunden, vilka utgörs av försvarsmakter. I sin tur 
medför detta att för sektionen FATPA är kunden det projekt inom Saab AB som 
ansvarar för respektive slutkund. Med detta menas inte att den egentliga slutkundens 
åsikter och önskningar inte tillgodoses, deras belåtenhet är den mest essentiella, detta 
eftersom i de fall då slutkunden är nöjd bör det interna Saabprojektets ledning också vara 
nöjd. 
 
Då sektionen FATPA erhåller en beställning av instruktioner går det till på följande sätt: 
det projekt vilket vill beställa instruktioner skickar ett ”kalkylunderlag” till sektionen. 
Sektionen besvarar detta kalkylunderlag med ett bifogat och ifyllt ”kalkylblad”, varpå 
projekt utfärdar en beställning av instruktioner till sektionen. Dessa beställningar, liksom 
kalkylunderlag, ser olika ut beroende på vilken projektledare som beställer 
instruktionerna även utformningen av kalkylunderlaget kan variera. När sektionen erhållit 
den formella beställningen påbörjas produktionen vilken kontinuerligt avrapporteras till 
beställaren. När instruktionerna är färdigproducerade levererar sektionen dessa, samtidigt 
som beställaren levererar en leveranssammanställning, till slutkunden. 
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Figur 8. Illustration av beställningsförfarandet 
 
All information om vad instruktionen skall innehålla erhålls från ett annat område, 
FATD. De förser FATPA med vad man kallar ”Task Analysis”, åtgärdsanalys, där det 
står vad som skall finnas med i instruktionen, så som hur underhållet skall utföras samt 
vilka verktyg som skall nyttjas. Åtgärdsanalysen läses och tolkas av teknikinformatören 
som omsätter samt formulerar denna information till den instruktion som sedan 
slutkunden tar del av. Det första steget då en instruktion skall produceras är således att 
erhålla den information som står i åtgärdsanalysen, därefter beslutar teknikinformatören 
vilket produktionssätt som skall användas. Det finns idag tre olika produktionssätt: 
”nyframtagning”, ”inline applicability” samt ”1-till-1”. Nyframtagning är det mest 
omfattande produktionssättet. Detta innebär att en instruktion produceras helt från 
grunden. Inline applicapility innebär att man kan kopiera och sedan modifiera en redan 
befintlig instruktion. Med 1-till-1-produktion menas att teknikinformatören kopierar en 
existerande instruktion.  
 
Det finns tillfällen då instruktioner blir ”låsta”, det vill säga att teknikinformatören inte 
kan slutföra produktionen av dessa, då exempelvis åtgärdsanalysen saknar information. 
Då kan teknikinformatören parallellt börja producera ytterligare instruktioner. I fall som 
dessa är planering av stor vikt, dels för att kunna hantera situationer då instruktionerna 
blir låsta men framförallt för att kunna undvika att detta sker överhuvudtaget.  
 
Som nämnts ovan erhåller teknikinformatören underlag, i form av en åtgärdsanalys, från 
underhållsberedarna på FATD, och planerar därefter produktionen av instruktionen. 
Själva produktionen av instruktionen består av att uttryckligen skriva hur någon skall gå 
till väga för att genomföra något specifikt underhåll på antingen flygplan eller dess 
utrustning. De mjukvaror vilka nyttjas under produktionen är PumaX och Epic. PumaX 
är en databas där information hämtas om de olika ”datamodulkoderna”, vilka utgör 
grunden till instruktionen samt identifierar denna. Epic är det program i vilket 
teknikinformatörerna skriver och editerar instruktionerna. Ett verktyg för planering, 
kallat PUPS, är under konstruktion och beräknas att vara i fullgott bruk till årsskiftet 
2005/2006. Detta planeringsverktyg har för avsikt att ge sektionen kontroll på dess 
beläggning samt resurskrav. Teknikinformatören skall använda verktyget för att planera 
den egna produktionen samt redogöra för i vilken status de olika instruktionerna befinner 
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sig, det vill säga att man i PUPS noterar om instruktionen är exempelvis påbörjad, 
planerad eller om teknikinformatören inväntar bilder. När en instruktion sedan är 
färdigskriven skickas den till granskare internt på Saab AB för att kvalitetssäkras, detta 
förfarande benämns som ”granskning”. 
 
Den interna granskningen på Saab AB genomförs av sakkunniga, det vill säga att när en 
instruktion är färdigskriven skickas den internt till personer med sakkunskap kring 
berörda ämnen i instruktionen. Dessa kan bland annat granska huruvida 
teknikinformatören använt sig av rätt verktygsbenämningar, att instruktionen går att följa 
och om rätt språk samt rätt grammatik använts. Efter den interna granskningen 
korrigeras eventuella fel innan instruktionen skickas vidare till Försvarets Materielverk, 
FMV, för ytterligare granskning, så kallad ”fastställelse”. På FMV kan ingen ingående 
sakgranskning ske utan den granskning som sker på FMV fokuserar på instruktionens 
tydlighet, redaktionella aspekter samt om man använt sig av överenskomna benämningar. 
Då instruktionen godkänts av FMV levereras den till respektive slutkund.  
 
En annan synpunkt gällande verktyg är att ledningen för sektionen identifierat behov av 
ett konfigurationsverktyg för att hålla reda på de olika konfigurationer som levereras. Hur 
man skall behandla konfigurationer har blivit en stor diskussionsfråga på Saab AB då 
dessa blir allt fler i och med ökningen av kunder, försvarsmakter. Dessa försvarsmakter 
har alla specifika krav och önskemål på flygplanets utrustning, vilket leder till olika 
flygplanskonfigurationer samt underhållssystemskonfigurationer för i grunden samma 
flygplan. Därmed måste underhållsinstruktionerna anpassas efter försvarsmaktens krav 
på flygplanets utrustning. 

4.1.3 Sektionens verksamhet 
Sektionen har en väldefinierad arbetsprocess för hur en instruktion skall produceras, se 
bilaga 3, Processkarta. Detta är en processkarta där varje steg i processen har en 
motsvarande delprocess, på Saab AB kallad ”INS”. Denna processkarta är hämtad ur vad 
Saab AB kallar för ”Regelverket”. I regelverket finns hela organisationens processer samt 
delprocesser samlade på ett tydligt sätt. Dessa är enhetligt utförda samt väldefinierade. 
Alla processer, på Saab AB, har en angiven processägare som ansvarar för dessa och ser 
till att de är uppdaterade. Ur intervjuerna framkom det att inte alla teknikinformatörer 
kände till INS:arna eller var de fanns att hämta. Vid diskussion med processägare 
framkom det att INS:arna är beskrivna övergripligt för att lätt kunna anpassas till 
eventuella förändringar. Dessa INS:ar har även tolkats av sektionen som anpassat dessa 
efter det arbetsförfarande som nyttjas idag. Dokumentationen av dessa tolkningar 
benämns som rutinbeskrivningar. 
 
Den kvalitet som teknikinformatören ansvarar för är enligt intervjuerna av redaktionell 
karaktär, så som stavfel eller grammatisk utformning. Då instruktionerna skall levereras 
till utländska försvarsmakter skall dessa skrivas i enlighet med vad man på Saab AB kallar 
för ”STE”, Simplified Technical English.  
 
Under intervjuer och observationer har krav på verksamhet samt produkt påvisats. Dessa 
involverar hur instruktionen skall vara uppbyggd och utformad. Det finns även 
utomstående krav som till exempel kundkrav i form av verktygsbenämningar samt 
lagkrav på säkerhet och miljö. Det har framkommit genom observationer att endast ett 
fåtal av teknikinformatörerna känner till alla verksamhetskrav. Därmed kan det ofta vara 
otydligt vilka krav som finns samt vilka som skall följas i det olika fallen.  
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Utifrån de teorier vilka utredarna studerat har det framkommit att en verksamhet skall ha 
en uttalad vision och strategi samt mål som uppfyller dessa. Detta med syfte att få 
verksamhetens personal att arbeta effektivt och målmedvetet. Efter intervjuerna kunde 
utredarna konstatera att sektionen inte hade förankrat någon vision, strategi eller mål. De 
fanns dock definierade på affärsenhetsnivå men inte förmedlade till sektionen. Enligt 
Saab AB skall vision, strategi och mål definieras enligt nedan (Saab AB, Intranät 2005): 
 

Definition Vision:  
”En vägledande, styrande och utmanande bild av affärsområdets önskvärda framtida 
läge, det vill säga hur vi i stort skall se ut och fungera i framtiden. Visionen skall 
beskriva hur vi vill att vårt affärsområde skall fungera om 10-15 år.  Behövs för att 
skapa driv och framtidstro samt för att sätta höjden på nödvändiga förändringar.” 
 
Definition Strategi:  
”Beskriver hur vi ska uppnå visionen. Vägval för att ta sig från ett nuläge till ett 
framtida önskvärt läge. Strategierna siktar 5 år fram i tiden och grupperas under fem 
fokus; lönsamhet, kund, samarbete, verksamhet samt medarbetarfokus. Behövs för att 
konkretisera beslut och handling i nutid för att säkra framtida framgångar.” 
 
Definition Mål:  
”Ett mål beskriver en effekt, ett tillstånd eller ett resultat som skall uppnås. Det skall 
vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbaserat, det vill säga SMART. 
Långsiktiga mål siktar 5 år fram i tiden och kortsiktiga mål siktar på vad som skall 
uppnås under gällande år.” 

 
Den uppföljning som finns på FATPA berör endast produktionsstatus. Detta innebär 
individuell uppföljning för respektive teknikinformatör och dess produktionsläge. Syftet 
med detta är att kunna planera vilka resurser som finns tillgängliga för produktionen samt 
även för att skapa prognoser åt ledningen. I övrigt existerar ingen uppföljning eller 
nyckeltal för att kunna mäta och uppskatta verksamhetens prestationer. Däremot har 
observationerna påvisat att sektionens ledning är medveten om att uppföljning och 
nyckeltal är något som verksamheten saknar och är i behov av.  
 
Då denna forskningsstudie påbörjades ansåg utredarna att organisationen saknade en 
genomgående helhetssyn. Åtminstone på sektionsnivå var medvetenheten kring påverkan 
på helheten inte tillfredsställande. Utredarnas första intryck var att hela affärsenheten, 
med dess olika avdelningar, områden och sektioner, arbetade enskilt utan hänsyn till det 
slutliga produktresultatet. Däremot framgick det i intervjuer att sektionens ledning var 
medveten om den bristande helhetssyn som fanns inom organisationen. 
Sektionsledningen påvisade ett stort intresse att förändra denna syn och öka 
medvetenheten angående påverkan på helheten.  
 
Det har under tiden för studien funnits en god kommunikation internt, likväl som 
externt, för sektionen men denna har inte varit formaliserad. Externt innebär detta att 
varje enskild individ har kommunicerat med underhållsberedare, granskare eller FMV på 
olika sätt. Utifrån intervjuerna framkom det att teknikinformatörerna använt sig av 
telefon, e-post och då det funnits möjlighet har de använt sig av direktkontakt med 
respektive leverantör eller kund. Den externa kommunikationen är exempelvis inte av 
tvåvägskaraktär, med detta menas att informationen aldrig bekräftas av mottagaren 
huruvida den uppfattats eller i själva verket nått fram. Det har även i intervjuerna 
framkommit att det funnits vissa problem gällande kommunikationen med 
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underhållsberedare. Det har även funnits brister med den interna kommunikationen på 
sektionen. Informationsspridning sker idag huvudsakligen genom e-post, möten och 
cirkulationslistor. Innan sektionens expansion, då den bestod av endast 13 
teknikinformatörer, fungerade det med endast informell kommunikation men i samband 
med expansionen har kommunikationen blivit lidande av detta.  
 
Sektionen har hela tiden känt till behovet av personal, med andra ord resurser. Detta har 
mötts med hjälp av konsulter, vilket förefaller sig naturligt då sektionen på kort tid varit 
med om en stor expansion. Sektionen har även, med syftet att kunna strukturera och 
organisera sektionen, lagt ut det examensarbete vilket denna rapport är resultatet av. 
Även det kompetensbehov som funnits har med god marginal funnits till förfogande 
genom de Saab-anställdas erfarenheter, vilka de erhållit genom sin bakgrund som 
flygplansmekaniker på Saab AB. Sektionen har även genom att fördela roller och ansvar 
bland de anställda tagit ett steg mot en plattare hierarki, där snabbare beslut kan fattas. 
 
På sektionen finns följande möten:  
 

• Måndag: Task Force har ett möte angående det operativa arbetet 
diskuteras. 

• Tisdag: Task Force-möte där verksamhetsutveckling är i fokus.  
• Onsdag: Varannan onsdag har man ett sektionsmöte där hela sektionen är 

samlad och produktionsläge samt övrig företagsinformation sprids.  
• Fredag: Teknikinformatörerna har möten på fredagar där man behandlar 

deras arbetsprocess.  
 
Det framkom under intervjuerna att det fanns ett behov av formalisering gällande möten. 
Detta av den anledningen att beslut som fattats vid de olika mötena inte alltid nått fram 
till medarbetarna. Därmed har inte teknikinformatörerna känt till vad som gäller i vissa 
fall. Dessutom identifierades det i samband med omorganisationen ett behov av att i 
framtiden ha en ledningsgrupp på sektionen vilken bland annat arbetar med 
verksamhetsutveckling, likt Task Force gör idag. Inledningsvis kommer denna 
ledningsgrupp att ha medlemmar från Task Force tillsammans med teknikinformatörer 
och sektionschef. På sikt är dock tanken att konsulterna skall avvecklas och gruppen 
bestå av fyra teknikinformatörer tillsammans med sektionschef.  
 
Då studien påbörjats i ett skede då sektionen påbörjat stora förändringar är det svårt att 
specificera vilka rutiner samt avsikter som funnits gällande verksamhetsutveckling. I 
övergångsperioden har sektionen nyttjat tidigare nämnda Task Force för att utveckla och 
förbättra verksamheten. Denna grupp har arbetat med de nya arbetsprocesser och 
verktyg vilka sektionen tänkt nyttja i framtiden. Task Force har lagt stor vikt vid att 
dokumentera och konkretisera de olika arbetsprocesser och tillvägagångssätt som man 
skall använda som teknikinformatör. Utifrån intervjuerna har det framkommit att 
sektionen inte arbetat med verksamhetsutveckling innan man tillsatte Task Force. 
 
Sektionen har lyckats med sina leveranser men dock har framförhållningen varit dålig. 
Tidhållningen har många gånger påverkats av externa faktorer, det vill säga händelser 
vilka varit utom kontroll för sektionen men resulterat i komplikationer för densamma, 
det har även förekommit många åtgärder i sista stund. Man har inte använt sig av ett 
formaliserat arbetssätt där alla steg i arbetsgången varit tydligt definierade utan nyttjat de 
medel vilka löst det specifika problemet för tillfället.  
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4.1.4 Sektionens gränssnitt 
Gränssnittet till leverantörer är otydligt och överlämningar sker inte i enlighet med någon 
gemensam standardiserad mall. Detta medför att gränssnitten ser väldigt olika ut för olika 
leverantörer. Med leverantörer avser utredarna alla utomstående för sektionen, internt 
inom Saab AB såväl som externt. 
 
Gränssnittet med mest problematik upplevs, av utredarna utifrån observationer samt 
intervjuer, vara det till ”underhållsberedningen”, FATD. De ansvarar för att ta fram all 
information, åtgärdsanalysen, vilken instruktionen skall baseras på. Gällande de 
instruktioner vilka produceras på sektionen FATPA har dessa ofta blivit försenade på 
grund av att man erhållit felaktig, eller ofullständig, information från underhållsberedare. 
Utifrån intervjuer samt genom observationer framkom det att kommunikationen med 
dessa leverantörer har haft en speciell utformning. Gränssnittet mot underhållsberedarna 
saknar bland annat att underhållsberedaren internt granskar sin produkt. Detta medför 
att det första som görs på FATPA är att granska vad leverantören har levererat. Dessa 
leveranser har många gånger bristfällig och ojämn kvalitet likväl som att de kan vara 
försenade. Det betyder att dessa överlämningar kan medföra en förlängd produktionstid 
för teknikinformatörerna och även i slutändan missade leveranser. Respektive 
teknikinformatör har skött sina kontakter med underhållsberedare. Detta har medfört ett, 
menar utredarna, ostrukturerat arbetsförfarande där gränssnittet blir otydligt. Det har 
heller inte funnits regelbundna möten, eller motsvarande, dem emellan med syfte att 
förbättra dessa gränssnittsrelationer eller ge dem en tydlig struktur för att kunna undvika 
att leveransdatum överskrids. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras dels den generella ledningsmodell som togs fram tillsammans 
med handledaren på Saab AB samt en analys av examensarbetets empiriska material med 
stöd av den teoretiska referensram från vilken examensarbetet har utgått. Analysen syftar 
till att utgöra en grund, och därmed ett stöd, för nästkommande kapitel där slutsatser 
dras. Detta kapitel redogör således för att identifiera förbättringsområden inom sektionen 
FATPA, och dess verksamhet, för att bättre kunna kontrollera och styra denna.  

5.1 Generell ledningsmodell 
I figur 8 illustreras den generella ledningsmodell som togs fram efter teoristudien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Illustration över den generella ledningsmodell som togs fram under studien 
 
Tanken med denna ledningsmodell är att den skall kunna tillämpas på de flesta 
verksamheter. Det centrala i modellen är verksamheten och dess kärnområden 
tidhållning, kvalitet och effektivitet. Kan en verksamhet säkerställa tidhållning, kvalitet 
och effektivitet anser utredarna att denna med god sannolikhet är välfungerande samt 
kontrollerad. För att en verksamhet skall kunna säkerställa de tre kärnområdena krävs 
”förutsättningar” samt ”ledning och styrning”. Vad förutsättningar samt ledning och 
styrning innebär beror på verksamheten. En verksamhet är beroende av någon form av 
leverantör vilken kan vara intern eller extern samt en eller flera kunder. Leverantör och 
kund behandlas i någon form av gränssnitt som berör verksamheten. 

5.2 SWOT 
SWOT-analysen, vilken utfördes av utredarna, användes för att på ett enkelt sätt kunna 
lista verksamhetens positiva respektive negativa sidor. Analysen utfördes efter att 
observationer och intervjuer utförts och har legat till grund för de slutsatser som dras i 
nästföljande kapitel. Nedan ses en schematisk bild, figur 9, av resultatet från den 
ursprungliga SWOT-analysen som presenteras i bilaga 2, SWOT-analys. Denna 
analysmetod har presenterats mer utförligt i kapitel 2, Vetenskaplig metod & ansats.  
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Figur 9. Illustration av resultatet från den SWOT-analys som genomfördes 

 
Nedan följer en presentation av den SWOT-analys som genomfördes efter det att 
empiristudien var utförd. De fyra kategorierna presenteras i följande ordning: styrkor, 
svagheter, möjligheter och avslutningsvis hot.  

5.2.1 Styrkor 
Styrkor utgörs i nuläget av faktorer vilka är av positiv bemärkelse för sektionen. Dessa 
faktorer skall man se till att upprätthålla och även utveckla med syfte att göra sektionen 
bättre. 
 
Personal 
Teknikinformatörerna innehar en stor kompetens över hur flygplanen är konstruerade 
och monterade, detta då många tidigare har arbetat som flygplansmekaniker på Saab AB. 
Detta är något som underlättar vid instruktionsframtagningen eftersom 
teknikinformatörerna på förhand kan bilda sig en uppfattning om hur instruktionen skall 
se ut. Teknikinformatörerna har tilldelats olika roller och ansvarsområden inom 
sektionen vilket gör organisationen plattare och därmed mer flexibel för förändringar, i 
enlighet med Kotter (1998). Det är dock oklart huruvida deras befogenheter har 
utvecklats i samband med det ökade ansvaret. Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är det 
nödvändigt att de befogenheter man har är jämställda ansvaret. Detta för att kunna utföra 
de arbetsuppgifter man tilldelas men även för att spara tid.  
 
Det kan jämföras med, vad Ljungberg och Larsson (2001) kallar, ”att samla information där 
nere, sänd uppåt, tänk och besluta där uppe, meddela och agera där nere”.  Med uppe och nere 
avses en nivå inom en organisations hierarki. Ledningen för sektionen är medveten om 
det kompetensbehov som finns vid instruktionsframtagningen och tillgodoser detta.  
 
Därmed agerar man precis som ISO 9004:2000 anser att man bör, det vill säga att 
ledningen ser till att den kompetens som är nödvändig, finns tillgänglig. Ljungberg och 
Larsson (2001) nämner vikten av kompetens samt att det är en stor tillgång som stiger i 
värde ju mer den nyttjas. De diskuterar även att det är en ofrånkomlig del i 
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ledningsarbetet att ägna sig åt kompetensutveckling inom den befintliga personalen. 
Ledningen skall inte bara se till att nödvändig kompetens finns tillgänglig utan även 
utveckla denna så att den stiger i värde hos företaget. I likhet med Ljungberg och Larsson 
(2001) är ledningen öppen för att utveckla personalen och därmed dess kompetens, detta 
genom att de får möjlighet till att läsa utbildningar och kurser. Vid intervjuerna framgick 
det även tydligt att arbetsrelationerna var goda. Även de konsulter som anslutit under år 
2005 har kommit in i gemenskapen på ett bra sätt. En mindre brist är dock att 
teknikinformatörerna inte är samlade på en och samma plats. De sitter i samma byggnad 
men på olika våningar och därmed blir, enligt Ulrich och Eppinger (2003), samarbetet 
och kommunikation mellan medarbetarna lidande. Enligt Carlzon (1985) skall 
verksamhetsmiljön ha ett positivt inflytande på personalens motivation, tillfredsställelse 
och prestationer, att separera teknikinformatörerna kan motverka detta. 
 
Förändringsvillighet & helhetssyn inom organisationen  
Sektionens ledning har haft kännedom om sina svagheter och lyft fram dessa till den 
högre ledningen. Detta är en styrka då man inte kan lösa problem som ingen är medveten 
om. Sektionens ledning har fått stöd från högre ledning inom organisationen för att 
anställa konsulter vilka hjälpt till att ta tag i de problem som funnits och som fortfarande 
existerar. Sektionen har även erhållit finansiering av utvecklandet av ett nytt 
planeringsverktyg, PUPS. Den högre ledningen inom organisationen har därmed lyckats 
erhålla en helhetssyn över verksamheten som både Ljungberg och Larsson (2001) samt 
Bergman och Klefsjö (2001) förespråkar. Sektionens ledning har erhållit en god 
helhetssyn samt sett till att möta de resurs- och kompetenskrav vilka sektionen haft 
behov av och som diskuterats ovan. Det har genomförts en rad förändringar inom 
verksamheten och dess arbetssätt, där merparten av de anställda har varit positivt 
inställda likväl medvetna om behovet av förändringar. Förändringsvilligheten är därmed 
hög på sektionen och det är, enligt Kotter (1998), en av de viktigaste delarna vid 
förändringsarbetet inom en organisation.  
 
Verktyg 
Som nämnts ovan har sektionens ledning utvecklat ett nytt planeringsverktyg i form av 
mjukvaran PUPS. Detta har lett till större kontroll av produktionen samt planeringen av 
resurs och beläggning. I sin tur ger detta möjlighet till säkrare prognoser tack vare den 
framförhållning som erhålls. Planeringsverktyget fungerar bra idag och utvecklas 
kontinuerligt. Enligt Aninader et al. (1998) krävs produktionsplanering för att rätt 
produkter skall kunna produceras i rätt tid. Mjukvaruverktyget PUPS hjälper sektionen 
FATPA att verkställa detta. Vid den faktiska produktionen av instruktioner använder sig 
teknikinformatörerna av de nämnda mjukvaruprogrammen PumaX och Epic. Dessa 
fungerar väl i arbetet och är nödvändiga för verksamheten. 
 
Processförfarandet 
Saab AB har ett omfattande nätverk av arbetsprocesser. De är lättåtkomliga och 
beskrivna i regelverket. Här redogörs även för hur dessa förhåller sig till varandra och 
helheten på Saab AB vilket är i enighet med det Ljungberg och Larsson (2001) anser om 
att processer kräver helhetssyn. Vad det gäller processägare som Ljungberg och Larsson 
(2001) nämner så har Saab AB en processägare för varje process samt delprocess. Denne 
ansvarar för att processen är uppdaterad samt att den fyller önskad funktion. Då 
processägaren har till uppgift att säkerställa att processen uppfyller önskad funktion är 
detta i likhet med vad Ljungberg och Larsson (2001) kallar för ”processens ändamålsenlighet”. 
Sektionen FATPA:s processkarta kan ses i bilaga 3, där hela arbetsförloppet åskådliggörs 
för hur en instruktion skall produceras. De delmoment vilka ingår i teknikinformatörens 
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arbetsuppgifter beskrivs av de tidigare nämnda INS:arna och kan liknas vid delprocesser i 
det totala arbetsförloppet. Dessa INS:ar är beskrivna på ett övergripande sätt, med syfte 
att kunna uppdateras kontinuerligt. Även i detta avseende är Saab AB:s processrutiner i 
enlighet med Ljungberg och Larsson (2001) gällande deras syn på ”flexibla processer”.  

5.2.2 Svagheter 
Svagheterna utgörs av faktorer vilka, i nuläget, är av negativ bemärkelse för sektionen. 
Dessa faktorer skall, om möjligt, åtgärdas omgående med syftet att erhålla en bättre 
produktion och en mer kvalitativ verksamhet. 
 
Uppföljning 
Sektionen har ingen uppföljning av verksamheten gällande: kvalitet, lönsamhet, 
tidhållning eller leverantörer. Det finns därmed inga nyckeltal för verksamheten för att 
kunna mäta och uppskatta dess prestation. Giertz (1999) påpekar, att om man vill 
förbättra kvalitet, effektivitet eller servicegrad i en befintlig verksamhet måste man 
formulera målsättningar och kontinuerligt följa upp utfallet på nyckeltal. Det anses vara 
av avgörande betydelse att mäta de faktorer vilka påverkar verksamheten på ett kraftfullt 
sätt. Det är dessutom önskvärt med snabb feedback för att ha möjlighet att påverka och 
styra verksamheten samt vidta åtgärder vid avvikelser. Sektionen är medveten om att 
produktkvalitet är nödvändigt och har kvalitetssäkring genom vad som kallas för 
”interngranskning”. De har däremot ingen uppföljning av kvalitet, som nämnts ovan, 
vilket leder till att de inte heller förbättrar kvaliteten på produkten. Sektionen måste börja 
bedriva uppföljning för att kunna erhålla en väl fungerande och kvalitativ verksamhet. 
Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är anledningen till att mäta, att hela tiden veta var 
man står, i vilken riktning man är på väg samt hur långt det är kvar till målet. Genom att 
följa upp till exempel kvalitet och effektivitet kan en verksamhet dra lärdom av sin 
framgång likväl som motgång.  
 
Leverantörer 
Sektionen har flera leverantörer som de är beroende av. Det finns inget gemensamt 
arbetssätt gällande hur detta samarbete skall fungera, vilket är en brist. Därmed saknas 
det riktlinjer och styrande dokument för leveranserna vilka beskriver hur samarbetet skall 
bedrivas. De finns heller inga regelbundna möten eller annan uppföljning för att främja 
denna relation. Här bör ledningen lägga energi eftersom, vilket ISO 9004:2000 påpekar, 
relationen mellan leverantör och samarbetspartners har för avsikt att förbättra funktionen 
för, och effektiviteten hos, de processer som skapar värde. Vissa leverantörers samarbete 
fungerar väl medan andra inte ens är medvetna om sektionens behov. 
Teknikinformatörerna har ibland svårt att erhålla underlag för instruktionerna i tid vilket 
leder till att de inte kan jobba i en kontinuerlig och lönsam takt. Även om sektionen har 
en fungerande planering kan de ändå inte leverera på grund av att teknikinformatörerna 
är beroende av utomstående aktörer.  
 
Vision, strategi & mål 
Det finns definierade visioner och strategier på högre nivå inom organisationen, däremot 
finns dessa inte förankrade eller omdefinierade till sektionsnivå. Detta är en brist då 
sektionen inte har något att styra arbetet efter. Bergman och Klefsjö (2001, s 395) 
påpekar att verksamhetens strategi skall uppnå verksamhetens syfte. Eftersom sektionen 
inte har en tydlig strategi kan således dess syfte upplevas som oklart. Enligt Ljungberg 
och Larsson (2001) är det viktigt att klargöra vilken roll organisationen har. De anser 
även att det skall finnas definierat hur man tänker gå tillväga för att uppnå sitt syfte i en 
verksamhetsstrategi. Bergman och Klefsjö (2001, s 405) belyser vikten av att sätta upp 
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mål, både kortsiktiga och långsiktiga. Avsaknaden av mål inom sektionen medför 
komplikationer då man inte vet huruvida man motsvarat de förväntningar och 
förhoppningar som funnits på sektionen. Man kan inte heller följa upp och redogöra för 
hur nära man varit att uppnå dessa eller om man rent utav har passerat de 
produktionsåtaganden som sektionen haft. Detta är enligt Abrahamsson (2000) den 
största svårigheten med målformulering, att tydligt kunna se om målen är uppnådda eller 
ej. Abrahamsson (2000) trycker dock på vikten av att använda sig av mål trots dessa 
svårigheter. 
 
Avsaknad av verktyg 
De mjukvaruverktyg som finns på sektionen utgör ett bra stöd i arbetet och är lätta att 
använda. Det finns verktyg för editering och planering. Däremot saknas ett gemensamt 
verktyg för ekonomi gällande hela området FATP och dess underliggande sektioner. Det 
saknas också ett planeringsverktyg för området FATP, då man inte på ett övergripande 
sätt kunnat tillgodogöra sig produktionsstatus för sektionerna. Även ett 
konfigurationsverktyg saknas för att kontrollera vilka flygplanskonfigurationer och 
underhållssystemskonfigurationer som har och skall levereras. 
 
Kravbild 
Sektionen har ett antal interna och externa krav vilka skall följas. De interna kraven 
utgörs av Saab AB:s egna verksamhets- och produktkrav medan de externa kraven består 
av lagkrav och kundkrav. De är väl dokumenterade med det förbehållet att de ej är 
sammanställda och förankrade. Detta medför att de inte vet vilka krav som gäller eller 
vilka krav som uppfylls fullt ut. Att ha krav på verksamheten stöds av det faktum att man 
måste ha kontroll över totala kravbilden i syfte att kunna leda och styra verksamheten. 
Enligt Ljungberg och Larsson (2001) är helhetssyn ett begrepp som inte går att undvika. 
Det krav som finns på verksamheten avser att utgöra ett ramverk för hur instruktionerna 
skall produceras samt utformas. Eftersom kraven ej är förankrade uppstår problem för 
sektionen. Bergman och Klefsjö (2001, s 46) uttrycker att systemtänkandet, helhetssynen, 
är en viktig del hos alla organisationer och att kraven utgör en del av sektionens helhet då 
det gäller att producera enhetliga, kvalitativa instruktioner. De INS:ar som tidigare 
nämnts är väl definierade, däremot är dessa ej förankrade inom sektionen. 

5.2.3 Möjligheter 
De faktorer vilka utgörs av möjligheter bör i framtiden uppmärksammas av sektionens 
ledning. Syftet är att utveckla dessa till styrkor hos verksamheten och därmed 
gynnsamma faktorer för företaget. 
 
Mötesrutiner 
Idag finns det inga tydliga mötesrutiner inom sektionen. De har stående möten med 
tydliga syften men inga fasta rutiner över hur de skall genomföras. De har ingen agenda, 
närvarolista, inga aktionslistor och inte heller någon form av beslutslogg. Enligt Liker 
(2004) uppnås ett tydligt syfte med möten genom att använda sig av just agenda, 
innehållande mötets diskussions- och beslutspunkter samt aktionslista. Den aktionslista 
som Liker (2004) avser skall även innehålla en beskrivning av de uppgifter vilka man 
beslutat kring under mötet, således en slags beslutslogg. 
 
Elektronisk granskning 
Idag fungerar interngranskning genom att ett fysiskt dokument cirkulerar mellan 
granskarna för att erhålla deras signaturer. Detta medför en del problem som till exempel 
att dokument kan försvinna samt att det är en tidskrävande process att fysiskt förflytta 
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dokumentet. Genom att ha någon form av elektroniskt dokument och kunna erhålla 
elektroniska signaturer skulle granskningsförfarandet kunna effektiviseras. Enligt Liker 
(2004) skall dessutom problem lösas där det uppstår och därmed bör inte FATPA 
granska underhållsberedarnas arbete, vilket är fallet idag. 
 
Informationsspridning 
Utifrån de intervjuer som utförts framgick det att kommunikationen fungerar men att 
missförstånd förekommer. En enkel lösning enligt Allen (1995) är att alltid ge feedback 
på att informationen nått fram. Det finns ingen formell beskrivning av hur informationen 
skall spridas, vilket lätt leder till missförstånd då berörda parter inte kunnat ta del av 
informationen. Enligt Ulrich och Eppinger (2003) är en välfungerande informell 
information ett viktigt och, i många fall, användbart medel för att bryta ned individuella 
samt organisatoriska barriärer. För att främja informell kommunikation bör medarbetare 
sitta på samma arbetsplats (Ulrich & Eppinger, 2003). 

5.2.4 Hot 
Faktorerna vilka anses som hot bör även de uppmärksammas av sektionens ledning. 
Syfte här är däremot att försäkra sig om att dessa faktorer, i framtiden, inte förvandlas till 
svagheter hos verksamheten och därmed motarbetar sektionen och företaget. 
 
Beställningsförfarandet 
Det finns inget formellt förfarande för hur projekten beställer instruktioner av FATPA. 
Idag ser beställningarna olika ut beroende på projektledare. För att få ett fungerande 
arbetssätt måste beställningsförfarandet formaliseras. Detta för att undvika problem i 
framtiden, då fler och mer komplexa beställningar kan komma. Kvalitet definieras, vilket 
tidigare nämnts, enligt standarden ISO 9004:2000 som ”grad till vilken inneboende egenskaper 
uppfyller krav”, idag kan dessa inneboende egenskaper variera avsevärt mellan de olika 
beställningarna. Genom att formalisera beställningsförfarandet, och eventuellt använda 
sig av styrande dokument, kan sektionen med större säkerhet uppfylla de kvalitetskrav 
som finns på verksamheten. 
 
Konfigurationer 
De flygplan som levereras kan vara utrustade på olika sätt till olika kunder. Detta kallas 
för konfigurationer och beskriver vilket typ av plan och utrustning samt till vilken kund 
dessa är levererade. Detta är viktigt för innehållet i instruktionen då det skall vara relevant 
för kunden. Även detta syftar till föregående styckes diskussion om kvaliteten, enligt ISO 
9004:2000, i de utförda leveranserna. Vet man inte vilka konfigurationer en leverans skall 
innehålla blir följaktligen kvaliteten på denna lidande. Idag finns det inget verktyg som 
stödjer kontrollen över detta. Detta är ett hot då fler kunder tillkommer och 
utrustningsalternativen blir allt fler.  
 
Arbetsmoral 
Idag pressas teknikinformatörerna hårt samtidigt som de inte alltid får den uppskattning 
de är värda. Om arbetet inte uppmuntras samtidigt som arbetssättet heller inte 
formaliseras kan det komma att bli svårare för sektionen att bibehålla den goda stämning 
som råder mellan teknikinformatörerna. Enligt Carlzon (1985) är det viktigt för en 
människa att veta och känna att hon behövs. Dessutom menar Carlzon (1985) att en 
människa som inte har tillgång till informationen inte kan ta ansvar medan de människor 
som har tillgång till information inte kan undgå att ta ansvar. 
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Verksamhetsutveckling 
Idag har sektionen, i och med Task Force-gruppen, en ren verksamhetsutvecklingsgrupp. 
Denna grupp består, som nämnts tidigare, bara av konsulter vilka kommer att sluta på 
sektionen inom en snar framtid. Detta är ett stort hot då sektionens 
verksamhetsutveckling kanske inte bibehålls då Task Force upphör. Samtidigt finns det 
stora behov av att utveckla arbetsrutinerna och relationerna mellan sektionen och övriga 
grupper på Saab AB. Kotter (1998) framhåller att dagens företagsmiljö präglas av snabba 
förändringar och därför måste verksamheter kontinuerligt utvecklas. En verksamhet som 
står still kommer med all sannolikhet förlora kunder och markandsandelar. Även 
Ljungberg och Larsson (2001) påpekar vikten av att en verksamhet skall kunna möta nya 
förutsättningar och krav. 
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6 Slutsatser & 
rekommendationer 

I detta kapitel presenteras de slutsatser vilka utredarna har kommit fram till under 
studien. Slutsatserna baseras på tidigare presenterad analys med syftet att, då 
förbättringsområdena är identifierade, kunna anpassa den generella ledningsmodell som 
tagits fram till en unik modell för den sektion där studien utförts. Ledningsmodellen skall 
i sin tur säkerställa en verksamhet där ledningen har större kontroll och styrförmåga. 
Efter att slutsatserna har presenterats samt diskuterats framför utredarna sina 
rekommendationer till sektionen. 

6.1 Slutsatser 
Slutsatserna nedan har framkommit efter den analys som det redogörs för i kapitel 5, 
Analys. Utredarna ämnar här redogöra för dessa slutsatser samt de rekommendationer 
vilka de vill ge uppdragsgivaren. 
 

• Nya mötesrutiner skall implementeras omgående. 
• Placera medarbetarna tillsammans. 
• Visualisera status. 
• Definiera och förankra vision, strategi och mål. 
• Inför uppföljning för tidhållning, kvalitet och effektivitet. 
• Utöka planeringshorisonten för resurs- och beläggningsplaneringen. 
• Bibehåll den verksamhetsutveckling som finns idag. 
• Förankra krav. 
• Förankra INS:arna. 
• Formalisera gränssnittet till leverantör. 
• Formalisera beställningsförfarandet. 
• Implementera elektronisk granskning. 
• Skapa styrande dokument. 

6.1.1 Kommunikation 
Nya mötesrutiner skall implementeras omgående 
Gällande mötesrutinerna har behovet av en formalisering av dessa framkommit under 
denna studie. Detta har även resulterat i att nya mötesrutiner skall implementeras. 
Kommunikationen och informationsspridningen inom verksamheten kommer dessutom 
att bli än bättre om sektionen är lyckosam i den genomgående utvecklingen. Denna 
kommer i sin tur att ge en tydligare struktur för hela arbetsprocessen.  
 
Placera medarbetarna tillsammans 
Inom en okänd framtid kommer konsultskribenterna att avvecklas vilket kommer att 
medföra att de fastanställda teknikinformatörerna återigen placeras i anslutning till 
varandra. Detta kommer att göra informationsspridningen smidigare samt den informella 
kommunikationen effektivare.  
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Visualisera status 
Enligt utredarna kan man genom att visualisera produktionsstatus samt 
produktionskvalitet på ett bättre sätt kommunicera dessa till teknikinformatörerna. Detta 
kan göras genom till exempel Visual planning. Att regelbundet och visuellt åskådliggöra 
statusen i ovan nämnda kategorier bör göra verksamhetens medarbetare mer medvetna 
om produktionssituationen.  

6.1.2 Vision, strategi & mål 
Definiera och förankra vision, strategi och mål 
Affärsenheten Aerotech har en tydlig samt definierad vision och strategi. Dessa är 
däremot ej förankrade nedåt i organisationens hierarkiska struktur. Detta medför 
komplikationer då man inte vet huruvida man motsvarat de förväntningar och 
förhoppningar som funnits på sektionen. Det är därför av stor vikt för sektionen att 
definiera samt förankra dessa så att alla i organisationen tillsammans arbetar mot den 
gemensamma visionen och följer den gemensamma strategin. 

6.1.3 Uppföljning 
Inför uppföljning för tidhållning, kvalitet och effektivitet 
Inom området för uppföljning har utredarna ägnat tid åt att identifiera hur införandet av 
detta kan genomföras på ett bra sätt. Efter identifikationen av uppföljningsområden 
utvecklades även enheter för de nyckeltal som verksamheten bör styra produktionen 
efter. De områden vilka måste följas upp är tidhållning, kvalitet och effektivitet. 
Planeringsverktyget PUPS kan användas i uppföljningssyften. Här kan man hämta data 
gällande tidsåtgång vid produktion av instruktioner samt kvalitetsstatistik från FMV. 
Utredarna anser att detta verktyg är smidigt och enkelt samt ett bra initiativ till att få 
kontroll på verksamheten. 

6.1.4 Resurser 
Utöka planeringshorisonten för resurs- och beläggningsplaneringen 
Med hjälp av planeringsverktyget PUPS har sektionen haft möjlighet att planera den 
beläggning som ligger på sektionen. Däremot har man ännu inte nått den 
planeringshorisont som önskas. På grund av detta kan man inte planera sina resurser 
efter beläggningsplaneringen.  

6.1.5 Verksamhetsutveckling 
Bibehåll den verksamhetsutveckling som finns idag 
Som synes i den SWOT-analys som presenterats i kapitel 5, Analys, finns det åtskilliga 
punkter att förbättra inom verksamheten. Därför vill utredarna trycka på att det är av 
största vikt att bibehålla den verksamhetsutvecklingsgrupp som finns vid tiden för 
studien. Den nya ledningsgruppen kommer att ta över ansvaret för 
verksamhetsutvecklingen i framtiden och kommer därmed förhoppningsvis att bibehålla 
denna. 

6.1.6 Krav 
Förankra krav 
Sektionens alla krav måste sammanställas samt förankras bland medarbetarna. Detta är 
en förutsättning för att produktionen av instruktioner skall kunna ske kvalitativt. Den 
situation som nu råder är ohållbar anser utredarna då teknikinformatörerna måste veta 
exakt vad instruktionerna får, och inte får, innehålla. Detta på grund av att de olika 
flygplans- och underhållssystemskonfigurationerna blir allt fler samt mer komplexa. Alla 
moment i produktionsframtagningen bör formaliseras till rutiner med kvalitativa 
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instruktioner som följd. Genom att förankra och sammanställa dessa krav får 
verksamheten den helhetssyn som är viktig för alla organisationer. Med helhetssyn erhålls 
kontroll över och säkerställning av verksamheten. 

6.1.7 Processer 
Förankra INS:arna 
De slutsatser som går att dra gällande de processer som nyttjas av FATPA är att de finns 
tydligt definierade i INS:arna samt att de har en given ägare. Däremot skulle de, i 
arbetsgången, kunna förankras på ett mer tydligt sätt. Syftet med detta är att minska 
spridningen på produktionsförfarandet som nu finns bland teknikinformatörerna på 
sektionen. Detta i sin tur anser utredarna leder till en mer formaliserad och 
kvalitetssäkrad verksamhet.  

6.1.8 Leverantör & kund 
Formalisera gränssnittet till leverantör 
Utredarna vill påstå att en viktig nyckel i sektionen FATPA:s framtid är relationerna till 
leverantörer, då detta anses vara sektionens största problem. Om gränssnittet inte 
tydliggörs och formaliseras blir all intern verksamhetsutveckling till suboptimering. 
Dessutom skulle ett formaliserat arbetssätt och en tydlig kommunikation i gränssnittet 
medföra en mer positiv arbetssituation för de teknikinformatörer som finns på sektionen.  
 
Formalisera beställningsförfarandet 
Genom att formalisera beställningsförfarandet kan man i framtiden försäkra sig om att 
beställningarna inte saknar viktiga punkter och moment. De formaliserade 
beställningarna kan kompletteras med styrande dokument då framtiden utlovar än mer 
komplicerade beställningar med det utökade urvalet av konfigurationer. I slutskedet av 
studien hade även behovet av ett konfigurationsverktyg allokerats och utvecklingen av ett 
sådant initierats. Även detta verktyg hjälper sektionen att få kontroll över verksamheten 
och därmed säkerställa kvaliteten på det som produceras.  
 
Implementera elektronisk granskning 
Skulle även ett elektroniskt granskningsförfarande appliceras på organisationen skulle 
man spara mycket tid då teknikinformatörer tidigare jagat granskare för att fysiskt 
överlämna instruktioner. Om ett tydligt gränssnitt skall komma att erhållas anser 
utredarna att högre instanser inom organisationen måste bidra med dessa direktiv. Om de 
inte skulle göra det finns det risk för att de formaliserade implementeringarna, vilka man 
vill införa, inte får fäste inom verksamheten och således erhålls inga förändringar i 
gränssnittet. 
 
Skapa styrande dokument 
Det beställningsförfarande som sker idag från projekt (kund) till sektionen FATPA är för 
ostrukturerat och informellt. Det krävs specifikationer som tydligt beskriver vad som 
skall levereras i varje steg. De tre steg som utredarna anser vara bristfälliga är 
kalkylunderlag, kalkylblad samt beställning, se figur 8, 4.1 Organisation FATPA. 

6.2 Rekommendationer 
Med bakgrund från ovanstående slutsatser har utredarna tillsammans med Task Force-
gruppen och sektionschefen på FATPA kunnat utveckla den ledningsmodell, se figur 10, 
vilken skall hjälpa att kontrollera samt styra verksamheten. Det är denna ledningsmodell 
som utgör utredarnas huvudsakliga rekommendation till sektionen FATPA. Övriga 
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rekommendationer är alla relaterade till införandet av denna modell. Utredarnas avsikt 
med ledningsmodellen har varit att täcka in de områden som är väsentliga för att 
sektionen, FATPA, skall erhålla den kontroll som önskas. Nedan följer de 
rekommendationer som utredarna tagit fram för sektionens verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Illustration över den slutliga ledningsmodellen 

6.2.1 Förutsättningar 
I detta stycke beskriver utredarna de förutsättningar vilka krävs för att ha möjlighet att 
styra samt kontrollera en verksamhet, se figur 10. De kategorier vilka betraktas som 
förutsättningar avser att underlätta för sektionen i dess produktionsprocess samt att 
säkerställa tidhållning, kvalitet och effektivitet. 
 
Kommunikation 
Informell kommunikation 

• Nyttja de roller och ansvarsområden som har tagits fram på sektionen. 
• Nyttja ledningsgruppen för frågor kring sektionens operativa arbetet. 
• Ge feedback på mottagen information för att bekräfta att denna nått fram. 

 
Formell kommunikation 

• Införa rutinmässiga förfaranden vid spridning av mer relevant information. 
Till exempel beslutslogg, visual planning, intern hemsida för sektionen.  

• Visual planning för att visa exempelvis aktuell produktionstakt, 
produktkvalitet samt effektivitet, se avsnitt 6.2.2, Ledning & styrning stycket 
Uppföljning & nyckeltal. 

 
Resurs & kompetens 
Identifiera resursbehovet 

• Ledningen på FATPA måste identifiera resursbehovet. 
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• Verksamheten skall ha en resurs- och beläggningsplanering som sträcker 
sig 12 månader framåt. 

 
Verksamhetsutveckling  

• Sektionen måste aktivt arbeta med ständig förbättring tillsammans med 
omgivningen.  

• Verksamhetsutveckling på avdelningsnivå vilken syftar till att utveckla hela 
avdelningen och dess interna relationer ned till den enskilda sektionen 
(under utveckling). 

 
Ledningsgruppens ansvar 

o Fånga upp sektionens behov av verksamhetsutveckling. 
o Prioritera och planera sektionens 

verksamhetsutvecklingsaktiviteter. 
o Driva verksamhetsutvecklingsarbetet inklusive 

implementeringen av resultat på sektionen. 
 
Krav & Processer 

• Interna samt externa krav skall vara väl förankrade på sektionen. 
• Alla krav, även rutinbeskrivningar (interna sektionskrav), skall ha en ägare.  
• Samtliga krav skall sammanställas och finnas tillgängliga för alla på 

sektionen. 
• Förankra processerna, INS:arna, inom sektionen. 

6.2.2 Ledning & styrning 
Med ledning och styrning avser utredarna faktorer vilka bokstavligen leder och styr 
verksamheten. De kategorier som benämns under rubriken Ledning & styrning avser att 
föra sektionen framåt, se figur 10. 
 
Vision, strategi & mål 
Sektionen skall definiera en vision och strategi relaterade till dem som finns på 
avdelningsnivå inom organisationen. Detta är av yttersta vikt då hela organisationen 
måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Genom att förankra vision, strategi och 
mål säkerställer man att detta uppfylls. Sektionen behöver även införa mätbara mål, vilka 
skall förankras, för att uppfylla den tänkta strategin och visionen. Nedan följer utredarnas 
exempel på vision, strategi och mål för sektionen. 
 
Vision, exempel: 
 FATPA skall vara en av de mest effektiva sektionerna inom Saab AB. 
 
Strategi, exempel: 

Genom att formalisera och strukturera arbetsprocesser erhålls kontroll över 
produktionsläget samtidigt som det ger teknikinformatörerna större 
möjligheter att själva producera med stor frihet under ansvar. 

 
Mål, exempel: 
Kortsiktiga mål (närmsta året): 

• Ha en resurs- och beläggningsplanering som sträcker sig 12 månader fram i 
tiden. 

• Alla krav, interna och externa, skall vara identifierade och förankrade. 
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• Ledningsmodellen skall vara beslutad, förankrad och implementerad. 
• Arbetsprocessen skall vara standardiserad och väl förankrad. 
• Ha kontroll över konfigurationerna. 

 
Långsiktiga mål (5 år) är att FATPA skall vara: 

• En sektion med hög och bred kompetens samt med erfarenhet inom 
instruktioner och teknisk information. 

• Den leverantör som kunder gärna beställer instruktioner och övrig teknisk 
information av. 

• Lönsam och konkurrenskraftig. 
 
Uppföljning & nyckeltal 
De områden för uppföljning som skall finnas presenteras i tabell 3 nedan.  

 
TABELL 3. Tabell över uppföljning och nyckeltal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluts- & drivningsforum 
Följande tre Besluts- och Drivningsforum skall finnas på FATPA: 
 

Ledningsmöten  
Verksamhetsrelaterade frågor behandlas, så som operativa aktioner, 
kvalitetsrelaterade frågor samt verksamhetsutveckling. 
 
Sektionsmöten 
Spridning av information samt produktions och leveransstatus. 

 
Skribentmöten  
Behandlar arbetsförfarandet för teknikinformatörer, med andra ord frågor 
relaterade till den faktiska instruktionsframtagningen. 

 
   

Månadsvis:
PUPS: h/instr. Vid: 
Nyframtagning, 
Inline och ”1:1”. 
(Kalkylunderlag)

Månadsvis:
PUPS: tid/instr. Vid: 
Nyframtagning, Inline 
och ”1:1”. 
Ex: 
arbetstimmar/instr.

Effektivitet
(Lönsamhet)

Områdesplanering?
Visa vad som skall 
produceras och till 
när

Veckovis:
Uppföljning 
prognoser
Ex mål: 90 % säkra

Veckovis:
Ackumulerad data 
över levererade 
instruktioner per batch

Tidhållning
(Leverans-
precision)

FATPA ansvarar för 
redaktionell 
granskning

Förslag: Enkäter till 
slutkund

Månadsvis:
Fä-UHF-rapporter

Stickprov av 
instruktioner

Månadsvis:
PUPS: Rapport över 
fastställelse-
anmärkningar

Kvalitet
(Produkt)

KommentarerÖvrig 
Uppföljning

Visual PlanningTyp
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  Övrig rekommendation 
Produktionsuppföljningsmöten  
Implementera ett så kallat PULS-förfarande vid dessa möten. Inför även 
PULS-möten på högre nivå med syfte att redogöra för produktionsläget i 
varje enskild materielgrupp. 
 
Med PULS-förfarande menar utredarna att man vill erhålla ett högre tempo 
under mötet och därmed en högre intensitet. Syftet är att spara tid och 
effektivisera möten. 

 
Rutiner 
Stående möten skall ha ett klart definierat syfte, en stående agenda samt 
aktionslista som innehåller vad som skall uträttas, vem som ansvarar för 
aktiviteten och när den skall vara klar. 

6.2.3 Gränssnitt 
Nedan följer rekommendationer över hur leverantörssamarbetet kan förbättras. Det skall 
tilläggas att det endast är två leverantörer, idag, med vilka samarbetet bör förbättras, 
övriga leverantörer fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 
Underhållsberedningen FATD 
Som nämnts tidigare förser området FATD sektionen FATPA med åtgärdsanalyser vilka 
ligger till grund för den slutliga instruktionen. För att erhålla bättre åtgärdsanalyser och 
ett smidigare samarbete, föreslår utredarna följande åtgärder: 
 

Regelbundna möten  
Möten bör ske regelbundet mellan FATPA och FATD så att en 
medvetenhet om produktionsläge erhålls. Mötesfrekvens är beroende av 
framgång i samarbetet.  

 
Styrande dokument 
Kravspecifikation för att kunna förankra kraven gällande vad som skall 
levereras och på vilket sätt. Dessa dokument ger bra diskussionsunderlag 
vid ovanstående möten. 

 
Sakgranska åtgärdsanalysen 
Området FATD skall kvalitetssäkra åtgärdsanalysens innehåll innan den 
levereras till sektionen FATPA. 
 

Granskare 
Granskningsförfarandet är idag en allt för omständlig process. 
 

Allokera granskningsresurser 
Allokera resursen med god framförhållning för att göra granskaren 
medveten om behovet samt att de kan erhålla granskningsformuläret i tid. 

 
Förankra en helhetssyn 
Upprätta tvåvägskommunikation på lämplig nivå inom organisationerna för 
att förankra granskning som en faktisk arbetsuppgift. 
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Elektronisk granskning 
Införa elektronisk granskning för att underlätta signering av 
granskningsformulär samt att undvika eventuella problem vilka kan uppstå 
med fysiska dokument. 
 

6.3 Avslutande diskussion 
Den ledningsmodell som tagits fram för sektionen FATPA går att utveckla ytterligare. 
Det som utredarna valt att presentera är det arbete som genomförts under de 20 veckor 
som studien avsett. Skulle studien ha fortgått hade djupare analyser kunnat göras samt 
mer specifika rekommendationer ges och även nya problemområden identifieras.  
 
Vad det gäller implementering av ledningsmodellen för verksamheten rekommenderas 
sektionen att stegvis gå igenom ledningsmodellen och avgöra om de rekommendationer 
som givits är tillämpningsbara eller om djupare analys av problemområdena krävs. Sedan 
bör område för område analyseras successivt för att slutligen få in alla delar av modellen.  
 
Sektionen har under studiens avslutande veckor påbörjat ett antal första steg till att införa 
vissa av de nämnda rekommendationerna. Ett första utkast av vision och strategi har 
formulerats inom ledningsgruppen och kommer att implementeras inom en snar framtid. 
Det har även införts mötesprotokoll vid ledningsmötena, dessa innehåller agenda, 
aktionslista samt beslutslogg. I den nämnda agendan är en stående punkt 
verksamhetsutveckling vilket tyder på att sektionen bevarar det fokus som funnits inom 
området. En verksamhetsutvecklingsgrupp diskuteras på FAT:s ledningsnivå och har nått 
idéstadiet. Kvalitetsuppföljning över fastställelseanmärkningar är redan infört i PUPS och 
en första månadsrapport är tänkt att presenteras i april månad. Området FATP har efter 
årsskiftet 2005/2006 utvecklat en områdesplanering vilken visar beläggningen på alla 
underliggande sektioner. Detta initiativ är positivt då det ger en tydligare helhetsbild för 
sektionerna inom området FATP.  
 
Utredarna anser att det första som bör ses över är gränssnittet till leverantör. Som det ser 
ut idag kommer all utveckling att leda till suboptimering om gränssnittet inte åtgärdas. 
Här bör inledningsvis en leveransspecifikation tas fram för att säkerställa innehållet i det 
levererade underlaget.  
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Bilaga 1  Intervjufrågor  
Frågor till skribent 
 
Organisation 
1.) Har TSPA konkreta och mätbara målformuleringar?  
Hur uppnår man mål och strategi? 
Hur vet man vad man ska göra för att uppnå de satta målen? 

• Finns det mål definierade för att uppnå strategin? 
• Hur ser målen ut för en skribent? Antal sidor per vecka, färre ”fel”, deadlines? 
• Anser Ni att målen är sporrande och realistiska? 
• Vad anser Ni om belöningssystem efter uppnådda mål? 

 
2.) Finns det möjlighet att utveckla sin kompetens som skribent? 
Nyttjas den kompetens till fullo som finns på TSPA? 
Är skribenterna motiverade, känner de sig behövda/delaktiga? 
Vet man vad individen, gruppen, avdelningen, företaget har presterat? 

• Känner Ni att det finns möjligheter att utveckla Er kompetens på TSPA? 
• Känner Ni att Er och andras kompetens nyttjas? 
• Känner Ni er motiverade och att det Ni gör är viktigt för TSPA och hela TS? 
• Skulle det vara intressant att ha möjlighet att se sina individuella 

produktionskurvor? Ge prestationsfeedback till dig själv? 
 
3.) Vilka är åsikterna angående de mjukvaruverktyg som används? 

• Tycker Ni att det är lätt att använda Er av de hjälpverktyg som finns? PumaX, 
Pups m fl.? 

• Anser Ni att hjälpverktygen är stöd i arbetet? 
• Saknar ni något verktyg? 

 
4.) Hur uppfattas kontorsmiljön och arbetsrelationerna/trivsel på TSPA? 

• Hur uppfattar Ni kontorsmiljön och arbetsrelationerna på TSPA? Trivs Ni? 
• Om det funnits personliga problem på arbetsplatsen, har dessa åtgärdats eller 

åtminstone reflekterats över? 
 
5.) Hur är relationen till leverantörer/kunder? 

• Hur många leverantörer är Ni beroende av? 
• Hur kommunicerar Ni med leverantör respektive kund? 
• Vet leverantörer vad TSPA är i behov av? Hur förmedlas detta? 
• Finns någon utvärdering tillsammans med leverantör angående tillfredsställelse? 

Kontinuerligt? 
• Uppfyller leverantörer TSPA:s krav? Har TSPA och leverantören samma krav? 
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En Organisation i ständig förbättring 
6.) Bidrar alla till förbättringar? 
Hur bemöts utvecklingsförslag från skribenter? 
Hur uppmuntras medarbetare till att utveckla arbetsplatsen/organisationen? 
Vilka problem/motsättningar har uppstått vid större förändringar? 

• Känner Ni att Ni uppmuntras till att förbättra Er arbetssituation dvs arbetssätt 
och arbetsmiljö? 

• Är ledningen mottaglig för förslag och förändring?  
• Hur känner Ni för de många förändringar som skett de senaste 6-12 månaderna?  
• Vilka problem/motsättningar har uppstått vid införandet av förändringar? 

 
Ledning & Styrning 
7.) Vad är chefens huvudåtaganden? (förvalta & förbättra) 

• Vad anser Ni att ledningen bör fokusera på? 
• Vilka möjligheter att påverka ledningen anser Ni att skribenterna bör ha? 
• Vad vill Ni få ut av ledningen? Vad ska ledningen bidra med till Ert arbete? 

 
8.) Syn på planering? 
Framförhållning? 
Vad är planering? Planering kontra uppföljning? 

• Vad anser Ni om TSPA:s syn på planering? 
• Vilka är Era åsikter angående den framförhållning som ska komma att gälla på 

TSPA? 
 
9.) Vad följs upp på TSPA? 
Hur används mätresultaten?(nyckletal) 

• Inom vilka områden finns det uppföljning? 
• Hur ser uppföljningsförfarandet ut? 
• Finns det krav på skribenter att följa upp något? Exempelvis sig själva? 
• Hur nyttjas resultatet av uppföljningen? 

 
10.) Hur uppfattas sektionsmötena?  

• Anser Ni att sektionsmötena är givande? Kortare möten flera gånger? Agenda i 
förväg? Relevant information?  

 
11.) Hur sprids information inom TSPA? 
Feedback? (tas informationen upp?) 
Förankras målen i organisationen? 

• Hur tilldelas Ni information? 
• Bekräftar Ni att Ni mottagit information, dvs att informationen nått fram? 
• Hur upplevs kommunikationen på TSPA? 

 
12.) Framtid? 

• Vad är det största hindret i Er arbetsgång? Största bromsklossen i 
arbetsprocessen? 
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Frågor till Task Force 
 
Organisation 
13.) Är organisationen flexibel med avseende på förändringar? 

• Var det svårt att förändra strategin på TSPA? 
 
14.) Har TSPA konkreta och mätbara målformuleringar?  
Hur uppnår man mål och strategi? 
Hur vet man vad man ska göra för att uppnå de satta målen? 
Förankras målen i organisationen? 

• Hur tänkte Ni formulera målen åt skribenten? Hur avser Ni att förmedla dessa till 
skribenten? 

• Hur avser Ni att göra för att målen skall vara sporrande och realistiska? 
• Hur är det tänkt att förankra målen i organisationen? 
• Vad anser Ni om belöningssystem?  
 

15. )Nyttjas den kompetens till fullo som finns på TSPA? 
Är skribenterna motiverade, känner de sig behövda/delaktiga? 

• Anser Ni att den kompetens som finns på TSPA nyttjas till fullo? 
• Hur får Ni skribenterna motiverade och att känna sig betydelsefulla för TSPA 

och hela TS? 
 
16.) Hur är relationen till leverantörer/kunden? 

• Hur många leverantörer är Ni beroende av? 
• Vet leverantören vilka behov TSPA har? 
• Uppfyller leverantören kraven? Motsvarar leverantörens egna krav TSPA:s krav 

på leverantören? 
• Träffas samarbetspartners för att främja relationen? Gemensam strategi? 

 
En Organisation i ständig förbättring 
17.) Bidrar alla till förbättringar? 
Hur bemöts utvecklingsförslag från skribenter? 
Hur uppmuntras medarbetare till att utveckla arbetsplatsen/organisationen? 
Vilka problem/motsättningar har uppstått vid större förändringar? 

• Får Ni mycket förslag på förbättringar av skribenterna? Hur bemöts 
utvecklingsförslag från skribenterna? 

• Uppmuntras skribenterna till att påverka arbetssituationen? 
• Hur känner Ni för de många förändringar som skett de senaste 6-12 månaderna?  
• Vilka problem/mottsättningar har uppstått vid införandet av förändringar? 

 
Ledning & Styrning 
18.) Vad är ledningens huvudåtaganden? 
Vad är chefens huvudåtaganden? (förvalta & förbättra) 

• Vad anser Ni att lednings huvudsakliga uppgift är? 
• Hur ska en ledare agera? 
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19.) Syn på planering? 
Framförhållning? 
Vad är planering? Planering kontra uppföljning? 

• Vilket syfte har planeringen? 
• Vilka aspekter vägs in i planeringen? 
• Hur planerar Johnny Settland?  

 
20.) Vad följs upp på TSPA? 
Hur används mätresultaten?(nyckletal) 

• Inom vilka områden finns det uppföljning? 
• Hur ser uppföljningsförfarandet ut? 
• Finns det krav på skribenter att följa upp något? Exempelvis sig själva? 
• Hur nyttjas resultatet av uppföljningen? 

 
21.) Hur uppfattas sektionsmötena?  
Är TASK FORCE-mötena givande?(uppföljning & implementering) 

• Får Herr Lindgren någon feedback på innehåll från sektionsmötena? 
• Anser Ni att beslut implementeras och följs upp på ett bra sätt? Hur? Förmedling 

till övriga intressenter? 
 
22.) Hur sprids information inom TSPA? 
Feedback? (tas informationen upp?) 

• Hur delas/sprids information på TSPA? 
• Hur bekräftas det att information är mottagen och förstådd? 

 
23.) Framtid? 

• Vad är det största hindret i Er arbetsgång? Största bromsklossen i 
arbetsprocessen? 
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Bilaga 2  SWOT-analys 
 
Den ursprungliga SWOT-analysen. 
 
 

Styrkor 
 

• Kompetens 
• Förändringsvillighet 
• Medvetenhet gällande 

styrkor och svagheter 
• Högre ledning har vågat 

investera i TSPA 
• Trivsel, arbetsrelationer 
• Planering och syn på 

framförhållning 
• Personalutveckling 
• Verktyg 
• Processförfarandet 
 

 
Svagheter 

 
• Hög utvecklingskostnad i 

form av konsulter 
• Ingen kvalitetsuppföljning 
• Inga nyckeltal 
• Leverantörer (relationer) 
• Kundkontakt 

(slutanvändare) 
• Möjligheter att prestera 

sitt bästa (resurser) 
• Arbetsplats, ej samlat 

 

 
Möjligheter 

 
• Nyttjande av kompetens 
• Belöningssystem 
• Elektronisk granskning  

(Ny teknik) 
• pdf-databas för slutkunder 

via Internet 
• Höja motivationen 
• Utveckla de anställdas 

arbetssätt 
• Leverantörssamarbeten 
• Effektivisera arbetet och 

skära ned på konsulter 
• Uppmuntra personalen att 

komma med förslag 
• Informationsspridning 
• Uppföljning och förankring 

av förbättringar 
 

 
Hot 

 
• Arbetsmoral 
• Förtroende högre nivås 

ledning (övertid etc.) 
• Väldefinierad strategi och 

tydliga mål 
• Personalfrågor 
• Mergöra för skribenter 

(planering) 
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Bilaga 3  Processkarta 
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