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Förord 

Denna uppsats på E-nivå mot en civilingenjörsexamen har jag under våren 

2014 genomfört vid Karlstads universitet. Genom att belysa ämnet 

organisationskultur ger studien förslag på hur en organisation kan bli mer 

effektiv 

För att detta hyfsat omfattande arbete baserat på över 30 000 transkriberande 

ord från intervjuer komplementerat med en webbaseradenkät skulle vara 

möjlig att genomföra finns det många att tacka. Först av allt så skulle jag vilja 

tacka alla de respondenter på SAAB Dynamics AB som ställt upp på de 20 

intervjutillfällena- Tack!   Det uppskattas också varmt att hela 113 personer 

inom företaget svarade på studiens enkät. Jag skulle också vilja rikta ett stort 

tack till min handledare på SAAB - Ann-Cathrine Berggren som bistått i alla 

möjliga olika situationer och dessutom låtit mig se stora delar av verksamheten 

på SAAB Dynamics AB. Jag är också ytterst tacksam till min uppdragsgivare 

Magnus Espelund som trodde på idén att skriva ett akademiskt arbete om 

gränssnittsutmaningar.  

Från Karlstads universitet skulle jag dels vilja tacka mina två handledare Per 

Skålén och Magnus Lestelius för bra handledning. Kombinationen av att hela 

tiden fokusera på nästa moment samtidigt som vi utvärderade den befintliga 

statusen har var väldigt lyckad på våra handledningsmöten. Sist men inte minst 

skulle jag vilja tacka Karlstad universitets bästa matematiklärare Håkan 

Granath som bistått med kunskap inom matematikämnet.        

 
Till alla ni andra som gjort denna uppsats möjlig - Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad, maj 2014.  
 

 
 
Marcus Stoor 
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Sammanfattning   

Syftet med denna studie var att studera samarbetet mellan inköp och 

utvecklingsavdelningen utifrån ett kulturperspektiv. Studien grundar sig på 

teori inom två olika ämnesområden. Ett område är organisationskultur där 

tidigare forskning visar på hur en gemensam kultur skapar effektivitet inom 

företag. Det andra området är forskning runt inköp och 

produktutvecklingsgrässnittet. Då studiens syfte kräver tillgång till ett fysiskt 

företag så har SAAB Dynamics AB i Karlskoga agerat fallföretag. Författaren 

använder sig av två metoder i denna fallstudiemiljö för att uppnå studiens 

syfte. Dels har totalt 20 kvalitativa intervjuer genomförts med företagets 

utvecklingsavdelning och inköpsavdelning för att kunna studera 

samarbetsutmaningarna. Dels har båda avdelningarna fått svara på en enkät i 

syfte att kunna möjligöra en beskrivning av avdelningarnas kultur.  

Resultat och analyskapitlet är uppdelat i fyra delar där 

samarbetsutmaningarna enligt de två avdelningarnas perspektiv inleder 

avsnittet (5.1 och 5.2). Utvecklingsavdelningen i 5.1 uttrycker framförallt sin 

frustration över hur uppbackningen från inköp i dagsläget fungerar. 

Inköpsavdelningen beskriver i 5.2 ovetande av vad som sagts i 5.1 att 

avdelningen måste börja bistå utvecklingsavdelningen bättre men att ansvaret 

inte bara ligger på inköp. I 5.3 så publiceras resultatet av studiens enkät vilket 

visar på att kulturen inom de två avdelningarna påminner om varandra men att 

vissa attribut utgör skillnader. Utvecklingsavdelningen är mer extrem när det 

gäller förmågan att jobba mot resultat samtidigt som det visade sig att de har 

ett mjukare arbetsklimat och större fallenhet för att jobba i grupp.     

I 5.4 vilket är sista delen i femte kapitlet, söker studien svar på om 

utmaningarna i 5.1 och 5.2 kan förklaras av utfallet från studiens enkät. 

Slutsatsen är att studien kan påvisa ett starkt samband mellan vissa 

kulturattribut och förekomsten av utmaningar. Det mest signifikanta 

sambandet är att medarbetarna på inköpsavdelningen inte har en kultur där de 

bistår varandra i så stor uträckning vilket påverkar uppkomsten av utmaningar. 

Studien konstaterar också att de två avdelningarna jobbar mot olika mål 

samtidigt som man inte delger varandra vilka behov respektive avdelning har.          
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Abstract 

The purpose with this paper is to study the collaboration between the 

Procurement and R&D departments from a culture perspective. The study is 

based on two different theory fields. The first field is organization culture 

where previous research shows how a shared culture creates efficiency within a 

company. The second field of theory is research around the procurement and 

R&D interface.  As the study require access to a physical company, SAAB 

Dynamics cooperation in Karlskoga (Sweden) acts as a case company in this 

paper. The author is using two different methods in this case environment to 

reach the papers purpose. First qualitative interviews were made with 

employees from the procurement and R&D department to be able to study 

the interface challenges. Parallel with the interviews a quantitative survey was 

launched with the aim to study culture at each department. 

The result and analysis chapter are divided in four parts where the 

collaboration issues from the two departments’ point of view are present first 

(5.1 and 5.2). The R&D department in 5.1 mainly express the frustration over 

how the support from the procurement today works. The procurement 

department describes in 5.2 that the unit needs to improve the level of support 

to the R&D function. The procurement department also states that the 

responsibility of the current situation not only can be laid on them. In 5.3 

where the survey is published the outcome shows that the department cultures 

share a lot off attributes but also some differences. The R&D department is 

more extreme when it comes to the capability to work towards goals, has a 

greater ability to work in group and is also characterized by a softer working 

environment.  

In 5.3 that are the last part in the fifth chapter the study seeks the answer if the 

issues from 5.1 and 5.2 can be explained by the culture survey. The 

conclusion is that the study could show a strong relationship between some 

culture attributes and interface challenges. The most significant relationship 

was that the employees in the procurement department do not helped each 

other, which affect the challenges. The study also concludes that the two 

departments also work towards different goals and in the same time not 

express these goals to each other in a proper way
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1. Inledning 

Både inköpsavdelningen och utvecklingsavdelningen är idag två viktiga 

funktioner inom företag. Inköp av gods står i genomsnitt för 50 % av totala 

omsättningen för företag och inkluderas dessutom allt inköpsrelaterat så är 

den siffran 68 % (Van Weele 2001). Forskning och Utveckling (FoU) å sin sida 

står i genomsnitt för 1,4 % av omsättningen i Sverige men för 

försvarsindustrin är den siffran hela 18 % (JKL 2014). Då FoU är en central 

del av försvarsindustrin är det angeläget att den organisatoriska effektiviteten 

mellan berörda företagsfunktioner i produktutvecklingsarbetet är hög. Med 

organisatorisk effektivitet menas kvoten mellan ingående och utgående arbete 

(Pennings & Goodman 1977). Idag är det vanligt att just inköp integreras i 

produktutvecklingsprocessen för att skapa ökat värde (Di Benedetto et al. 

2013). Denna fallstudie, vilken ämnar studera just interaktionen mellan inköp-

utvecklingsavdelningen genomförs tillsammans med försvarsföretaget SAAB 

Dynamics AB, en beskrivning av företaget ges i kapitel 4.   

En faktor som påverkar hur väl detta samarbete mellan avdelningstyperna 

fungerar och i slutänden vilken effektivitet företag kan uppvisa är 

organisationskultur (Ouchi 1981). Nyttan som följer av en stark 

organisationskultur har även bidragit till att forskningen börjat intressera sig 

för ämnet (Bakka et al. 2006). Den första studien inom området kom redan 

1933 av Elton Mayo och är känt under namnet Hawthornstudien (Eriksson-

Zetterquist et al. 2006). Mayo (1933) fann vikten av det sociala behovet hos 

anställda på en arbetsplats och hur människor deltar i ”informella 

organisationer” vid sidan av den formella organisationen. Bonoma och 

Zaltman (1976) konstaterade i sin forskning att de ”informella 

organisationerna” skapar friktion mellan inköpsavdelningen och 

utvecklingsavdelningen.  
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 Problemformulering 1.1.

För att gå vinnande i konkurrensen försöker många företag implementera 

olika former av effektiviseringsfilosofier. Men i de flesta fall leder de nya 

verktygen inte till en förbättrad situation och de existerande utmaningarna 

inom organisationen består. Enligt Man (2010) beror det på att det största 

fokuset läggs på de lättimplementerade produktionsaspekterna medan det lika 

viktiga arbetet med den mänskliga kulturen glöms bort. Att företagskultur är 

en avgörande faktor för den organisatoriska effektiviteten har konstaterats av 

Deal och Kennedy (1982) som sade att en anställd kan bli upp till två timmar 

effektivare per dag av en stark företagskultur. Kopplingen mellan 

företagskultur och organisatorisk effektivitet var även anledningen till att 

Japan, som land betraktat, hade en explosionsartad tillväxt efter andra 

världskriget (Ouchi 1981). Enligt Morgan (1981) är en hundra procent enhetlig 

kultur svår att uppnå då underkulturer, så kallade subkulturer, nästan alltid 

existerar. Problemet med subkulturer är att de fragmenterar organisationer och 

därmed motverkar effektiviteten (Morgan 1981). 

Idag arbetar många avdelningar över avdelningsgränser för att frigöra 

kompetens och minska de organisatoriska utmaningarna i så kallade 

matrisorganisationer (Meredith et al. 2011). Då en matrisorganisation bygger 

på interaktion mellan avdelningar skapar subkulturerna ett problem för de 

gemensamma processerna. Säfsten et al. (2010) hävdar att det är särskilt viktigt 

att produktframtagningens processer och dess gränssnitt är effektiva då det är 

en avgörande faktor för att vara konkurrenskraftig. Gadde och Håkansson 

(2010) påpekar vidare att en nyckelfaktor till effektivt utvecklingsarbete är att 

interaktionen mot inköpsfunktionen är effektiv då köp är den externa länken 

till leverantörerna. 

Ett flertal studier har gjorts om subkulturers existens i organisationer 

(Rollenhagen et al. 2013). Men mer forskning runt ämnet organisationskultur 

är efterfrågat (Eriksson-Zetterquist et al. 2006).  Dessutom är vetskapen om 

hur kultur skall hanteras i praktiken begränsad (Furnham & Gunter 1993). En 

studie, vilken ämnar studera vilka samarbetsutmaningar det existerar mellan 

inköpsfunktionen och utvecklingsavdelningen - och i förlängningen hur dessa 

kan härledas till företags- och avdelningskultur, bidrar därför till ökad 

förståelse inom ämnet.   
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 Syfte 1.2.

Studiens syfte är att studera samarbetet mellan inköps- och 

utvecklingsavdelningen utifrån ett kulturperspektiv.    

 Hur påverkar utmaningarna i gränssnittet mellan inköp och utveckling 

den organisatoriska effektiviteten?  

 Vad kännetecknar avdelningskulturen på utvecklingsavdelningen 

respektive inköpsavdelningen? 

 I vilken utsträckning kan utmaningarna i samarbetet mellan inköp och 

utveckling relateras till företags- och avdelningskultur?     

 Avgränsning 1.3.

Denna studie är i linje med uppsatsens syfte avgränsad till att enbart studera 

samarbetet mellan inköpsavdelningen och utvecklingsavdelningen. Av 

praktiska skäl har personer och sektioner på andra orter än fallföretagets 

huvudort vilket är Karlskoga exkluderats.       
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Först introduceras teori runt 

organisationskultur (se 2.1) sedan presenteras tidigare forskning om inköp och 

produktutveckling (se 2.2).  Kapitel två avslutas med en modell vilket ämnar väva samman 

teorierna i 2.1 och 2.2 för att kunna besvara studiens syfte. 

 Organisationskultur 2.1.

Det finns många uppfattningar om vad organisationskultur är för något- dock 

existerar det ingen allmänt accepterad definition av begreppet (Bakka et al. 

2006; Hofstede et al. 1990). En definition enligt Bang och Henning (1995); 

”Organisationskultur är gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och med omgivningen”. Hofstede et al. (1990) 

hävdar att organisationskultur kan definieras genom sex karaktärsdrag: 

holistisk, historiskt grundad, relaterad till antropologin, socialt skapad, mjuk 

och svår att ändra.  

Eriksson-Zetterquist et al. (2006) ser kultur som en ledstjärna för vad som är 

rätt och fel för dess medlemmar. Med hjälp av en gemensam kultur minskar 

osäkerheten för de involverade i en värld som är i ständig förändring. Vidare 

anser de att kultur även fungerar som ett hjälpmedel för att socialisera in nya 

medlemmar i en grupp. 

2.1.1. Subkultur 

Enligt Svenska Akademin (2014) är en subkultur en delkultur hos mindre 

grupper inom ett folk. Enligt Parker (2000) så finns flera anledningar till att 

subkulturer utvecklas inom organisationer.  Faktorer som påverkar kan vara 

organisationsrelaterade som hierarki, avdelning och företagsfunktion. Det kan 

även ha att göra med identitet utanför organisationsstrukturen så som – 

profession, generation, kön mm. (Parker 2000). I en artikel från 2013 

konstaterades det att profession och typ av avdelning kan vara starkare 

kulturpåverkare än företagsidentiteten (Rollenhagen et al. 2013). I artikeln så 

studerades skillnaden i säkerhetskulturen på tre olika kärnkraftverk i Sverige 

men även skillnaden mellan avdelningstyperna; drift, underhåll och 

ingenjörssupport. Det konstaterades att kulturskillnaderna mellan 

avdelningarna var större än mellan de olika kärnkraftverken (Rollenhagen et al. 

2013). Som exempel delade den enskilda avdelningstypen samma förmåga att 
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jobba i grupp och men även viljan att utöka sina kunskaper i säkerhetstänk.  Enligt 

Pidgeon (1998) kan subkulturer inom ett företag vara en värdefull resurs för 

att hantera kollektiv okunskap då de tillhandahåller olika perspektiv och 

övertygelser för att lösa samma problem.    

2.1.2. Identifiering av kulturer  

Alla som skall göra forskning om organisationskultur- antingen kvalitativ eller 

kvantitativ- måste på förhand bestämma sig för vad som representerar en 

kulturell meningsfull enhet. Vad anses som meningsfullt varierar och är en 

fråga om bedömning, dock måste enheten anses vara någorlunda homogen 

(Hofstede 1998). Vid analys av beteenden är det viktigt att det är mätbart och 

att det inte finns utrymmer för tolkningar och gissningar (Olofsson 2010). I en 

kvantitativ studie från 1990 vilket studerade tjugo avdelningar inom tio företag 

i Danmark och Nederländerna fann forskarna sex av varandra oberoende 

dimensioner som kunde beskriva en organisations kultur (Hofstede et al. 

1990). Enligt Hofstede et al. (1990) kan de sex dimensionerna ses som en 

handbok vid identifiering av kulturer.  

 Dimension ett är att en organisation antingen kan vara processorienterad 

eller resultatorienterad. Enligt Hofstede (1998) innebär en processorienterad 

avdelningskultur att anställda undviker risker, inte lägger ner sin själ i 

arbetet och att varje dag i stora drag ser likadan ut. I en resultatorienterad 

kultur är de anställda bekväma i nya situationer, anstränger sig maximalt 

och varje dag bjuder på nya utmaningar. Kapitalintensiva avdelningar 

som produktionsenheter och administration tenderar att vara 

processorienterade. Personalintensiva enheter som utvecklingsavdelningar 

samt serviceenheter tenderar att vara resultatorienterade (Hofstede et al. 

1990).    

 Dimension två är att en organisation antingen är medarbetarorienterad 

eller jobborienterad. Enligt Hofstede (1998) innebär en medarbetarorienterad 

kultur att medarbetarna känner att deras personliga problem och 

välfärd tas i beaktning av organisationen men också att viktiga beslut 

tas i grupp. I en jobborienterad kultur känner människor en enorm press 

från organisationen att få arbetsuppgifter gjorda, ingen hänsyn tas till 

personlig välfärd samt att viktiga beslut tenderar att tas enskilt. En stark 

faktor som påverkar denna dimension är toppledares filosofi. Om 

avdelningen i närtid även har varit utsatt för neddragningar tenderar 

enheten bli än mer jobborienterad (Hofstede et al. 1990).         
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 Dimension tre är att medarbetares identitet främst formas genom att de 

ingår i en speciell organisation vilket kallas organisationspåverkad eller att 

yrket är det som främst påverkar ens identitet, professionspåverkad. 

Hofstede (1998) säger att människor i organisationspåverkade kulturer 

tycker att organisationens normer överensstämmer med ens privata, att 

företaget vid anställning tar dess sociala ansvar och väger in en persons 

sociala ställning samt att anställda i organisationspåverkade kulturer 

fokuserar på arbetsuppgifterna man har för tillfället. Medlemmar i 

professionspåverkade kulturer anser att privatlivet är deras ensak och att 

medarbetare enbart blir anställd på grund av ens professionella 

kompetens. I professionspåverkade kulturer har medarbetarna även fokus 

på arbetsuppgifterna som ligger längre fram i tiden.  Avdelningar som 

arbetar med traditionella teknologier tenderar att vara 

organisationspåverkade och högteknologiska avdelningar tenderar att vara 

professionspåverkade. Den organisationspåverkade kulturen är ofta förknippad 

med den Japanska kulturen. En bakomliggande faktor till att en 

avdelning är professionspåverkad verkar vara att anställda där i genomsnitt 

har högre utbildningsbakgrund än i organisationspåverkade avdelningar 

(Hofstede et al. 1990).          

 Dimension fyra är att en organisation antingen är öppen i sitt sätt att 

vara; så kallat öppet system eller att en organisation är sluten, slutet system. I 

ett öppet system tycker medlemmarna att både organisationen och dess 

människor är öppna mot nyanställda och utomstående; att nästan alla 

passar in i organisationen och att nyanställda kommer in i gänget 

snabbt. I ett slutet system är människor introverta; de anser att 

medarbetare måste ha en viss utbildning för att passa in i gruppen och 

att nyanställda behöver mer än ett år på sig att känna sig hemmastadda 

(Hofstede et al. 1998). Om en avdelning generellt har hög andel 

kvinnor så tenderar avdelningen att vara mer öppen. Denna dimension 

är väldigt nationspåverkad där företag i ett och samma land ofta delar 

värderingar (Hofstede et al. 1990).  

 Dimension 5 är nivån av internt strukturerande i organisationen – lågt 

strukturerande=lös kontroll, högt strukturerande=tight kontroll. I en 

kultur som präglas av lös kontroll tas ingen hänsyn till kostnader; 

mötestider hålls ungefärligt samt att organisationsmedlemmarna 

frekvent drar skämt om organisationen och arbetet. På avdelningar som 

präglas av tight kontroll beskriver sig medarbetarna som 
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kostnadsmedvetna, håller mötestider väldigt punktligt och skämt om 

organisationen är väldigt sällsynta (Hofstede 1998). Avdelningar som 

arbetar med risksaker (t.ex. vapen och läkemedel) eller service tenderar 

att ha tight kontroll. En avdelning där innovation och oförutsägbara 

aktiviteter präglar vardagen tenderar att ha lös kontroll. Visuellt kan tight 

kontroll ta sig i utryck genom strikta klädkoder (Hofstede et al. 1990)  

 Dimension 6 är nivån av kundorientering. En organisation kan 

antingen vara pragmatisk, vilket betyder att den är marknadsdriven och 

ändrar sig efter sina intressenter. Den kan också vara normativ och styras 

av egna uppfattningar och regler. I en normativ kultur anser 

medarbetarna att processerna är viktigare än resultatet. Där värderas 

affärsetik och arbetet upplevs i hög grad vara repetitivt. I en pragmatisk 

kultur läggs stor vikt vid att möta kundernas behov, resultat är viktigare 

än korrekt ett genomförande av arbetsuppgifter och affärsetiken står 

inte i vägen för att göra det bästa av en situation (Hofstede 1998). 

Serviceenheter och de som befinner sig i en konkurrensutsatt marknad 

tenderar att vara väldigt pragmatiska. Enheter som verkar i ett monopol 

eller måste följa visa lagar och förordningar tenderar att vara 

normativa(Hofstede et al. 1990). 

 Inköp och produktutveckling  2.2.

2.2.1. Inköpsroller 

Inköp kan definieras som: 

The management of the company´s external recourses in such way that the supply of 

all goods, services capabilities and knowledge which are necessary for running 

maintaining and managing the company´s primary and support activities is secured at 

the most favorable conditions” (Van Weele 2005, s. 12) 

Med andra ord är det inköpsavdelningens uppgift att styra anskaffandet av 

externa resurser för att kunna styra, leda och utveckla företaget. Viio (2011) 

hävdar att inköpsavdelningen idag har olika roller inom företag och inte bara 

är att betrakta som en administrationsenhet. Enligt Axelsson och Håkansson 

(1984) har inköp tre olika roller- Rationaliseringsrollen, Strukturrollen och 

Utvecklingsrollen som på olika sätt skapar värde för företaget.  
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Figur 1: Inköps olika roller  

Källa: Axelsson, B. Håkansson, H. (1984) Inköp för konkurrenskraft. Liber: Lund. 

 

Rationaliseringsrollen inbegriper att inköpsfunktionen genom sina aktiviteter 

verkar för att löpande minska totalkostnaden. Det går att särskilja tre olika 

rationaliseringsaktiviteter. Den första typen är vad som skall köpas - inköp 

skall avväga om en viss produkt ska köpas in eller tillverkas på plats. Axelsson 

och Håkansson (1984) påpekar vikten av samverkan mellan inköp, 

konstruktion, utveckling och produktion vid denna aktivitet. Andra typen är 

att inköp skall verka för att effektivisera flöden(fysiska, administrativa och 

finansiella). Den tredje är att inköp skall arbeta för att sänka priset på 

upphandlingen genom att hitta nya leverantörer eller byta till en annan 

etablerad.  

Strukturrollen innebär företagets roll som påverkare av leverantörsmarknaden 

genom sina inköp. En strategi kan vara att stödja en speciell leverantör och ge 

den konkurrensfördelar eller att fördela inköpet på flera olika leverantörer och 

sprida risker. En annan dimension av strukturollen inbegriper den geografiska 

placeringen av ordern. Organisationen kan köpa lokalt för att skapa unika 

utvecklingsmöjligheter och samarbeten alternativt köpa av leverantörer 

belägna i teknikcentra för att befinna sig ”där det händer”. Oavsett om 

företaget har en strategi för sina inköp eller inte så påverkar de aktiva 

handlingarna leverantörsmarknaden och är av stor betydelse för det egna 

företaget på lång sikt (Axelsson & Håkansson 1984).                  
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Utvecklingsrollen innebär att inköp tar tillvara leverantörerna som en 

utvecklingsresurs. Genom att intressera sig för leverantörernas 

utvecklingsarbete så ökar leverantörens intresse för det egna företagets 

utvecklingsarbete. Det finns tre huvudfördelar med denna interaktiva strategi: 

bättre koordinering mellan parterna, ökad utvecklingskraft genom samverkan 

mellan resurser samt tidsbesparingar genom parallellt istället för sekventiellt 

arbete (Axelsson & Håkansson 1984).  

2.2.2. Produktutveckling 

Produktutveckling innebär att utveckla produkter som kunderna anser är 

attraktiva. I processen ingår alla nödvändiga aktiviteter från att se behovet till 

att utveckla lösningen och att i slutändan kunna realisera produkterna och de 

tillhörande tjänsterna (Säfsten & Johansson, 2005). Ett vanligt förekommande 

namn för denna process är NPD ”New Product Development.”.   

Ett sätt att strukturera upp NPD och göra det mer överskådligt är att använda 

sig av stegmodeller. Generellt kan NPD processen beskrivas av de sex faser 

som Ulrich och Eppinger (2008) beskriver i Figur 2.   

 
Figur 2: Generell processmodell NPD, Fritt översatt  

Källa: Ulrich, K. T. Eppinger, S. D. (2008) Product design and development. McGraw-Hill 
Education: Singapore 

 

Den första fasen är Planering som startar efter att utvecklingsprojektet 

godkänts. Här sätts riktlinjerna för projektets mål som vad som önskas 

åstadkommas med produkten, affärsmål samt grundläggande antaganden och 

begränsningar. Konceptutveckling är nästa fas. Där identifieras kundbehoven och 

olika koncept som kan tillfredsställa kunderna tas fram och diskuteras. I fasen 

för systemnivåkonstruktion definieras arkitekturen för produkten och projektet 

bryts ner i mindre delprojekt. Den femte fasen i ordningen är Test och förfining 

och den sista fasen är Produktionsuppstart där produktionspersonal tränas och 

resterande produktions relaterade problem löses (Ulrich & Eppinger 2008). 

Man kan kritisera en linjär modell över NPD för att förenkla processen- dock 

är denna typ av modell en vanlig utgångspunkt när företag organiserar 

utvecklingsarbetet (Säfsten et al. 2010).     
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I utvecklingsprojekt finns det alltid tre direkta resursfaktorer att ta hänsyn till 

vilket är: tid, kostnad och resultat (Meredith et al. 2011). I Figur 3 visas 

relationen mellan faktorerna vilket tillsamman brukar kallas för ”projekt 

triangeln”. Begränsningen i var och en av de tre faktorerna kan vara 

utmanande för projekt vilket projektledningen med fördel låter en av 

dimensionerna fluktuera. (Meredith et al. 2011).     

 
Figur 3: Projekt triangeln, Fritt översatt 

Källa: Meredith, J. E. Samuel, J. D. Mantel, JR (2011) Project Management. John Wiley & Son: 
New Jersey 

  

 

2.2.3. Gränssnittet mellan inköp och utveckling 

Det finns många gränssnitt som påverkar produktutvecklingen. Ett centralt 

sådant är mellan utvecklingsavdelningen och inköpsfunktionen för att 

identifiera samt involvera lämpliga underleverantörer i innovationsprocessen 

(Säfsten et al. 2010; Enkel et al. 2009). Inköpsavdelningen kan i idealfallet ses 

som en koordinator mellan utvecklingssidan och leverantörerna. Denna roll är 

svår att uppnå i centraliserade organisationer där det ofta blir ett ”vi och dom” 

fenomen. För relationen utveckling och inköp är alltså en decentraliserad 

organisation att föredra då integrationen blir lättare. Ofta har inköpfunktionen 

en låg status inom företag vilket påverkar avdelningens möjlighet att agera som 

nämnd koordinator (Gadde & Håkansson 1993). Wynstra et al. (2003) 

konstaterar att en lyckad integration mellan avdelningarna inte bara skall 
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baseras på utvecklingsrollen som nämndes i 2.2.1 utan även Rationaliseringsrollen 

och Strukturrollen. Detta för att rollerna är komplementära och överlappar samt 

ibland har en hämmande effekt för varandra(Wynstra et al. 2003). Att 

utvecklingsrollen skall vara flerdimensionell håller även Schiele (2010) med om 

som menar att inköp har en ”dubbel” roll mot NPD processen. Schiele (2010) 

säger att inköp dels skall involvera nya leverantörer samtidigt avdelningen 

också jobba för minskade kostnader.  

En produktutvecklingsprocess är en process där de involverade avdelningarna 

i gränssnittet kan ha olika tankar kring målen. Ofta koncentrerar sig varje 

avdelning på sina egna processer och glömmer därför bort helheten. Ansvaret 

ligger på utvecklingsavdelningens ledning att involvera övriga avdelningars 

chefer för att finna samhörighet (Dougherty 1992). I sin forskning fann 

Dougherty (1992) att samarbetsbarriärerna som uppstår kan minskas genom 

att de involverade avdelningarna jobbar med tre parallella processer. 

 Varje innovation måste bygga på de unika insikterna som finns hos 

stödavdelningarna med oliktänkande. 

 Utveckla samarbetesmekanismer som hanterar både oliktänkande och 

strukturutmaningar för de gemensamma processerna.   

 Skapa en organisation som stödjer och bygger på kollektivt samarbete.  

En modell som är framtagen för att minimera just funktionella och 

avdelningsöverskridande gränssnitt är Interface-metoden. Utgångspunkten för 

modellen är att undersöka gapet mellan teknikutveckling och 

produktionsutveckling samt mellan produktion och produktutveckling (Säfsten 

et al. 2010). Modellen skall ses som ett stöd under ett projekt mellan dessa 

parter. Interface-metoden består av tre steg där en nulägesanalys med numerisk 

bedömning av utmaningarna följs av en diskussion om möjliga åtgärder för att 

slutligen landa i en handlingsplan.    
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Figur 4: Interface-metoden 

Källa: Säfsten, K. Johansson, G. Lakemond, N. Magnusson, T (2010) Effektiv 
produktframtagning analys och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning. 

Studentlitteratur: Lund. 

Metoden som beskrivs i Figur 4 skapades efter att fallstudier genomfördes i 

svenska företag där det konstaterades att innovationsprocessens gränssnitt 

påverkas av ett antal olika utmaningar (Säfsten et al. 2010). Nedan visas i 

innovationsprocessensutmaningar enligt Säfsten et al. (2010). 

 Marknadens osäkerhet: Den marknadsrelaterade osäkerheten för 

produkten som skall utvecklas. 

 Den tekniska osäkerheten: I vilken grad produkten innehåller och 

påverkas av ny teknik.  

 Komplexiteten i produkten och graden av förändringar i den: En 

produkt innehåller olika komponenter (elektronik, mekanik, mjukvara 

mm.) och delsystem som kan vara mer eller mindre beroende av 

varandra.      

 Geografisk och organisatorisk spridning mellan avdelningarna: Båda 

typerna skapar utmaningar för produktframtagningen och dess berörda 

parter.  

Enligt Tracey (2004) finns det alltid en stark korrelation mellan involvering av 

inköpsfunktionens personal i NPD-processer och företagets totala effektivitet. 

I sin forskning fann Tracey (2004) dock inte att samma korrelation till 

effektivitet kunde dras för tidig involvering av underleverantörer i 

utvecklingsarbetet.  

Enligt Di Benedetto et al. (2003) är ett nära samarbete mellan inköp och 

NPD-processen alltid viktigt. Dock bör graden av inköpsintegration variera 

beroende på vad företaget producerar enligt Figur 5. I deras forskning 
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studerades tre företag där kontentan var att företaget som utvecklade 

Specialkonstruerat materiel inte var lämpliga kandidater för en djup integration. 

Detta för att den typen av företag hela tiden måste vara flexibla och få tillgång 

till ny teknik då kundkraven ständigt ändras. En djup integration med inköp är 

förenat med att företaget låser sig vid några få inköpstrategiska leverantörer 

vilket inte är lämpligt (Di Benedetto et al. 2003).  

 
Figur 5: Klassificering av tillverkade produkter efter teknisk komplexititet och nerlagd 

ingenjörstid, Fritt översatt 
Källa: Di Benedetto, C. A., Calantone, R. J., Van Allen, E., Montoya-Weiss, M. M (2003) 

Purchasing joins the NPD team. Research-Technology Management. 
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 Analysmodell 2.3.

En teorimodell skapar för att underlätta analys och diskussion. Den skall vara 

en förenklad bild av verkligheten för att göra den mer hanterbar. Ett viktigt 

krav på modellen är att den skall vara begriplig och täcka det valda 

problemområdet (Eriksson och Wiedersheim 2006).  I Figur 1 visas en enkel 

modell av vilka teorier som sammanvävs för att besvara studiens syfte.       

 

 
Figur 6: Analysmodell. 

  

 

Gränssnittsutmaningar 
Utveckling+Inköp 

Studiens syfte är att studera samarbetet mellan inköp och 
utvecklingsavdelningen utifrån ett kulturperspektiv.    

 

Inköpsroller        
(2.2.1.) 

+  

Organisationskultur 
(2.1.2.) 

 

 

Produktutveckling 
(2.2.2.) 

+ 

Organisationskultur 
(2.1.2.) 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur uppsatsens författare använder både kvalitativ och kvantitativt 

metod för att besvara studiens syfte vilket var att studera samarbetet mellan inköp och 

utvecklingsavdelningen utifrån ett kulturperspektiv.    

 Design 3.1.

När ett problem skall studeras är det viktigt att veta vilken metodtyp som skall 

tillämpas. Två huvudtyper av metoder kan användas: kvantitativ eller kvalitativ 

(Yin 2009). Enligt Holme och Solvang (1997) skall problemformuleringen 

styra valet av metod. Nedan beskrivs valet av metod för respektive 

forskningsfråga.  

3.1.1. Forskningsfråga 1: Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden är en icke numerisk metod där resultatet består av 

verbala formuleringar antingen skrivna eller talade (Backman 2008). Denna 

metod lämpar sig när problemen som skall lösas är komplexa till sin natur och 

när den befintliga kunskapen om det studerade fenomenet är begränsad. 

Kvalitativ data kan inte kvantifieras utan är oftast på grund av sin komplexitet i 

behov av att kategoriseras för att bli meningsfull när det kommer till analys 

(Saunders et al. 2009). Då studiens första forskningsfråga är att förstå 

utmaningarna mellan inköpsfunktionen och utvecklingsavdelningen så lämpar 

sig den kvalitativa metoden för att besvara denna fråga. Studien har använt sig 

av kvalitativa intervjuer som redskap för att få en djupare förståelse. Holme 

och Solvang (1997) påpekar att styrkan i den kvalitativa metoden är att den ger 

en helhetsbild av sociala processer och system.  

3.1.2. Forskningsfråga 2: Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att forskare genom matematik och statistik 

kvantifierar och mäter problem. Exempel på verktyg som används i kvantitativ 

forskning är enkäter och frågeformulär (Backman 2008). När en kvantitativ 

metod tillämpas blir det ofta stora mängder data. Då kan med fördel olika 

dataprogram användas (Saunders et al. 2009). Eftersom Olofsson (2010) 

påpekar betydelsen av mätbarhet när mänskliga beteenden studeras har en 

kvantitativ enkät valts för forskningsfråga två som var att förstå 

kulturskillnaderna mellan inköp och utveckling. En kvantitativ metod bör 
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användas då målet är säga något om den specifika urvalsgrupp som har valts 

och vill göra säkra jämförelser (Holme & Solvang, 1997). 

3.1.3. Forskningsfråga 3: Kvalitativ och Kvantitativ metod 

Då både den kvantitativa och kvalitativa metoden har sina för och nackdelar är 

det en klar fördel om kan kombinerar dessa två metoder för att studera något 

(Holme & Solvang 1997). Forskningsfråga tre, som söker svar på om resultatet 

från forskningsfråga ett kan förklaras av utfallet från forskningsfråga två, 

besvaras just genom en sådan kombination.  

 Fallstudie  3.2.

En fallstudie innebär att ett fåtal objekt undersöks (patienter företag, 

branscher, beslutssituationer) i en mängd avseenden (Eriksson & Wiedersheim 

2006, s. 127). En annan definition av McMillan och Weyers (2010) är att en 

fallstudie är en grundlig undersökning (kvalitativ/kvantitativ) av vissa sociala 

grupper, händelser processer, intuitioner eller grupper av individer. En 

fallstudie lämpar sig när målet är att förklara, förstå eller beskriva en 

organisation som är svår att studera på annat sätt (Backman 2008). Då Höst et 

al. (2006) säger att fallstudier ofta genomförs i organisationer för att studera 

arbetssätt och denna studies syfte söker svar interorganisatoriska svårigheter så 

lämpar sig fallstudie som angrepssätt. I denna fallstudie agerar SAAB 

Dynamics AB i Karlskoga som fallföretag. Studiens uppdragsgivare är 

företagets inköpschef Magnus Espelund. En beskrivning av fallföretaget ges i 

kapitel 4.   

. 

 Urval 3.3.

Det är frågeställningen och problemformuleringen som skall avgöra vilka 

enheter som skall studeras (Backman 2008). När det är klart vilka enheterna är 

skall en urvalsprocess göras. Det finns två typer av urval; sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att slumpen avgör vilka enheter 

som skall studeras medan Icke-sannolikhetsurval betyder att urvalet har skett 

genom ett aktivt val. När inte urvalet har skett genom slumpen behövs stor 

kunskap av området som skall studeras (Holme & Solvang 1997). Denna 

studie använder sig av icke-sannolikhetsurval då författarens observationer 

tillsammans med kundskap från medarbetare på SAAB Dynamics AB anses ge 

en god bild av situationen.   



24 

 

3.3.1. Urval för intervjuer 

En professionell intervjuare bestämmer urvalet av frågor med stöd av studiens 

teoretiska referensram (Lantz 1993). För urvalet av frågor har teori runt 

inköpsroller, utvecklingsprocessen och utmaningar i inköps/utvecklings 

samarbetet legat som grund. Studiens syfte och avgränsning klargjorde att 

fallföretagets utvecklingsavdelning och inköpsavdelning var de som skulle 

intervjuas. Då SAAB Dynamics inköpsavdelning har 55 anställda medan 

företagets utvecklingsavdelning är 443 medarbetare behövdes ett strategiskt 

urval göras av utvecklings 18 sektioner (Holme & Solvang 1997). Urvalet av 6 

stycken utvecklingssektioner gjorde studiens författare tillsammans med 

personal från inköp. Urvalet hade två kriterier. Första kriteriet var att utesluta 

sektioner på andra orter än Karlskoga på grund av praktiska skäl. Andra 

kriteriet var att välja ut en representativ bild av de olika utvecklingsområdena. 

De utvalda utvecklingssektionerna visas i Tabell 1. Valet av lämpliga 

intervjupersoner gjorde sedan varje sektionschef inom respektive sektion. 

 
Tabell 1: Studiens utvalda utvecklingssektioner på SAAB Dynamics AB. 

Utvecklingssektioner 

ORTDC-Elektronik 

ORTML-Analysis and Mechanical 

Design Launcher 

ORTMA-Mechanical Design AD 

ORTME-Explosives Physics 

ORTMC-Mechanical Design GC 

ORTMW-Pyrotechnics and Life 

Time Technology 

Inköpsavdelningen på SAAB Dynamics AB har fyra olika sektioner.  Då en av 

sektionerna inte är placerad i Karlskoga så uteslöts den på samma premisser 

som för utvecklingsavdelningen. De utvalda inköpsektionerna visas i Tabell 2. 

För inköp skedde urvalet inte med hjälp av sektionschefer. Detta då inköps 

organisation var av stark matriskaraktär och sektionscheferna ansågs ha 

bristande insyn i verksamheten. Istället bidrog en erfaren medarbetare på 

avdelningen som hade god insyn i organisationen 
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Tabell 2: Studiens valda inköpssektioner på SAAB Dynamics AB.  

Inköpsektioner 

ORNM- Product Procurement 

Ground Combat 

ORNR- Product Procurement 

Missiles Systems 

ORNS- Procurement staff 

Eftersom vanliga intervjustudier brukar ha mellan 15±10 intervjuer så valde 

studiens författare att genomföra 10 stycken per avdelning (Kvale & Torhell, 

1997). 

3.3.2. Urval för enkät 

Urvalet för studiens enkät har baseras på studiens syfte vilket var att se de 

utvalda utvecklingssektionerna som en population och inköpssektionerna som 

en annan population. Då studien har haft tillgång till datorprogram där antalet 

respondenter inte påverkat kostnader och nerlagd tid för författaren har 

enkäten skickats till samtliga avdelningsmedlemmar (Holme & Solvang 1997). 

På inköp var det sammanlagt 55 personer och på utveckling var det 121 

personer.  

 Datainsamling 3.4.

Att få tillgång till data för en studie kan vara svårt. Viktigt är därför i en 

uppsats inledningsfas att datatillgången är säkerhetställd (Eriksson & 

Wiedersheim 2006). Denna studie har säkerställt detta genom att samarbeta 

med tidigare nämnt företag SAAB Dynamics AB. Företaget ställde sin 

organisation till studiens förfogande vilket ligger som grund för artikelns 

datainsamling. 
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3.4.1. Intervjudata  

För de utvalda intervjupersonerna på SAAB genomförde studiens författare 

semi-strukturerade intervjuer. Genom intervjuerna fick studien tillgång till 

primärdata (Paulsson & Björklund 2003). Intervjumallen för 

utvecklingsavdelningen återfinns i bilaga 3 och för inköpsavdelningen i bilaga 

4. I en ideal datainsamlingsprocess skall protokoll eller kodningsscheman 

redovisas (Backman 2008). Studien uppfyllde detta genom att intervjuerna 

spelades in med hjälp av elektronisk utrustning för att senare föras ner på 

protokoll under kodade rubriker.  

Intervjuerna genomfördes genom att författaren började fråga respondenterna 

om de tillät att samtalet spelades in med elektronik utrusning. Efter det så 

berättade författaren om studiens syfte vilket följdes av en kortare diskussion 

om intervjupersonens bakgrund och roll i organisationen. Studiens författare 

bad sedan respondenterna att berätta om vad de ansåg vara problematiskt i 

samarbetet inköp/utveckling. För varje problem som nämndes uppmanade 

författaren den utfrågade om det gick att sätta in utmaningen i verkliga 

exempel. Till sist frågade även författaren om möjligheten fanns att sätta en tid 

eller kostnadsmått på utmaningen. 

För att inte avslöja intervjupersonernas identitet har studiens författare valt att 

utöver kodade rubriker endast delge respondentens roll i organisationen och 

dess utbildning. I Tabell 3 visas utvecklingsavdelningens respondenter och i 

Tabell 4 inköpsavdelningens respondenter. 

 

Tabell 3 Intervjurespondenterna från utvecklingsavdelningen 

Respondent  Roll i organisationen Utbildning 

U1 Konstruktör Civilingenjör 

U2 Delprojektledare Högskoleingenjör 

U3 Projektledare Civilingenjör 

U4 Konstruktör Gymnasieingenjör 

U5 Konstruktionsansvarig Högskoleingenjör 

U6 Produktvårdare Högskoleingenjör 
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U7 Chef och projektledare Högskoleingenjör 

U8 Konstruktör Gymnasieingenjör 

U9 Konstruktör Gymnasieingenjör 

U10 Utvecklingsingenjör Högskoleingenjör 

  
Tabell 4 Intervjurespondenterna från inköpsavdelningen 

Respondent Roll i organisationen Utbildning 

I1 Projektinköpare Gymnasieingenjör 

I2 Projektinköpare Högskoleingenjör 

I3 Strategisk inköpare Högskoleingenjör 

I4 Varugruppsansvarig Högskoleingenjör 

I5 Strategisk inköpare Gymnasieingenjör 

I6 Strategisk inköpare Gymnasieingenjör 

I7 Strategisk inköpare Gymnasieingenjör 

I8 Leverantörstyrare  Gymnasieingenjör  

I9 Leverantörstyrare Gymnasieingenjör 

I10 Leverantörstyrare Gymnasieingenjör 

 

3.4.2. Genomförande av enkätundersökning 

Enkäten som användes för att besvara forskningsfråga två distribuerades ut till 

de utvalda sektionerna via SAAB:s internmail i form av en webbaserad länk. 

Enkätrespondenterna fick sedan svara på enkätfrågorna (Bilaga 2) genom 

mjukvaran Google Docs. Till mailet med länken bifogades även ett följebrev, 

Bilaga 1. Följebrevets ändamål var att informera om enkätens syfte och ge 

instruktioner om hur enkäten skulle tolkas. Enkäten var baserad på Hofstede 

et al. (1990) sex kulturdimensioner och innehöll totalt 19 frågor av typen som 
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visas i Tabell 5. Respondenterna gavs två påståenden per fråga där varje 

påstående motsvarade ett extremvärde med en löpande skala emellan dem.   

 
Tabell 5 Exempelfråga för studiens enkät 

 

Svarsalternativ och tolkning av resultat: 

 Att svara 1 på en fråga innebar att respondenten till 100 % höll med det 

vänstra svarsalternativet och 0 % för det högra.   

 Att svara 2 innebar att respondenten till 75 % höll med det vänstra 

svarsalternativet och 25 % för det högra 

 Att svara 3 på en fråga innebar att respondenten till 50 % höll med det 

vänstra svarsalternativet och 50 % för det högra 

 Att svara 4 på en fråga innebar att respondenten till 25 % höll med det 

vänstra svarsalternativet och 75 % för det högra 

 Att svara 5 på en fråga innebar att respondenten till 0 % höll med det 

vänstra svarsalternativet och 100 % för det högra 

I enkätformuläret var frågorna strukturerade i form av block. Varje block 

bestod av tre till fyra frågor som tillsammans sökte svar på en 

kulturdimension. Vilka enskilda frågeblock som sökte svar på vilken 

dimension återfinns i Tabell 6. Teorin bakom Tabell 6 återfinns i avsnitt 2.1.2.  

 
Tabell 6 Enkätfrågor kopplade till olika kulturattribut, baserat på Hofstede et al. (1990)  

Dimension Fråga Vänstra 

svarsalternativet 

(1:a) 

Högra 

svarsalternativet 

(5:a) 

1 1,2,3 Processorienterad  Resultatorienterad 

2 4,5,6 Medarbetarorienterad  Jobborienterad 

Fråga 10: På min avdelning:   

Kan de flesta människor passa in 1  2  3  4  5 Kan bara människor med en 

viss typ av utbildning passa in. 
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3 7,8,9 Organisationspåverkad  Professionspåverkad. 

4 10,11,12 Öppet system Slutet system 

5 13,14,15 Tight kontroll. Lös kontroll 

6 16,17,18,19 Normativ Pragmatisk 

 

 Dataanalys 3.5.

Information som insamlas kan förädlas och analyseras på flera olika sätt. De 

två vanligaste metoderna att använda sig av är kategorisering för kvalitativ 

metod och statistikbearbetning för kvantitativ metod (Paulsson & Björklund 

2003). Studien har därför valt att använda sig av den förstnämnda för analys av 

intervjudata och den sistnämnda för enkätanalysen. 

3.5.1. Kategorisering av utmaningar från intervjudata 

Efter att intervjuer genomförts och transkriberats följer en analys av 

materialet. Enligt Gillham och Gromark (2008) är första steget i sådan analys 

att avgöra vad som är substantiella uttalanden. I linje med forskningsfråga är 

ett sådant uttalande något som rör utmaningar gränssnittet mellan inköp och 

utveckling samt påverkar den organisatoriska effektiviteten.   

Nästa steg i analysen är att generera gemensamma kategorier för den utvalda 

informationen. Att generera kategorier kan vara komplicerat vilket gör det 

lämpligt är att skapa breda kategorier istället för smala som blir svåra att fylla 

(Gillham & Gromark 2008). Studiens kategoriseringsprocedur utfördes genom 

att först behandla intervjumaterialet från utvecklingsavdelningen och 

inköpsavdelningen separat. Detta för att göra det omfattande materialet på 

30 000 ord mer hanterbart och skapa möjlighet att göra separata analyser. 

Andra steget var att på respektive avdelning studera frekvensen av liknande 

substantiella uttalanden. För att en utmaning skulle bli till en kategori sattes 

kravet att 30 % av respondenterna (3 av 10) på avdelningen skulle ha nämnt 

utmaningen. Genom kravet skapades breda kategorier som för utveckling 

utmynnande i fem kategorier (se kapitel 5.1) och fyra kategorier för inköp 

(5.2). Ett exempel är 5.1.1 (Dålig respons/service ifrån inköp) som nämndes 

av 8 av 10 respondenter på utveckling.  
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3.5.2. Enkätanalys  

För att enkätdata skall betraktas som meningsfull för analys behöver varje 

fråga säkerställas statistiskt. Då studiens enkät ur matematisk synvinkel kan 

anses vara av stickprovskaraktär utan återläggning har den hypergeometriska 

fördelningsfunktionen legat som grund (Blom et al. 2004). Studien har använt 

sig av 95 % signifikans då det anses som praxis (Lindholm 2014). Nedan 

beskrivs hur resultatet räknas ut analytiskt. 

Första steget i analysen är att räkna ut den relativa svarsfrekvensen (  ) med 

hjälp av ekvation 1. Genom att dela svarsfrekvensen (k) för varje 

svarsalternativ med antalet personer som svarat på respektive fråga (n) blev 

detta möjligt.     

 ( )  
 

 
  (1) 

Andra steget är att räkna ut standardavvikelsen per svarsalternativ genom 

ekvation 2 där hänsyn till hela populationen (N) tas.  

 

              √         ( )  √  (   )    
(   )

(   )
 (2) 

Sista steget är att omvandla den övre och undre kvartilen till 95 % signifikans 

och addera osäkerhetsfaktor till enkätsvaren. Det sker genom ekvation 3 där 

             .    

                         (               (       )       (3) 

 Trovärdighet 3.6.

Enligt Eriksson och Wiedersheim (2006) måste forskning förutom att vara 

intressant och begripligt även vara trovärdig. En studies trovärdighet kan 

mätas genom tre olika mått: validitet, reliabilitet och objektivitet. I 

vetenskapliga sammanhang är det många som anser att de tre måtten alltid 

måste beaktas för ett säkra en studies trovärdighet (Paulsson & Björklund 

2003).  

3.6.1. Reliabilitet  

Reliabilitet är i vilken utsträckning möjligheten finns att upprepa en 

undersökning och få samma resultat en gång till (Paulsson & Björklund 2003). 

Då studiens författare har valt egna intervjupersoner är det svårt att säga hur 



31 

 

representativ den gruppen är för situationen (Holme & Solvang 1997). Möjligt 

är att andra författare hade valt andra sektioner än studiens och även en annan 

urvalsprocess för intervjuerna. Dock stärker den kvantitativa enkäten studien 

trovärdighet (med begränsningen att det är en fallstudie) eftersom kvantitativa 

metoder ger större möjlighet till generalisering (Paulsson & Björklund 2003). 

Graden av generalisering är viktigt för att kunna få kalla en studie för 

forskning istället för en utredning (Eriksson & Wiedersheim 2006).    

3.6.2. Validitet 

Validitet innebär i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att 

mäta (Paulsson, & Björklund 2003, s. 59). Att använda flera metoder för att 

studera ett objekt stärker en studies validitet (Paulsson & Björklund 2003). Då 

studien använder både enkät och intervjuer som angreppsätt stärks studiens 

validitet. Resultatet från studiens enkät presenteras även med statistik 

signifikans vilket kan anses bidra till ökad validitet  

Studiens författare har från enkätrespondenter fått synpunkter om att vissa 

frågor har varit svåra att svara på av olika anledningar. I Tabell 7 visas den 

kritik som riktas till studiens enkät. 

Tabell 7 Kritik riktat till studiens enkät 

Fråga: Åsikt 

3 Fråga tre är inte relevant på grund av att mina arbetsuppgifter inte är 

möjliga för andra att genomföra- 

6 Fråga 6 är obesvarad eftersom vi ute i organisationen inte ser så mycket 

av hur ”organisationen” tar sådana hänsyn. 

9,14,16,18 Eftersom avdelningens arbete ofta har en stark inriktning mot säkerhet 

måste fokus ligga på det aktuella(fråga 9) – det slår igenom på fråga 14 

och 16. Fråga 18 blir därmed också tvetydig då viss del av avdelningens 

arbete är av rutinkaraktär (svaret borde vara 1, men innebär ibland också 

att lösa problemen – dvs svar 5. 

Alla frågor 
Med ett begränsat antal frågor utan möjlighet för den svarande att 
kommentera fyrkantigt formulerade frågor får du en lätt uppgift att 
sortera svaren, men kanske en svårare uppgift att tolka resultatet. 

17 
Har bara en större synpunkt på formuläret och det är fråga 17. Andel 
kontakt med kunder och förmåga att möta deras behov är inte direkt 
kopplade och är konstigt placerade i samma påstående. Typexempel som 
förekommer sorgligt ofta i de flesta organisationer: Marknadsfolk (säljare) 
med mycket kundkontakt lovar förmågor som inte är fysiskt möjliga och 
gör det därför omöjligt att möta kundens då uppkomna behov. Eller ja, 
säljaren möter kundens behov genom att säga ja till alla önskade 
förmågor medan en utvecklare eller liknande får vara den som sitter utan 
kundkontakt och måste säga nej till omöjligheter och på så sätt vara den 
som inte möter kundens behov. Så okej, de hör ihop men enbart i teorin 
eftersom det ena skapar förutsättningar för det andra i verkligheten. 
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En felkälla som kan påverkat enkätens utfall var misstolkning av 

påminnelsemail vilket verkar bidragit till att vissa respondenter svarat flera 

gånger på enkäten. En enkätrespondent säger ” Har svarat två gånger på denna 

enkät. Verkar vara möjligt att göra den en gång till… Skall det vara så?”. Hur 

utbrett detta fenomen varit är dock svårt att säga.  

3.6.3. Objektivitet 

Objektivitet är i vilken mån olika värderingar påverkar en studies resultat. 

(Paulsson & Björklund 2003). Enligt Holme och Solvang (1997) är en 

hundraprocentig objektivitet ett drömscenario som inte är uppnåbart då all 

forskare är påverkade av normer. Det bästa en forskare kan göra är att vara så 

öppen med de avgörande värderingarna som kan påverka forskningen och 

utreda potentiella konsekvenser (Myrdal et al. 1968). Studiens författare har 

haft tillgång till ett kontor på SAAB Dynamics inköpsavdelning under 4 

månader vilket kan ha bidragit till en subjektiv bild av 

gränssnittsutmaningarna. Vilken inverkan det dagliga deltagandet i 

inköpsorganisationens rutiner har påverkat studien är dock svår att värdera.      
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4. Företagsbeskrivning 

I detta kapitel ges en kort introduktion till studiens fallföretag vilket är SAAB AB och de 

två avdelningar denna uppsats på företaget studerat. 

 SAAB AB 4.1.

SAAB bildades 1937 och var de tidiga åren enbart en flygplanstillverkare. 

Under 1900-talet växte företaget både organiskt och genom uppköp samtidigt 

som antalet verksamhetsområden ökade.  Idag har namnet SAAB två 

innebörder, dels är det ett bilfabrikat som sedan 1990-talet är en fristående 

enhet och dels är det en försvarskoncern som heter Saab – Defence and 

Security (Saab Group 2014a).  Det är försvarskoncernen denna studie ämnar 

studerar och i fortsättningen relaterar till. 

SAAB är ett stort bolag med en omsättning på 23 750 MSEK och med 14 130 

medarbetare. Företaget, som är verksamt i hela världen, är indelat i sex olika 

verksamhetsområden: Aeronautics, Combitech, Electronic Defence Systems, 

Security and Defense Solutions, Support and Service och Dynamics. 

Produktportföljen består av tekniska lösningar till militärt och civilt bruk med 

marknadsledande positioner inom stridsflyg, trafikövervakningssystem och 

understödsvapen. Anledningen till att SAAB lämpar sig som fallföretag i denna 

studie är för att organisationen satsar 27,5 % av försäljningsintäkterna på FoU 

är unikt utvecklingstungt i Sverige (Saab Group 2014b). 

 SAAB Dynamics- AB - Karlskoga 4.2.

Det affärsområdet på SAAB som studien fokuserar på är Dynamics. 

Dotterbolaget som främst levererar militära understödsvapen har kontor i flera 

svenska städer där Karlskoga är huvudort. I Karlskoga är företagets anställda 

främst placerade på två olika platser. Ett av områdena finns i centrala 

Karlskoga där även den del av inköpsavdelningen som sysslar med strategiska 

frågor sitter. I centrala Karlskoga finns också några av studiens utvalda 

utvecklingssektioner; ORTDC, ORTML och ORTMA men i en separat 

byggnad i förhållande till inköp. Vid den andra anläggningen som är belägen 

vid Björkborns Industriområde norr om Karlskogas centralort återfinns den 

del av inköp som jobbar med operativa frågor. På Björkborns Industriområde 

finns också andra halvan av de studerade utvecklingssektionerna; ORTME, 

ORTMC och ORTMW. Denna geografiska uppdelning mellan inköp och 
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utvecklingsavdelningen har inte alltid funnits. Fram till början av 2000 talet 

delade stora delar av inköp samma lokaler som några utvecklingssektioner.       

I stora drag är utvecklingsavdelningens uppgift att utveckla ny teknik och 

vidareutveckla befintliga system för företaget räkning. Men avdelningen har 

även som uppgift att agera som tekniskt stöd mot produktion. Inköp, å sin 

sida har, som huvuduppgift att anskaffa material åt organisationen och vara 

SAAB Dynamics förlängda arm mot leverantörerna. 

De två avdelningarna jobbar tillsammans i företagets utvecklingsprojekt och i 

olika produktionsrelaterade frågor så som produktionsstöd samt inköpskvalité.  
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5. Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisas och diskuteras studiens resultat i enlighet med uppsatsens syfte som 

var att ”Studera samarbetet mellan inköp och utvecklingsavdelningen utifrån ett 

kulturperspektiv”. Kapitlet består av fem delar. De två första delarna (5.1 och 5.2) belyser 

utmaningarna i gränssnittet utifrån respektive avdelnings perspektiv. I den tredje delen (5.3) 

presenteras avdelningskulturerna på inköp och utveckling. I den fjärde delen (5.4) så 

analyseras de identifierade utmaningarna med basis i avdelningskulturerna. I sista delen 

(5.5) ges en kort summering av uppsatsens femte kapitel.  

 Utmaningar enligt utvecklingsavdelningen  5.1.

I följande avsnitt beskrivs och analyseras utmaningarna i inköp/utvecklings 

gränssnittet enligt vad intervjurespondenterna på utvecklingsavdelningen anser 

är problematiskt. Åsikterna från avdelningen kan stundtals uppfattas som 

hårda. Många av respondenterna sade dock att grundproblematiken kan 

härledas från att andra avdelningar sätter agendan för både inköp och 

utveckling. U5 säger: ”Det är de korta ledtiderna som ställer till alltihop, både 

vi och köp hamnar i kläm”.  

Citatet ovan är viktigt att ha i åtanke för en nyanserad tolkning av studiens 

femte kapitel. Då studien inte ämnade studera andra avdelningar än inköp och 

utveckling så kommer fallföretagets andra avdelningars inverkan inte beaktas i 

fortsättningen.  

I intervjuerna med utvecklingsavdelningen så framgår det väldigt tydlig att de 

flesta utmaningarna är relaterade till tid. Problematiken med tidsbrist nämns av 

samtliga intervjupersoner inom avdelningen (U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9 

och U10). Alla utmaningarna i 5.1 avhandlar således tid på något sätt vilket 

enligt Meredith et.al (2011) är en vanlig utmaning inom projekt.  

5.1.1. Dålig respons/service ifrån inköp   

För utvecklingsavdelningen på SAAB Dynamics är tillgängligheten på 

utvecklingsmateriel en kritisk faktor i utvecklingsprojekten. Störst är behovet i 

projektens tidiga faser som enligt Ulrich och Eppinger (2008) linjära modell 

skulle kallas för Konceptutveckling och Systemnivåkonstruktion. Det inköpta 

materialet används för prototyptillverkning och verifiering av olika slag. 

Ansvaret ligger här på inköp att bistå utveckling med att köpa in material. Av 

de totalt 10 respondenterna på utvecklingsavdelningen så ansåg alla utom U4 

och U10 att responsen från inköp måste bli bättre vid dessa ärenden. U2 säger 
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”Problemet har varit att ärenden dragit ut på tiden, det händer inget”. U1 säger 

”Min generella bild är att det går oerhört segt ifrån att vi ställer frågan till att vi 

får grejorna”.  

För att definiera vad ”segt” är enligt utvecklingsavdelningen fick 

respondenterna svara på en fråga. ”Hur lång tid bör det ta från att 

materialbehov uppstår till att ni får ett specifikt material för ett 

utvecklingsprojekt?” Utfallet av frågan visas i Figur 7   

 
Figur 7 Förväntad tid från att materialbehov uppstår till att utvecklingsavdelningen förväntar 

sig leverans. 

 

Av resultatet att döma i Figur 7 så anser den typiske medarbetaren att mellan 

1-2 veckor är en rimlig tid för att få material till sitt utvecklingsprojekt. Ofta 

möttes uppsatsens författare av tankar där respondenternas kravbild var 

baserat på hur lång tid det skulle ta för dem att beställa motsvarande material 

privat. U7 säger ”Om jag själv skulle beställa en del som jag vet tar 3 dagar att 

få hem så tycker jag 2 veckor är en väldigt lång tid”. Många av 

intervjupersonerna sade sig dock ha svårt att ge en generell siffra på frågan då 

material kan vara olika komplexa att anskaffa. En typisk kommentar gav U3 ” 

Jag tycker att det borde ta två veckor från att materialbehov uppstår. Det är en 

bra ambitionsnivå. Men det beror självklart på vad det gäller. Pratar vi 

gjutgods/pressgjutgods så kan det ta upp mot ett år, och det förstår jag”.  

Konsekvenserna av att ett inköpsärende drar ut på tiden är enligt 

U1,U3,U4,U5,U6,U7,U8, och U9 att projektet står stilla vilket kostar mycket 

pengar. U7 säger ”En konstruktör kostar säkert runt 1000 kr i timmen och får 
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han vänta på en del så blir det väldigt dyrt”. U3 som är projektledare tar upp 

problematiken som hen brottas med när projekt står stilla.  

För mig så kan det bli att några av mina killar står och väntar på materialet och det kostar 

tid. Oftast finns det inte något annat som jag kan sätta i händerna på dem. Men kanske 

finns det andra projekt som vill ha dem. Men jag vill inte ge bort dem då det ofta kräver att 

de jobbar ett halvår i de andra projekten. De får stå och kosta istället. 

Citatet ovan ger känslan av att projektledare måste skydda sina resurser vid 

sena leveranser för att inte bli av med dem. Att uppnå en organisation som 

stödjer och bygger på kollektivt samarbeta kan då anses vara svårt (Dougherty 

1992). 

Den andra stora konsekvensen när ärenden blir liggande är enligt alla 

intervjupersoner att det skulle kunna bli inställda provskjutningar för 

prototypprovning. Tre av respondenterna(U1, U5 och U7) hade varit med om 

inställda provskjutningar för att inköpsärenden dragit på tiden. U1 säger ” 

Skjutfältet kan ta hundratusentals kronor för ett provskott, får vi inte den 

avgörande delen så kan vi inte delta”. U7 berättar om hur hen fick ställa in en 

skjutning: 

Ett exempel var en X-del till ett vapensystem som vi fick avstå att vara med på skjutningen 

för att vi inte hade fått material i tid, vilket innebar att vi tappade information om hur vårt 

system uppförde sig. Det var en del som skulle ingå i ……. . Vi fick boka en egen 

skjutning i efterhand som sammantaget kostade projektet 200 000kr extra. 

Problemet med att inköpsavdelningen inte tillfredsställde utveckling fullt ut 

verkar även påverka inköps status negativt. Då Gadde och Håkansson (1993) 

säger att en hög status för inköp är en viktig ingrediens för ett lyckat samarbete 

kan detta faktum tyckas vara problematiskt.  Enligt författarens synsätt så 

utrycker låga statusen sig genom att medarbetare på utvecklingsavdelningen 

inte litade på inköps förmåga och därför inte agerar enligt organisationens 

riktlinjer. Nedan följer några exempel: 

U8 säger:  

Det värsta jag tycker som kan hända är om en konstruktör resonerar i termer att det tar för 

lång tid att få hem grejor så jag gör inte ens min mätning eller test, sedan upptäcker vi det 

närmare produktion när den delen skall in i ett större system. Vi verkar ha ett sådant fall 

på gång.     

U1 säger: 



38 

 

I ett projekt så bad jag om att få direktnumret till leverantören. Vi sköt varannan vecka. 

Inköp kunde inte agera inom en vecka. Det tog en vecka för dem att skriva 

inköpsanmodan! Jag fick möta leverantören vid grindarna och ta över deras roll. Inköparen 

blev en pappersvändare. Idag utnyttjar jag inte inköp. 

U7 säger: 

Det har tyvärr hänt att folk har beställt hem grejor privat och tagit betalt på reseräckning, 

det är inte okej, där går gränsen. 

5.1.2. Inköpsavdelningens struktur och geografiskaläge 

Många av respondenterna på utvecklingsavdelningen gav intrycket att de inte 

vet så mycket om inköpsorganisationen och hur de jobbar utanför de allra 

största projekten. Det nämns av U1, U2, U4, U6, U8, U9 och U10. Att inte 

utveckling vet vem som gör vad kan göra det svårt för inköp att agera i den 

koordinatorroll som Gadde och Håkansson (1993) hävdar att inköp skall ha. 

Vanligt är ovetskapen kring inköpsavdelningens varugruppsbaserade arbetsätt 

(Mekanik, Framdrivning och Verkan, Elektronik, Icke Metallisk, System). U1 

säger ”Jag vet inte att man jobbar i varugrupper på inköp”. U2 och U5s bild är 

att ”Jag vet inte vilka som jobbar i vilka varugupper men jag vet att det finns 

varugrupper, oklart vilka som har vilka roller”. U7 har liknande tankar och 

säger ”Min generella bild av inköp är att det har hänt den del på köp, många 

olika omorganisationer och folk som har fått nya roller. Det är svårt att veta 

vem man skall prata med”.  

För de intervjupersoner som går emot strömmen och säger att de har någon 

på inköp att vända sig till så verkar det ofta bero på att man skapat en god 

relation till en viss inköpare. Det verkar således inte vara kännedom av 

inköpsorganisationens arbetsätt vilket ligger som grund. Ett exempel är U4 

som säger ”Jag vet inte hur inköp jobbar, behöver jag något så går jag till den 

kontakten jag känner till även om det inte är hans bord”. Exemplet från U4 

bekräftas även av U10. 

För den som inte har den personliga kontakten att tillgå som U4 och U10 så 

verkar problematiken vara starkt förknippat med den idag existerade 

geografiska spridningen mellan avdelningarna vilket beskrevs i kapitel 4 

(Säfsten et al. 2010). U8 säger ”Jag som är relativt ny vet inte vem jag skall 

vända mig till, jag har missat chansen när inköp satt här på Dammbro”. En 

liknande bild ger U9 ”Jag har jobbat här i två år så jag känner inte till så många 

inköpare, X är en kille sedan kan jag kanske efternamnet på en”.  U2 har sina 
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kontaktytor och är generellt nöjd med samarbetet men utrycker sin oro för 

andra anställda ”Det kommer nytt folk hela tiden, nyanställda och konsulter 

och de vet inte om rutinerna” 

På samma sätt som utveckling idag upplever en organisatorisk osäkerhet 

mellan avdelningarna finns det de som minns en annan tid. U3 glamoriserar en 

tid för cirka 10 år sedan där inte den geografiska spridningen fanns på samma 

sätt på grund av att avdelningarna då satt i samma byggnader: 

Bilden av inköp har varierat genom åren, har inte varit statisk. Ett projekt som fungerade 

var X för X år sedan. Där hade vi inköpare som var väldigt på. Det var så att jag inte 

alltid behövde ringa. Utan de kom förbi. Det var täta kontakter. Vi kunde teama upp med 

leverantörer. Vi träffades ofta. Där var de inköparna vi hade, de la ner tiden som krävdes i 

projektet. De var pålästa om vad som skulle anskaffas. När inköp och vi satt tillsammans 

med leverantörerna så kunde de bidra med vad som var bra och dåligt med materialet. Vi 

kom framåt tillsammans. 

Lösningen enligt många intervjupersoner är att bjuda in inköp mer- vilket 

ligger i linjen i vad Dougherty (1992) anser är utvecklingschefernas roll. U4 

eftersträvar en presentation och säger ” Jag skulle vilja veta vem fan gör vad 

för det vet jag inte, Vi kan väl få träffa allihop och de berättar vad de är för 

några, för de är väl inte så många”. Vidare var en allmän åsikt hos 

intervjupersonerna att informationen om vem som gör vad på inköp skulle 

finnas tillgänglig och visualiseras på företagets intranät. U1 säger ”Jag 

efterfrågar inte att inköp skall komma hit utan vi vill ha det uppspaltat vem 

som gör vad, En länk på intranätet”. U10 säger.  

På vår avdelning så jobbar vi ofta med haveriutredningar där det är snålt med tid, vi 

kommer in sent i projektet och vet inte vem projektinköparen är. Man sitter verkligen i 

utkanten i projektet. Jag skulle vilja ha en visuell bild på hur jag på snabbaste sättet får tag 

i det materialet jag efterfrågar. Jag efterfrågar en lätt första kontakt någon som vet något om 

projektet. 

Artikelns författare hittade en kontaktlista från inköp på företagets intranät av 

den typ som många på respondenter efterfrågade. Dock innehöll dokumentet 

inte all den efterfrågade informationen. Vilken inköpare som är knuten till 

vilket projekt och vem som är ansvarig för vilken leverantör var två 

efterfrågade punkter som inte fanns med. Om en annan kontaktlista existerar 

skall vara osagt men utifrån utvecklings ögon kan den efterfrågade 

informationen anses vara svårtillgänglig.  
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5.1.3. Underbemanning/ fel prioriteringar gällande bemanning 

Under de senaste åren har SAAB Dynamics på grund av bristande lönsamhet 

tvingats till personalneddragningar inom stora delar av företaget (Svensson 

2006; Englund 2013). Neddragningarna har enligt respondenterna på 

utvecklingsavdelningen (U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9 och U10) gjort 

inköpsorganisationen underbemannat. U2 säger ”Jag upplever att inköp är 

underbemannat, neddragningen har påverkat dem”. U1 säger ”De har 

kunskapen upplever jag, vet inte om problemen beror på att de har mycket att 

göra?”.  

U8 upplever att underbemanningen gör att hen blir bortprioriterad: ”Min bild 

av inköp är att man har fokus mot det som har med produktion och göra och 

att vi på utveckling uppfattas som ett störningsmoment”.  

Att så många på utveckling anser att inköp är underbemannat kan vara sant i 

sig men det kan även tänkas vara ett utryck för den ovetskap som råder runt 

inköpsorganisationens struktur och arbetsätt. U3 hörde till den lilla skaran som 

känner till inköps struktur (se 5.1.2). U3 tror att känslan av underbemanning 

och ineffektivitet kan härledas från att vissa inköpsroller prioriteras hårdare än 

andra (Wynstra et al. 2003). U3 säger: 

Vi har stora affärer som är på gång med motköpskrav inbakat i dom. Våra inköpare får 

resa iväg. Så de är inte på plats i Karlskoga. Jag har fullförståelse för det men resultatet blir 

att de är underbemannade. Det finns ju två typer av inköp, strategisk och operativt. 

Eftersom utvecklingsprojekt oftast är nya saker så blir det strategiskt inköp som vi har 

kontakt med. Samtidigt är det strategiskt inköp som åker iväg och grejar med 

motköpskraven. Finns en problematik i det. 

En lösning till problematiken gav U5. Hen ansåg att speciella möten mot 

utvecklingsavdelningens gränsytor var att föredra. U5 säger: 

Det känns ju att projektmöten är fel forum för inköp att vara med på. Jag förstår att de 

inte får ut något på våra projektmöten. Att ha speciella möten för våra gränsytor skulle vara 

bra, i vårt fall mot inköp och produktion. Vi kommer i veckan ha ett möte med produktion 

där vi kommer synka att det kommer finnas grejor för projektet framöver, det är ju ett 

forum inköp skulle kunna vara med på.     
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5.1.4. Peta i beställningarna 

Enligt Axelsson och Håkansson (1984) har en inköpsavdelning tre 

huvudroller: Utvecklingsrollen, Rationaliseringsrollen och Strukturrollen. Det framgår 

av intervjuerna med utvecklingsavdelningen att Rationaliseringsrollen och 

Strukturrollen är problematisk för många respondenter vid materialanskaffning 

till utvecklingsprojekten. U9 säger ”Vi behöver någon som tar våra listor med 

grejor och beställer då är det inga problem”. U6 beskriver hur hen stör sig på 

Rationaliseringsrollen:  

X är bra men får man en inköpare som ej är insatt om vad utveckling innebär så bryr dom 

sig väldigt mycket om kostnader på prylarna och då tar det tid.  De skall in och peta och 

förhandla priser. Sådant finns det inte tid till! Om vi köper in 20 stycken av något som 

kostar 800kr eller 1600kr spelar ingen roll, det är så lite i jämförelse med kostnaden för 

vad tiden kostar projektet  

Kommentaren från U6 visar på en vanlig frustration inom utveckling när en 

strategisk inköpare agerar i enlighet med sin arbetsbeskrivning: ”En strategisk 

inköpare har som ansvar att analysera kostnadskalkyler och 

kostnadsutveckling, planera, målsätta och genomföra omförhandling av 

priser”. När i processen en inköpare skall övergå från att bara anskaffa 

material till omförhandla priser verkar således vara oklart. Skall en tro Wynstra 

et al. (2003) visar exemplet på den hämmade effekt som utvecklingsrollen och 

rationaliseringsrollen kan ha mot varandra när de inte är fullt synkade. 

U7 säger sig förstå utmaningen med att inköp har olika roller: ”Jag förstår att 

det är en avvägning att inköp skall in i slutskeendet och välja slutleverantörer”. 

Vidare så säger U7 att gränsdragningen för när inköp skall agera strategiskt 

måste bli tydligare. 

Om man kollar i vår process så har vi många faser innan man kommer in i 

serieutvecklingen. Det är först i serietillverkningen inköp borde ta en större roll. Efter 

PDR=Preliminary Design Review. Inför en PDR så brukar man ha en 2-3 spår som man 

tittar på och alternativa konstruktionslösningar. Och inför PDR så väljer man ett spår 

Några av respondenterna visade också på stor självkritik för att de inte alltid 

gav inköp utrymmet att involvera lämpliga underleverantörer i 

utvecklingsprocessen (Säfsten et al. 2010). Intervjupersonerna gav olika 

exempel på negativa följder som har eller kan uppstå av att man inte låter 

inköp ”Peta i beställningarna” som många utryckte det. U2 säger: 
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I tidigare projekt har vi kommit för långt i designen innan inköp har varit inblandade, 

sedan när serieproducenterna blev inkopplade har det visat sig att mycket av konstruktionen 

har kunna gjort på ett annat sätt utan av funktion skulle ha påverkats och till en lägre 

kostnad. 

U8 säger  

Än så länge inte frisläppt något material i ett av projekten och inköp har inte varit 

inblandad än. Jag tror inte de vet vad som händer i projektet för tillfället. De kommer snart 

få veta då jag skall lägga en beställning. Jag kan se ett generellt problem i dessa fall då jag 

kanske har haft en leverantör som ett bollplank när jag har designat X. Det är ju en 

support de har get bort i förhoppning att man senare skall handla. När det senare kommer 

till inköp så köper de av någon annan. X har då blivit arga. 

Citatet från U8 visar på hur ett företag kan utnyttja en leverantör som 

utvecklingsresurs - vilket kan anses leda till ett effektivt leverantörsammarbete 

(Axelsson och Håkansson 1984). Men exemplet visar också vikten av att 

integrera inköp i utvecklingsprocessen (Di Benedetto et al 2003).          

5.1.5. Bristande leverantörsstyrning  

I intervjuerna med utvecklingsavdelningen ansåg tre respondenter (U5,U6 och 

U10) att det fanns utmaningar i hur inköp agerar mot leverantörerna vid 

felaktiga leveranser mot produktion. U5 förklarar problemet: 

Vi har uppenbara problem med att våra underleverantörer inte kan leverera enligt det 

underlag vi har. Det är fel på väldigt mycket nu, Jag vet inte hur många avvikelserapporter 

vi fick skriva på förra ordern 

De tre respondenterna beskriver på likartade sätt hur de kommer i kontakt 

med utmaning när de som har specialkompetens i projekten skall avgöra om 

den felaktiga leveransen är okej eller inte. Ofta under stor tidspress. U6 säger:   

Många gånger så tvingas vi ta grejorna felaktiga på grund av att vi inte har tid. Vi står 

inför valet att få iväg den felaktiga leveransen och få leveransböter eller att leverera sent och 

få badwill. Vi ställer oss ofta frågan: Fungerar denna pryl ändå? Ja någorlunda då blir vi 

tvingade att behålla grejorna mer eller mindre.  

U10 säger: 
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I våra Haveriutredningar så upplever vi ofta att det problemet är av karaktären att 

leverantören inte kört enligt underlag/ritning. Och då är det så himla bråttom och då får vi 

frågan: Kan vi köra med detta som inte är enligt spec.? Det upplevs ifrån RT (utveckling) 

att man alltid försöker trycka igenom detta ifrån inköp. Att vi som företag SBD (SAAB 

Dynamics) säger att vi skall försöka köra på det här som inte är enligt spec. 

Då SAAB främst är ett FoU-företag och inte ett massproducerande företag så 

kan de gå många år mellan att en och samma artikel säljs vilket märks i 

leveranserna. U5 konstaterar: ”Ofta är det så kanske att leverantören kör på 

gamla underlag som var ok för 10-15 år sedan när vi senast körde artikeln”.   

Lösningen som U5,U6 och U10 efterfrågade var hårdare leverantörsstyrning 

från inköp då detta skulle underlätta mycket av deras vardag. U10 säger: Jag 

tror man måste vara lite tuffare mot vissa underleverantörer och se till att de 

levererar enligt spec för annars så ställer det till mycket problem för oss” 

Intervjupersonerna sade sig ha svårt att ge konkreta siffror på utmaningen 

men poängterade att en förändring måste till. U10 säger: ” Vi kan ju inte säga 

kostnader på grund av att vi inte ser helheten men en himla mycket tid tar 

det”. U6 säger ”Att inte leverantörerna följer kravspecifikationen är den 

största utmaningen mellan inköp och utveckling” 

 

  Utmaningar enligt Inköpsavdelningen  5.2.

I följande underrubriker redogörs och analyseras utmaningarna i 

inköp/utvecklings gränssnittet utifrån vad intervjurespondenterna på 

inköpsavdelningen anser är problematiskt. Intervjuerna med 

inköpsavdelningen präglades generellt av att respondenterna la mycket av 

ansvaret till varför friktion i gränssnittet existerade på den egna organisationen. 

Intressant var också att många intervjupersoner ovetande av vad som sagts av 

utvecklingsavdelningen bekräftade utmaningarna beskrivna i 5.1. Likt 

utvecklingsgränssnittet nämnde många på inköp att utmaningarna i inköp och 

utveckling är påverkat av många andra avdelningar också vilket får stöd av 

Säfsten et al. (2010).    

5.2.1. Ge utvecklingsprojekten bättre service 

Av de totalt 10 respondenterna på inköpsavdelningen så sade 7 stycken (I1, I2, 

I3, I4, I5, I6,I7) att inköp borde bistå utveckling bättre i utvecklingsprojekten. 

I2 säger ”Vi måste bli bättre att serva utveckling, Så länge vi inte är det så 
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kommer de gå till någon annan”. I4 säger ”Vi måste förstå dem också, de vill 

ha tag i sakerna snabbt”. I7 säger:  

Jag tror att vi här på köp inklusive mig själv underskattar vikten av att ge RT (utveckling) 

riktigt bra support. För ju bättre support vi ger dem ju bättre information sitter vi med. 

Även om vi är där fysiskt eller ej så får vi in information.     

Utmaningen att ge support är enligt många intervjupersoner att andra 

arbetsuppgifter tar tid. I6 säger ” Jag är idag ansvarig för 80 leverantörer, jag 

har sagt att 5-6 stycken kan man sköta ordenligt, svårt att hinna med 

utveckling också”.  I5 säger: 

Den utmaningen jag känner är att frigöra min tid för sådana uppdrag för jag har så mycket 

annat att göra också. Det är väldigt svårt att få fatt den tid som krävs för att göra ett bra 

jobb. Det är alla mina andra uppgifter inom köp som tar tid, som administration.  

Vidare så beskriver I5 hur hen överbryggar problemen på sitt eget vis: ”Jag 

måste prioritera stenhårt, några blir ju lidande det är ju klart. Men jag löser det 

genom mycket övertid”.  

När man på inköp behöver prioritera arbetsuppgifter så verkar det vara 

strukturrollen som prioriteras hårdast. Ofta är det då arbetsuppgifter kopplat till 

en viss motköpstrategi (Axelsson & Håkansson 1984). U7 säger som exempel 

”Arbetsuppgifter kopplade till motköp ligger högt på agendan och går först”. 

Utmaningen att ge god service verkar således inte vara att utvecklingsrollen och 

strukturrollen hämmar varandra enligt Wynstra et al. (2003) synsätt utan är enligt 

respondenternas kommentarer brist på tid.  

Det var dock inte alla respondenter som tyckte att mer tid var svaret på 

problemet. I1 ansåg till exempel att utmaningen med dålig service kunde 

härledas till den interna ineffektiviteten. I1 säger: ”Vi har mindre att göra idag 

på inköp än förr i tiden trots att vi är fler. Den ekvationen går inte ihop”. 

5.2.2. Inköp måste vara med i utvecklingsprojekten tidigt- men 
när? 

Merparten av inköpsrespondenterna ansåg att utmaningarna som uppstår mot 

utveckling kan förklaras av inköps frånvaro i projekten och brist på 

marknadsföring från deras sida om vad de kan hjälpa till med. I1 säger: 

Integrerat utvecklingsarbete har vi jobbar med hur länge som helst. Köp måste marknadsföra 

sig på ett helt annat sätt än vad vi gör idag, Vi har kommit länge ifrån utveckling än vad vi 
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var förut, och det är jätteskrämmande. In i utvecklingsarbete så tidigt som möjlig det är a 

och o. Vi måste bjudas in, det är köp som gör köpen och väljer leverantör det är inte 

utveckling. Det är en springande punkt, det borde vara utvisning på det! 

Proceduren att inköp skall marknadsföra sig mer för att sedan inbjudas in i 

projekten kan tyckas vara rätt (Dougherty 1992). I4 tycker likt I1 att inköp 

måste visualisera sig mer men anser att det är inköp som skall ta initiativet för 

att kunna påverka i projekten: ”Vi måste marknadsföra inköp mer och tala om 

att det finns ett värde med inköp. Att vi inte bara finns till för att anskaffa 

grejor. Jag skyller inte på någon det är den enskilde inköparens ansvar”. I2 

beskriver hur hen stör sig på hur relationen mellan inköp och utveckling kan 

fungera idag.    

Det som har hänt i vissa utvecklingsprojekt är att konstruktörerna själva kontaktar en 

leverantör, börjar diskutera tillverkningsmetoder utan att inköp är inblandad. Varför blir 

det så? Jag det har ju en personlig kontakt. Det skall ju gå genom oss. När de gjorde så 

ville de ha våra leverantörslistor och vilka ”preferred supplier” vi har. Bra att de är 

intresserade men det skall gå genom oss 

Konsekvenserna som ofta uppstår när en inköpare är dåligt informerad om 

vad som händer i projekten verkar vara att de inte får utrymme för att göra ett 

bra arbete när väl en inköpsanmodan kommer. Enligt SAAB:s 

verksamhetssystem så skall en strategisk inköpare ”Genomföra 

leverantörsbedömningar/-värdering samt säkra att leverantörsbasen är 

godkända” och ”Utvärdera nya potentiella leverantörer”. Den hårda 

byråkratiska kontrollen är något som I3 säger är svårt i den ofta stressade 

situationen som uppstår vid materialbehov. 

Om jag blir stressad av utveckling att köpa ett material och tummar på mina tre veckor som 

jag behöver för att göra ett bra jobb så kan resultatet bli att jag lägger en order hos en 

leverantör som ej var optimal (ej optimal maskinpark) och till en prisbild som inte var 

optimal. Konsekvenserna när det bli bråttom jobb är att vi kan sitta utan en serieleverantör. 

Att finna någon längre fram kan ta många veckors arbete. 

I5 beskriver hur bristen på strategiskt arbete i början av ett projekt leder till 

negativa konsekvenser senare i processen. 

Jag vet ju i X projektet att vi var dåliga att svara upp mot utvecklingssidan. Nästa 

generation… Vi var dåliga men det beror på att vi var underbemannade. Nu har jag börjat 

lägga mer tid på det projektet så jag tror att utvecklingsgruppen börjar tycka att äntligen så 

börjar de för gehör. Men det skulle kunna vara bra om vi tidigare skulle kunnat ge detta 
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stöd. En effekt av att vi inte var inne i detta projekt tidigt är att denna produkt skall snart 

in på marknaden och man ser en ekonomi som sviktar betydligt. Vi har en plan som vi 

skall försöka sjösätta. Men det är i sista stund. Det skulle inte vara till någon nackdel om 

detta var fixat tidigare.          

Idag är den strategiska inköpsavdelningen den utpekade funktion som skall 

bistå utveckling från koncept fram till serieproduktion. Vid serieproduktionen 

är det tänkt att operativt inköp skall ta över. Många av respondenterna anser 

dock att stöttningen mot utveckling i projektens tidiga faser skall lyftas bort 

från strategiskt köp. I3 säger ”Köp till prototyper skall inte en strategisk 

inköpare jobba med”. I1 säger ”Det lutar åt att operativt köp kommer ta hand 

om utvecklingsköpen då vi inte är tillräckligt snabba”. Vissa intervjupersoner 

lät därför redan nu operativt inköp köpa grejor. I6 säger ”Idag köper jag inget, 

Det är X på supply chain som köper allt”. I7 har gått så långt att en 

utvecklingssektion själva fick köpa in enklare artiklar: ”Jag har tillåtit X 

sektionen att köpa in enklare artiklar själva då dessa delar inte är viktigt för 

mitt strategiska arbete”. Att lyfta bort ansvaret för prototypköp från den 

strategiska inköpsavdelningen kan anses vara riktigt. Speciellt när 

utvecklingsavdelningen eftersträvar ett mera dynamiskt arbetsätt än idag (Di 

Benedetto et al. 2003). Om så blir fallet, att prototypköp helt lyfts bort från 

strategiskt inköp, kan dock nya utmaningar tänkas uppstå:  

 Som strategisk inköpare tappar man mer trivial information om vad 

som köps in i projektet än idag och man får förlita sig på sekundärdata 

när en strategisk insats är lämpligt.    

 Om flera inköpsfunktioner existerar längs en sekventiell 

projektlivscykel kan det tänkas skapas fler ”överlämningar”. Något som 

SAAB enligt nya organisationen från 1 januari 2014 skall försöka 

minska.       

 Nya geografiska friktionsutmaningar - Vilken funktion/sektion skall 

vara närmast prototypköps funktionen eller den svårare frågan vem 

skall vara längst från?     

Studiens författare värderar inte troligheten i att utmaningarna ovan uppstår 

eller dess grad av inverkan utan belyser bara att de hypotetiskt sätt skulle 

kunna uppstå.  
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I5 beskriv hur hen skulle vilja ha det: 

Vi i varugruppen har pratat om att vi skulle vilja ha en person som tar hand om 

brandkårsutryckningarna och sitter vägg i vägg med oss. En person som bara tar hand om 

dessa snabba köp. Det har vi haft i tidigare organisationer. En person som har bra kontakt 

med de lokala firmorna här i staden. Då kan man ta hantera artikelfloran på ett specifikt 

sätt så att man vet att det är utvecklingsköp att köpen blir gjorda på det sättet.  

5.2.3. Projektinköparnas roll i organisationen? 

För att skapa en tätare dialog med utvecklingsavdelningen har SAAB 

Dynamics AB infört en tjänst som heter projektinköpare. Syftet med den 

relativt nya rollen i organisationen är att skapa ett första 

kommunikationsfönstrer mot utvecklingsavdelningen. Genom att 

projektinköparna är närvarande i utvecklingsprojekten skall de kunna 

koordinera och allokera inköpsresurser mot utveckling (Axelsson & 

Håkansson 1984). I1 som är projektinköpare säger ” Vi skall vara bryggan till 

utveckling, det är först till oss de skall komma, vi är informationsbärare”.   

På inköp ansåg I3, I4, I7 och I8 att det finns utmaningar i hur denna roll 

fungerar idag. I8 som jobbar med kvalitet anser att hen skulle kunna hjälpa till 

bättre om projektinköparna kopplade in kvalitetsfunktionen tidigare. 

Jag bidrar inte i den utsträckning som jag skulle kunna göra till utveckling idag. Det är om 

jag har någon personlig kontakt på konstruktion eller inköp som kanske vill ha med mig. 

Det är ingen projektinköpare som har allokerat mig till ett projekt, Det är väldigt spridda 

insatser där jag agerar. Det kan t.ex. vara X, där de säger kan du komma på detta mötet? 

Jag har inte helhetsbilden. Jag skulle gärna vilja ha det  

I4, som inte ser så mycket av projektinköparna i sitt arbete, säger: 

Jag ser inte vilket värde (produktinköparna) tillför idag om jag skall spetsa till det. Det blir 

som ett filter till, sedan om det är ett bra eller dåligt filter kan jag inte säga. Det måste vi 

landa i. 

I4:s hårda kommentar bör inte ses som kritik mot projektinköparna utan som 

ett uttryck för en osäkerhet i vad rollen innebär. En gråzon som respondent I3 

också känner av ”Jag gör ibland samma typ av jobb som projektinköparen”. 

Av tidigare nämnda utmaningarna att döma kan införandet av projektinköpare 

anses vara en lämplig åtgärd för att skapa en brygga mellan 

avdelningarna(Säfsten et al. 2010). Något som många respondenter på inköp 
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även ansåg. Dock verkar det som att någon form av internt 

informationsforum för projektinköparna är efterfrågat. I3 säger ”Jag vill ha 

mer tydligt vad projektinköparna har i fatet. I7 säger ”Jag tycker inte att jag får 

informationen så väl från projektinköparna, Vi har inte lika bra ner flöde som 

de har i Linköping”.  

Lösningen för att interagera projektinköparna som resurs bättre är enligt I8 att 

alla på inköp borde sitta tillsammans. I8 säger: 

Sedan tycker jag också vi sitter på olika ställen är ett problem i sig, vi har tre kilometer in 

till HK. En enkel lösning skulle vara att vi satt på samma ställe, Då skulle vi på kvalitet 

på ett enkelt sätt bli informerade. Idag är det så att i de bästa av världar att 

produktinköparna skall boka ett möte var fjortonde dag och berätta sin info tillsammans 

med en massa annat. 

5.2.4. Utveckling måste börja kravspecificera  

En stor utmaning enligt fyra respondenter (I4, I6, I7, I10) på 

inköpsavdelningen var att utvecklingsavdelningen måste börja kravspecificera 

vad som förväntas av inköpsmateriel (miljökrav, standarder mm). I10 kallar 

det ” Den största utmaningen mellan inköp och utveckling”. I4 säger:  

Inom X måste vi lära oss att kravspecificera! Det skall stå denna standard skall den klara 

av, det här miljökravet skall den ha. Risken är om man skriver, vi skall ha en grej som 

kan utföra X och inte går ner i detalj då vet jag inte vad jag skall köpa.    

Inom den typ av segment som I4 relaterar till är produktkomplexiteten hög 

och kostnaderna per enhet stor vilket kan anses göra kravspecifikationen 

särskilt viktig (Säfsten et al. 2010). I4 beskriver vidare hur bristfälligt underlag 

har drabbat ett specifikt projekt:  

Konsekvensen är onödiga resor till leverantören, onödig tid och onödig stress. I det exemplet 

jag jobbar nu med så rör det sig om miljonbelopp som vi skulle kunnat spara. Idag så har vi 

en projektledare nere på plats hos leverantören. Skulle de gjort allt rätt ifrån början så 

skulle de kunnat göra det på en månad som vi nu behöver lägga ner betydligt mycket mer 

tid. Jag tycker att jag har förmedlat och informerat om vad jag behöver ha för underlag ifrån 

början.   

I6 har en annan typ av problem med kravspecifikationer. I6 beskriver hur 

företaget kan spara miljoner om utveckling skulle prioritera den efterfrågade 

kravspecifikationen från hens sida för ett varusegment: ”Får jag in en till 

leverantör på X-segmentet så kan jag spara 40 % på 60 miljoner”. I6 relaterar 
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till sitt andra segment där tillgången på fler leverantörer sänkte priset på 

upphandlingen (Axelsson & Håkansson 1984). I6 säger:     

På X-segmentet så har vi fått in en till leverantör och då har vi sett resultat. Priset gick ner 

40 %, leveranstiden ifrån 6 månader till 3. Där fick vår singel source börja anstränga sig. 

Efter ett år utan beställningar så sänkte X priset till ett lägre än den andra leverantören. 

Så det gav resultat.  

En tredje typ av utmaning relaterat till kravspecifikationer beskrivs av I7. 

Problemet som I7 upplever är att komma till fasen att förmå utveckling att 

kravspecificera. I7 säger:  

Utveckling har ju en tendens att kunna ändra på saker in i det sista om de har möjligheten 

och utrymme och göra det, det blir många vändor. Jag kallar det att suboptimera. Det gör ju 

min vardag lite tuffare också. För varje gång de gör en ändring klarar inte vi av att stänga 

ett ärende och säga nu är vi färdiga också.  Jag kan inte börja förhandla med leverantören, 

det finns fortfarande öppningar, jag vet att det kommer ändringar.  

Problematiken verkar vara att utveckling gärna vill befinna sig i 

konceptutvecklingsfasen fram till produktionsuppstart medan I7 vill att den 

sekventiella arbetsordningen följs inom utvecklingsprojektet (Ulrich & 

Eppinger 2008).  I7 beskriver sin oro i hur projektgrupper kan sitta och 

diskutera olika koncept när projektledningen i ett specifikt utvecklingsskeende 

egentligen bara skall ha ett spår:  

Min generella bild av utvecklingsavdelningen är att de är alldeles för ostrukturerade i det de 

gör. Bästa exemplet är när jag har suttit på PDR: er och CDR: er (Critical Design 

Review, då skall det inte ske några ändringar). När du kommer till CDR och du sitter en 

stund och funderar på vad är det för revision (ritning/spec) vi sitter och granskar här och så 

ställer man frågan till mötet och då säger mötet ”Det är den senaste”. Och då frågar jag vad 

är den senaste, är det revision A är det revision B eller vad pratar vi om? För om vi sitter 

och granskar något måste vi exakt veta vad vi sitter och granskar för något. Sedan kan vi 

ta hand om deltan efteråt, men du måste ändå veta vad det är vi granskar. (Det här är en 

av våra viktiga milestones i utvecklingsprojekten) Och mötet fortsätter och vi har fortfarande 

inte rett ut statusen på vad vi sitter och granskar, jag kan säga såhär det är ett helt 

bortkastat möte, det ger ingenting. Och det är den här strukturen som RT måste få ordning 

på att dessa milestones som vi har efterlevs. De kritiska punkterna som existerar i projekt 

måste respekteras.  

De tre exemplen (I4,I6 och I7) från olika delar av verksamheten visar alla på 

vikten av en kravspecificeringsprocess som fungerar. En orsak till varför 
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problemet uppstår återfinns möjligen i det som I4 säger: ”Jag tror det handlar 

om gammal kultur. Förr i tiden så tillverkade Bofors allt och många lever kvar 

i det. Idag då vi outsourcar mycket så måste vi lära oss att speca”. Att 

gammalkultur är en faktor till problemet håller även I1 med om: ”Förut när 

FMV sponsrade allt vårt arbete så var vi skyddade, nu är inte situationen så 

längre, Vi lever kvar i det gamla” 

 Kultur inom inköps- och utvecklingsavdelningen  5.3.

I denna del presenteras avdelningskulturerna för utveckling respektive 

inköpsavdelningen i linje med forskningsfråga två vilket var: ”Vad 

kännetecknar avdelningskulturen på utvecklingsavdelningen respektive 

inköpsavdelningen?” 

I Figur 8 visas avdelningskulturen för båda avdelningarna. Det kan konstateras 

att utveckling och inköp får väldigt lika medelvärde för dimensionerna 3, 4, 5 

och 6 medan olikheten är större för dimensionerna 1 och 2.  

 
Figur 8 Inköp och utvecklings avdelningskulturer 

 

 

Dimension 1 (1= processorienterad 5=resultatorienterad) 

Resultatet av enkätundersökningen visar att utvecklingsavdelningen har en 

något högre grad av resultatorienterad kultur, - 3,8 i medelvärde medan inköp 

hade en något lägre siffra på 3,3. Att ha en mer resultatorienterad kultur än en 

processorienterad är förknippat med effektivitet (Hofstede 1998). I en 
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resultatorienterad kultur har gruppmedlemmarna fokus på resultatet istället för 

vägen dit vilket är fallet i en processorienterad kultur. Effekten av att ha ett högt 

medelvärde för denna dimension exemplifieras väl av Deal och Kennedys 

(1982) forskning som hävdar att en anställd kan bli två timmar effektivare per 

dag på grund av kultur som bidragande orsak.    

Att inköpsavdelningen visade sig vara mer processorienterad än 

utvecklingsavdelningen är i linje med tidigare forskning (Hofstede et al. 1990).         

Detta för att inköp, förutom att vara en servicefunktion, även kan anses vara 

en administrationsenhet vilket enligt Hofstede et al. (1990) talar för en mer 

processorienterad kultur.  

Dimension 2 (1= medarbetarorienterad 5=jobborinterad) 

Dimension 2 var den dimension som visade på störst skillnad mellan 

avdelningarna. Utvecklingsavdelningen hade 2,5 i medelvärde medan 

inköpsavdelningen hade 3,1. Av differensen på 0,6 att döma är 

inköpsavdelningen mer neutral mellan extremvärdena medan 

utvecklingsavdelningen är mer medarbetarorienterad. I en 

medarbetarorienterad kultur är arbetsklimatet mjukare och arbetssättet är mer 

av gruppkaraktär (Hofstede 1998). Att resultatet skulle skilja mellan 

avdelningarna för denna dimension stöds av Rollenhagen (2013) - vilket i sin 

forskning fann att olika typer av avdelningsfunktioner skiljde sig åt i hur bra de 

kunde samarbete med varandra.    

I denna dimension var det fråga 5 som stack ut (se vidare i figur 9 nedan). Av 

utfallet att döma så existerar det en stor skillnad på hur man uppfattar 

chefernas ledarfilosofier inom inköpsavdelningen (Hofstede et al. 1990). 
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Figur 9 Svarsfrekvens från utveckling och inköp för fråga 5 i studiens enkät. 

Enligt den matematiska säkerheten i Figur 9 skulle svarsalternativen 2, 3, 4 och 

5 alla kunnat få 24,5 % vid 100 % enkätdeltagande. Då spridningen på 

enkätsvaren är så total för inköpsavdelningen verkar frågan vara relaterad till 

enskilda individer och inte en generell chefsbild. På grund av att studien bara 

ämnade studera inköp och utveckling som två grupper och inte gå ner i 

individnivå kommer inte detta analyseras ytterligare i studien. Att inte 

inköpsavdelningen respons på fråga 5 kan anses som homogen är enligt 

Hofstede (1998) synsätt ett slag mot studiens trovärdighet.  

Dimension 3 (1= organisationspåverkad 5=professionspåverkad) 

För denna dimension så hade inköpsavdelningen medelvärdet 3,1 medan 

utvecklingsavdelningen hade 3. Tolkningen av utfallet är att medarbetarna på 

båda avdelningarna kan anses vara lika mycket påverkade av sin organisation 

som sin profession. Avsaknaden av skillnader i subkultur inom denna 

dimension kan bero på den liknande utbildningsbakgrunden som de anställda 

på SAAB Dynamics har (Parker 2000). Av intervjurespondenterna på företaget 

var alla ingenjörer (20st)- något som i stor uträckning kan tänkas vara 

representativ för alla medarbetare på avdelningarna.  

Då Hofstede et al. (1990) säger att högteknologiska företag likt SAAB brukar 

vara mer professionspåverkad var ett högre medelvärde förväntat. Positivt för 

avdelningarna är dock att inslag av organisationspåverkad kultur har visat sig vara 

relaterat till den japanska kulturen som i sin tur är förknippas med effektivitet 

(Ouchi 1981; Hofstede et al. 1990). 
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Dimension 4 (1= Öppet system 5=Stängt system) 

Den fjärde dimensionen är nivån av mänsklig öppenhet inom en organisation 

där en avdelning kan betraktas som ett öppet eller stängt system. Utfallet 

påvisade att båda avdelningarna är mer mot det öppna hållet. 

Utvecklingsavdelningen hade 2,4 i medelvärde och inköpavdelningen 2,6 i 

medelvärde. En förklaring till utfallet kan troligtvis förklaras av nationella 

aspekter där Sverige som nation sett har denna mentalitet (Hofstede et al. 

1990). En sensation är dock att utvecklingssektionerna med bara 9 % kvinnor 

påvisade en större öppenhet än inköpssektionerna som hade 29 % kvinnor. 

Det är ett resultat som enligt tidigare forskning borde varit det omvända 

(Hofstede et. al 1990). 

I dimension fyra var det främst utfallet av fråga 10 (Figur 10) som bidrog till 

det överraskande resultatet. Det anmärkningsvärda var att enbart 5-9 % av 

enkätrespondenterna från utvecklingsavdelningen ansåg att en viss typ av 

utbildning var ett krav för att passa in i deras avdelning. Detta med tanke på 

att det finns få utvecklingsavdelningar i Sverige som besitter samma tekniska 

höjd som SAAB:s vilket skulle tala för en högre siffra. 

 
Figur 10 Svarsfrekvens från utveckling och inköp för fråga 5 i studiens enkät. 

      

Dimension 5 (1= Tight kontroll 5=Lös kontroll) 

I denna kulturdimension mättes graden av internt strukturerande i 

organisationen. Avdelningarna låg i mitten av extremvärdena men med mer 
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inslag av en kultur där tight kontroll präglade vardagen. Inköpsavdelningen 

hade ett medelvärde på 2,6 medan utvecklingsavdelningen hade 2,7. Hofstede 

(1998) säger att företag likt SAAB som sysslar med försvarsmateriel ofta har 

en högre nivå av tight kontroll vilket inte med säkerhet kan bekräftas här. 

Författaren förväntade sig också att utvecklingsavdelningen skulle ha större 

inslag av lös kontroll än utfallets 0,1 i differens då Hofstede et al. (1990) hävdar 

att utvecklingsavdelningar ofta har det.  

 

Dimension 6 (1=normativ  5=pragmatisk) 

För dimension 6 så hade båda avdelningarna 2,9 i medelvärde. Det betyder att 

bägge avdelningarna har inslag av att man är lyhörda för det som är nytt 

samtidigt som det inte äventyrar regler och förordningar (Hofstede 1998). 

Även om avdelningarna får samma snitt för 6:e dimensionen så visar utfallet 

från enskilda frågor på väldigt skilda svar vilket diskuteras i 5.4 

 Utmaningar och kultur 5.4.

I sista delen av analysen sammanvävs studiens intervjuer och utfallet av 

enkäten för att söka svar på forskningsfråga tre som var: ”I vilken utsträckning 

kan samarbetsutmaningarna mellan inköp och utveckling relateras till företags 

och avdelningskultur?”     

5.4.1. Utmaningar i en kultur där man inte hjälper varandra 

I första analysdelen (5.1) som beskrev vad personalen på 

utvecklingsavdelningen ansåg vara problematiskt i gränssnittet, blev det tydligt 

att servicen från inköpsavdelningen måste bli bättre. Från 5.1.1 så sades det 

”Problemet har varit att ärenden drar ut på tiden, det händer inget”. I andra 

analysdelen (5.2) så bekräftar många inköpsrespondenter ovetandes om vad 

personalen på utveckling berättat om problematiken och säger: ”Vi måste bli 

bättre på att serva utveckling”.  

En komponent som kan tyckas bidra till utmaningen ”Dålig respons/service 

ifrån inköp” är utfallet av enkätfråga 3.  I Figur 11 där fråga 3 presenteras så 

framgår av resultatet att det finns en ensamvargskultur inom inköp. Hela 13 % 

på avdelningen upplever att medarbetarna på inköp aldrig kommer och 

erbjuder sin hjälp och 30 % svarar att det är händer ytterst sällan.  
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Figur 11 Svarsfrekvens från utveckling och inköp för fråga 3 i studiens enkät. 

 

Somliga inom SAAB Dynamics AB argumenterade att det inte är möjligt att 

hjälpa varandra på grund av olika anledningar (se 3.3.2) - vilket säkert kan 

stämma i en viss utsträckning. Men slutsatsen att brist på samarbetskultur 

inom inköp påverkar hur dynamiskt avdelningen kan agera mot sina gränsytor 

kan inte undvikas.  

I denna fråga verkar inköpavdelningen ha en del att lära av 

utvecklingsavdelningen. Av resultatet att döma anser alla inom 

utvecklingsavdelningen att medarbetarna inom den egna avdelningen bistår 

varandra i någon utsträckning. Över 60 % av de svarande ansåg också att 

situationen är mer än okej vilket var mer än dubbelt så många som på 

inköpsavdelningen. 

5.4.2. Utmaningar i en kultur där man inte kommunicerar behov 

I utmaningskategori 5.2.4 uttryckte som bekant fyra inköp-respondenter att 

utvecklingsavdelningen måste börja ändra sin kultur rörande 

kravspecifikationer. Vid ärenden rörande kravspecificering var ofta inköp den 

som agerade som kund och ville ha ut något från utvecklingsavdelningen. 

Samtidigt som problemet var ett stort gissel för inköp var det inte någon 

respondent från utveckling som berörde ämnet kravspecificering. Bristen på 

självkritik från utvecklingsavdelningen i frågan kanske beror på att utvecklarna 

inte förstår vidden av inköps behov.    
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En enkätfråga som kan tyckas bekräfta detta faktum var fråga nummer 17. I 

Figur 12, där fråga 17 presenteras, framgår det att bara 16 % på utveckling 

känner sig ha mycket eller väldigt mycket kontakt med kunder.  

 
Figur 12 Svarsfrekvens från utveckling och inköp för fråga 17 i studiens enkät. 

En intressant fråga är varför utvecklingsavdelningen inte anser sig ha mycket 

kontakt med sina kunder medan inköp anser sig ha det? Svaret är förmodligen 

flerdimensionellt och komplext. Det kan dock konstateras att gränssnittet 

skulle varit effektivare och utmaningarna färre om utvecklingsavdelningens 

staplar i Figur 12 påminde om inköps.   

5.4.3. Utmaningar som skapas när avdelningar har olika mål 

I delkapitelet 5.3 framgick det att båda avdelningarna kunde anses vara 

resultatorienterade än processorienterade, något som är förknippat med effektivitet. 

Att utmaningar i 5.1 och 5.2 främst beror på inre avdelningsineffektivitet 

verkar därför mindre troligt (notera dock vad som sades i 5.4.3). En 

bidragande orsak till att utmaningar till trots existerar kan kanske förklaras av 

olika syn på de gemensamma målen. I 5.2.3 sade I7 att utvecklingsavdelningen 

alltid suboptimerar sina processer medan U6 i 5.1.4 sade att inköpare bara bryr 

sig om pengar.    

I figur 13, vilket visar utfallet av fråga 14, exemplifieras kommentarerna från I7 

och U6 grafiskt. Av enkätsvaren att döma prioriterar inköpsavdelningen i hög 

grad kostnader medan utvecklingsavdelningen är mer splittrad. Intressant är 
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att enligt Figur 13 säger 13-24 % på inköp att de är väldigt kostnadsmedvetna 

medan samma siffra på utveckling var 3-7%.  

 
Figur 13 Svarsfrekvens från utveckling och inköp för fråga 14 i studiens enkät. 

 

Ytterligare en enkätfråga som visar på korrelationen mellan olika kulturer med 

avseende på olika mål och gränssnittsutmaningar var fråga 18, vilken är en del 

av dimension 6 (normativ eller pragmatisk). I Figur 14, där analysen med basis i 

frågan presenteras, visar det sig att utvecklingsavdelningen i större utsträckning 

än inköp även frångår organisationens riktlinjer för att nå önskat resultat. 

Exempel från intervjuerna gav I7 som sade att utvecklingsavdelningen är 

koncentrerad på resultat och inte följer PDR: er och CDR: er. Från 

utvecklingsavdelningens sida uttryckte sig många respondenter att de hade 

svårt med att de strategiska inköparna försökte följa inköpsorganisationens 

riktlinjer. U6 sade i 5.1.4. ”De skall in och peta och förhandla priser. Sådant 

finns det inte tid till”   
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Figur 14 Svarsfrekvens från utveckling och inköp för fråga 18 i studiens enkät. 

 

 

  Sammanfattning av resultat och analys 5.5.

I denna del ges en kort sammanfattning av uppsatsens femte kapitel. Avsnittet 

syftar till att vara en brygga till studiens slutsats i kapitel 6.  

Sammanfattning; Utmaningar enligt utvecklingsavdelningen - 5.1 

I detta delkapitel (5.1) diskuterades vad som var problematiskt i samarbetet 

mellan avdelningarna ur utvecklingsavdelningens perspektiv. Avsnittet bestod 

av fem underrubriker där varje rubrik symboliserade en utmaningskategori. I 

första kategorin sade utvecklingsavdelningen att servicen från 

inköpsavdelningen måste blir bättre. Respondenterna gav olika exempel på 

allvarliga följder den bristande servicen fått för utvecklingsprojekten. I 

utmaningskategori två framkom det att utvecklingsavdelningen inte känner till 

inköps struktur i så stor utsträckning vilket konstaterades vara problematiskt 

för samarbetet. Tredje kategorin handlade om att alla respondenter på 

utvecklingsavdelningen ansåg att inköp var underbemannat eller hade fel 

prioriteringar gällande bemanning. Fjärde kategorin som hette ”Peta i 

beställningarna” handlade om att synkningen när inköpsavdelningen skall axla 

ett större ansvar i projekten inte fungerar tillfredställande – något som gjorde 

många respondenter upprörda. Sista utmaningskategorin i 5.1 handlade om att 

3 av totalt 10 utvecklingsrespondenter ansåg att inköpsavdelningen brister i sin 

leverantörsstyrning. Konsekvensen enligt respondenterna blir att företaget får 

ta emot många felaktiga leveranser – något som stjäl tid för 

utvecklingsavdelningen då de agerar specialkompetens i dessa ärenden.    
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Sammanfattning; Utmaningar enligt utvecklingsavdelningen - 5.2 

I detta delkapitel (5.2) diskuterades vad som var problematiskt i samarbetet 

mellan avdelningarna ur inköpsavdelningens perspektiv. Avsnittet bestod av 

fyra underrubriker där varje rubrik symboliserade en utmaningskategori. I 

första kategorin konstaterade inköpsrespondenterna att de måste blir bättre på 

att serva utvecklingsavdelningen. För denna utmaning fanns det en stor grad 

av självkritik från respondenterna. I utmaningskategori två ansåg 

inköpsavdelningen att roten till den existerade friktionen mellan avdelningarna 

kan härledas till brist på intern marknadsföring och otillräcklig närvaro i 

projekten. Problemet, som många respondenter kände, var brist på tid. Den 

tredje kategorin som hette ”Projektinköparnas roll i organisationen?” handlade 

om att det fanns utmaningar i hur denna interna roll inom inköpsavdelningen 

fungerade idag. Ofta var kritiken att respondenterna kände att de inte fick 

tillräckligt mycket information från dessa personer. Sista utmaningskategorin 

handlade om att inköpsrespondenterna hävdade att utvecklingsavdelningen 

måste börja gå ner mer i detalj och börja kravspecificera material bättre. 

Konsekvensen av utmaningarna var enligt respondenterna att inköp inte 

kunde genomföra sitt arbete tillfredställande.  

 

Sammanfattning; Kultur inom inköps- och utvecklingsavdelningen - 5.3 

I detta delkapitel (5.3) redovisades resultatet av studiens enkät. Enkäten bestod 

av nitton frågor som tillsammans utgjorde sex stycken olika 

kulturdimensioner. Det konstaterades att utvecklingsavdelningen har en högre 

grad av resultatorienterad kultur (Dimension 1) än inköpsavdelningen, vilket 

innebär ett större fokus på mål än på processer. Utvecklingsavdelningen 

påvisade även mer av en medarbetarkultur (Dimension 2), vilket betyder ett 

mjukare arbetsklimat där medarbetare har enklare att arbeta i grupp.  

För de övriga kulturdimensionerna (Dimension 3, 4, 5 och 6) delade de två 

avdelningarna i stor utsträckning samma attribut. Exempel på dessa är nivån 

av internt strukturerande, där båda avdelningarna var mer åt det strukturerade 

hållet och graden av öppenhet där enheterna enligt enkätutfallet var att anse 

som tämligen öppna. 
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Sammanfattning; Utmaningar och kultur - 5.4 

I detta delkapitel (5.4) sammanvävdes uppsatsens intervjudata (5.1 och 5.2) 

med studiens enkät (5.3). Målet med analysen var att söka svar på om 

utmaningarna i studiens valda gränssnitt kan härledas från företags- och 

avdelningskultur. Studien kunde påvisa att brist på samarbetskultur inom 

inköpsavdelningen var en bidragande orsak till den existerande friktionen 

mellan avdelningarna, vilket uppenbart påverkade den totala effektiviteten 

negativt. Argumentet för denna slutsats var att hela 13 procent på 

inköpsavdelningen sade att medarbetare aldrig bistår varandra inom 

avdelningen och 30 procent sade att det sker ytterst sällan (se vidare 5.4.1).  

I 5.4.2 visade en enkätfråga att personalen på utvecklingsavdelningen inte 

ansåg sig ha så mycket kontakt med sina kunder innanför och utanför 

organisationen. I frågan så sade över 30 procent av enkätrespondenterna inom 

utvecklingsavdelningen att de hade lite eller ingen kontakt med avdelningens 

kunder.  Med basis från detta resultat tillsammans med intervjudata 

konstaterades att det existerade en stor potential för färre utmaningar i 

gränssnittet om interaktionen mellan avdelningarna skulle varit bättre.  

Till sist konstaterades också i 5.4 att gränssnittsutmaningarna i stor 

utsträckning orsakas av olika målkultur inom avdelningarna. Det 

exemplifierades av kommentarerna i avsnitten 5.1 och 5.2 men påvisades även 

av utfallet på enkäten.  Inköpsavdelningen svarade i enkäten att de har ett stort 

fokus på kostnader medan medarbetarna inom utvecklingsavdelningen inte var 

lika extrema (se vidare 5.4.3). 
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens tre forskningsfrågor för att knyta ihop uppsatsen med dess 

syfte. Vidare diskuteras denna studies bidrag till forskningen. 

Denna studie vars syfte är att studera samarbetet mellan inköp och 

utvecklingsavdelningen utifrån ett kulturperspektiv har bidragit med ny 

kunskap inom ett område där mer forskning var efterfrågad (Eriksson-

Zetterquist et al. 2006). Genom att diskutera hur organisationskultur påverkar 

studiens fallföretag och dra slutsatsen att avdelningarna bör interagera mer, ger 

studien ett empiriskt bidrag om hur kultur skall hanteras i organisationer 

(Furnham och Gunter 1993).  

Denna studie har tre forskningsfrågor vilka besvaras nedan.  

Första forskningsfrågan är ”Hur påverkar utmaningarna i gränssnittet mellan 

inköp och utveckling den organisatoriska effektiviteten?”. Slutsatsen är att de 

existerande utmaningarna i gränssnittet påverkar den organisatoriska 

effektiveteten negativt på många olika sätt. Några exempel är: 

projektförseningar, merarbete för anställda och miljonbelopp i extra utgifter. 

Genom att besvara forskningsfråga ett har denna studie empiriskt 

säkerhetställt tidigare forskning från Wynstra et al. (2003) som sa att inköps 

olika roller hämmar varandra när de inte är fullt synkade. Studien har också 

exemplifierat hur ett ”vi och dom” fenomen skapas i decentraliserade 

organisationer vilket och är påverkat av geografisk spridning (Gadde & 

Håkansson 1993; Säfsten et al. 2010)        

Uppsatsen andra forskningsfråga är: ”Vad kännetecknar avdelningskulturen på 

utvecklingsavdelningen respektive inköpsavdelningen?”. Det konstateras att 

kulturen på de två avdelningarna generellt påminner mycket om varandra men 

att vissa attribut sticker ut. Det mest anmärkningsvärda attributet är att 

utvecklingsavdelningen, med lägre andel kvinnor än inköpsavdelningen (9 % 

mot 29 %), påvisade en högre grad av öppenhet vilket går emot Hofstede et. al 

(1990) forskning. Genom detta resultat så bidrar denna uppsats med ny 

kunskap inom forskningsområdet organisationskultur.   

Denna studies tredje forskningsfråga är: ”I vilken utsträckning kan 

utmaningarna i samarbetet mellan inköp och utveckling relateras till företags- 

och avdelningskultur?” Det konstaterades att brist på samarbetskultur inom 

inköpsavdelningen (se 5.4.1) var en bidragande orsak till utmaningarnas 
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uppkomst. Analysen visade även att avdelningarnas målkultur skilde sig åt 

vilket uppenbart påverkade den totala effektiviteten negativt. Slutligen visade 

det sig även att det är mycket vunnet inom gränssnittet om båda avdelningarna 

förmedlar sina behov till varandra bättre.  

Studiens författare anser att lösningen för att överbrygga de gemensamma 

utmaningarna dels återfinns i att skapa tätare gränssnittskommunikation för att 

förstå varandras kulturer.  Men också skapa tydligare riktlinjer för samarbete 

inom grässnittet. Likt vad Dougherty (1992) anser bör dessa riktlinjer baseras 

på de erfarenheter medarbetarna har inom gränssnittet. Att lyssna på rösterna i 

5.1 och 5.2 och ta till sig respondenternas förbättringsförslag i samma kapitel 

kan därför ses som början av slutet för att minska den värsta friktionen mellan 

inköp och utveckling. 
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 Förslag till vidare forskning 6.1.

I denna 20 veckor studie som ämnade studera samarbetet mellan inköps- och 

utvecklingsavdelningen ur ett kulturperspektiv kan det konstateras att mer 

forskning i ämnet är efterfrågat. Från intervjuerna med fallföretaget framträder 

en bild av att studiens valda gränssnitt i hög grad är beroende av andra 

gränssnitt. Det kan därför anses meningsfullt att göra en mer omfattande 

studie i samma stil som denna där fler företagsfunktioner inkluderas. I en 

sådan studie skulle ”Utmaningar i gränssnittet mellan inköp och utveckling- ur 

ett kulturperspektiv” komma till nytta som ett förarbete. Artikelns författare 

anser att en sådan studie än mer skulle bidra med att visualisera att all 

effektiviseringsarbete inom företag bör börja med hur människor förhåller sig 

till varandra. Det praktiska området där den studien skulle uppskattas är t.ex. 

inom leanimplementering. De populära leanverktygen (JIT, Kaizen, Kanban 

osv) skapar inget värde om människorna som skall utföra arbetet inte har en 

gemensam ”leankultur”.  

För den som skulle vilja genomföra en studie beskriven ovan skulle artikelns 

författare vilja lämna några triviala tips på vägen. Tipsen är baserade på 

erfarenheter från detta examensarbete.   

 Lägg stor vikt vid att enkäten inte skall gå att tolka på olika sätt- den 

skall vara jidoka ”idiotsäker”. 

 Välj respondenter med omsorg, ta hjälp av de med god insyn. 

 Förstå organisationens processer och struktur innan du angriper 

situationen.    
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Bilaga 1 

 

Kulturenkät- Utveckling och Inköp 

Hej! 

Jag heter Marcus Stoor och läser sita året på civilingenjörsutbildningen vid 

Karlstad Universitet. Under våren 2014 genomför jag mitt examensarbete i 

samarbete med SAAB Dynamics AB i Karlskoga. På uppdrag av inköpschefen 

Magnus Espelund har jag fått till uppgift att studera samspelet i gränssnittet 

mellan utvecklingsavdelningen och inköpsavdelningen. Som en del i studien 

genomförs en enkät vars syfte är att kartlägga kulturerna för de två 

avdelningarna.   

Enkäten skickas ut till inköpsavdelningen och utvalda sektioner på 

utvecklingsavdelningen. Jag hoppas att du har möjlighet att besvara enkäten då 

det är viktigt för studiens genomförande. 

Nedan följer ett exempel på hur frågorna skall tolkas för att svaret skall bli så 

korrekta som möjligt. 

Exempel:   

Där jag jobbar: 

  Går arbetet i huvudsak ut på att utveckla nya 
produkter 

1  2  3  4 5 
Går arbetet i huvudsak ut på att 
anskaffa material åt organisationen. 

   

Att svara 1,2,3,4 eller 5 betyder: 

1. Jag håller till 100 % med om det vänstra svarsalternativet och 0 % för 

det högra svarsalternativet. 

2. Jag håller till 75 % med om det vänstra svarsalternativet och 25 % för 

det högra svarsalternativet. 
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3. Jag håller till 50 % med om det vänstra svarsalternativet och 50 % för 

det högra svarsalternativet. 

4. Jag håller till 25 % med om det vänstra svarsalternativet och 75 % för 

det högra svarsalternativet. 

5. Jag håller till 0 % med om det vänstra svarsalternativet och 100 % för 

det högra svarsalternativet. 

Länk till enkäten:………………………………… 

Om du har frågor så skicka gärna ett mail till Marcus.Stoor@saabgroup.com 

Tänk på att enkäten är anonym och att ditt svar gör skillnad! 

Ps: Utfallet kommer redovisas på avdelningsnivå (Utveckling - Inköp) och inte 

sektionsnivå med respekt för enskilda. 

Mvh 

Marcus Stoor 
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Bilaga 2 

 

Kulturenkät- Inköp och Utveckling  

 

Baserat på Hofstede et.al (1990) sex kulturdimensioner  

 
Fråga 1: Där jag jobbar: 

  Tycker vi det känns tryggt att jobba med uppgifter 
som känns igen från tidigare projekt  

1  2  3  4  5 
Är problem som dyker upp något som 
vi är komfortabla med.  

     
Fråga 2: Där jag jobbar: 

  
Är det mycket repetitivt arbete 1  2  3  4  5 

Uppstår nya typer av problem varje dag 
som måste lösas på sitt individuella sätt 

     
Fråga 3: Där jag jobbar: 

 
 Kommer den typiske medarbetaren inte till mig och 

erbjuder sin hjälp fastän han/hon har tid över  
1  2  3  4  5 

Anstränger sig den typiske 
medarbetaren alltid maximalt 

  

    Fråga 4: Där jag jobbar: 

Tas viktiga beslut i grupp 1  2  3  4  5 Tas viktiga beslut av enskilda 

 

  

Fråga 5: Där jag jobbar: 

Är min närmaste chef intresserad av mig som 
person. 

1  2  3  4  5 
Är min närmaste chef bara intresserad 
av arbetet som jag presterar 

 

  

Fråga 6: Där jag jobbar: 

Tas mycket stor hänsyn till personliga önskemål hos 
de anställda  

1  2  3  4  5 
Tas lite hänsyn till personliga önskemål 
hos de anställda  

  

    Fråga 7: Där jag jobbar: 

Pratar vi mycket om privatlivet 1  2  3  4  5 Pratar vi inte om privatlivet 

 

 

 Fråga 8: Där jag jobbar: 

Är det en persons familjesituation och 
professionella kompetens som avgör om man blir 
anställd eller ej.    

1  2  3  4  5 
Är det en persons professionella 
kompetens som avgör om man blir 
anställd eller ej  

 

  

Fråga 9: Där jag jobbar: 

Rullar jobbet på och vårt fokus är på 
arbetsuppgifterna vi har för tillfället. 

1  2  3  4  5 
Tänker vi ofta mer än två-tre år fram i 
tiden för att våra projekt kräver det. 

Fråga 10: På min avdelning:   

Kan alla människor passa in 1  2  3  4  5 
Kan bara mäniskor med en viss typ av 
utbildning passa in  
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Fråga 11: På min avdelning: 

Är vi öppna och pratar om det mesta med alla 1  2  3  4  5 Är det typiske medarbetaren introvert. 

 

  

Fråga 12: På min avdelning: 

Kommer man in i gänget direkt 1  2  3  4  5 
Behöver nyanställda mer än ett år på sig 
att känna sig som hemma  

      

Fråga 13: Där jag jobbar   

Håller vi mötestiderna väldigt punktligt 1  2  3  4  5 
Är det okej att droppa in lite sent på 
möten då alla gör det titt som tätt. 

Fråga 14: Där jag jobbar: 

  

Är vi väldigt kostnadsmedvetna 1  2  3  4  5 
Så får arbetsuppgifter ta den tid som 
krävs så länge resultatet blir det 
önskvärda. 

     
Fråga 15: Där jag jobbar: 

 
  Pratar vi alltid seriöst om organisationen och jobbet  1  2  3  4  5 Skämtar vi mycket om jobbet 

  

    Fråga 16: Där jag jobbar: 

Har vi en bestämd uppfattning om hur arbetsuppgifter 
skall genomföras  

1  2  3  4  5 Är vi väldigt lyhörde för nya idéer  

   Fråga 17: Den typiske medarbetaren på min avdelning: 

 

Har inte så mycket kontakt med kunder(interna/externa) 
och har därför svårt att möta deras behov 

1  2  3  4  5 

Har mycket kontakt med kunder 
(interna/externa) och lägger stor vikt 
vid att  möta deras behov och krav 

 

 
 

 
Fråga 18: Där jag jobbar: 

  Följer vi organisationens regler och riktlinjer strikt för 
annars uppstår det problem. 

1  2  3  4  5 
Så är resultatet mycket viktigare än hur 
arbetsuppgifter genomförs 

 
 

 
Fråga 19: Där jag jobbar: 

  

Pratas det ofta om företagets historia 1  2  3  4  5 

Har det aldrig förekommit att något 
pratat om företagets historia. 
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Bilaga 3 

Intervjumall: SAAB Dynamics Utvecklingsavdelning 

 
      Del 1 

     Artikelns författare berättar vad syftet är med intervjun  

      Vad är din roll i organisationen? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad har du för arbetslivserfarenhet? Har du jobbat på olika typer av 
avdelningar? 

   
Hur är det att jobba här? 
 
Hur ser en typisk dag ut på jobbet? 

      
Del 2 

     Vad är din generella bild av inköpsavdelningen? 

 
      Hur skulle du beskriva relationen till inköpsavdelningen? 

 
      Vilka är de största utmaningarna i samarbetet utveckling-inköp? 

  
Om man överkommer dessa utmaningar hur mycket tid tror du man då 
sparar? 

 
      
 

     Utvecklingsprocessen 

    
 

     Hypotes: Från att materialbehov uppstår så bör det ta cirka 2 veckor för er 
att få ett specifikt material för ett utvecklingsprojekt.  

 
 

     Vad blir konsekvenserna om material kommer försent? 

 
 

     I vilken utsträckning känner du till vilka personer på inköp som jobbar i  

 de olika varugrupperna? 
   

 
     I vilken utsträckning känner du till vilka regler inköp måste förhålla sig till? 

 
 

     Vilken slags information och service efterfrågar du från inköp 

 Vid planeringsstadiet i projektet? 
   Från konceptutveckling fram till produktion? 
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Kan du ge exempel på hur inköp borde marknadsföra sig till 
utvecklingsavdelningen?  

 
 

   Vad kan er avdelning göra för att relationen skall bli så bra som möjligt? 

 
      Vet du vilken som är inköps kontaktperson i just ditt projekt? 

 
      Förekommer det att man "rundar" inköpsavdelningen vid 
materialanskaffning? 

  
Om det förekommer, varför gör ni det? hur går ni tillväga? 

 
      Vilka olika mötesformer har ni med inköp?  

  Känner du att nuvarande mötesformen är givande? 

 
Är det något som du vill tilläga som jag har glömt att fråga om? 
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Bilaga 4 

Intervjumall: SAAB Dynamics Inköpsavdelning 

 

Del 1 

Artikelns författare berättar vad syftet är med intervjun  

 Vad är din roll i organisationen? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad har du för arbetslivserfarenhet? Har du jobbat på olika typer av avdelningar? 
 
Hur är det att jobba här? 
 
Del 2 

     Vad är din generella bild av utvecklingsavdelningen? 

 
      Beskriv hur samarbetet fungerar i ditt samarbetsprojekt? 
 
Vilka är de största utmaningarna i samarbetet utveckling-inköp? 

 
      Om man överkommer dessa utmaningar hur mycket tid eller pengar tror du man då sparar? 

 
      Vilket handlingsutrymme behöver du från att du får en inköpsanmodan till 
ett utvecklingsprojekt för att göra ett bra jobb.    
 

      
Inköpsroller 

   
    Hur påverkas ert uppdrag att sänka totalkostnaden för inköp av utmaningarna med 
utveckling? 
 
Hur påverkas ert uppdrag att jobba strategiskt   
 
Vad kan er avdelning göra för att relationen skall bli så bra som möjligt? 

   
 

 





 

 


