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Abstract 
This thesis considers a number of problems concerning research and development in medium 
sized companies. In the thesis a company is studied in three dimensions. The first is the role 
of research and development in the studied company and which focus the organization should 
have. The second dimension is a measurement system for research and development. The 
third is how the department of research and development should be organized in the studied 
company. 
 
The thesis have been made by request of Haldex Hydraulics AB in Skånes Fagerhult and it is 
this part of the Haldex group that makes up the studied company. The company is a medium 
sized manufacturing company in a traditional mature line of business. The study is mostly 
concerned with department of research and development but the results also affects other parts 
of the organization. 
 
The analytical tools used in the study have been gathered from literature within the subject. 
The collected data comes foremost from interviews, both internal and external, and a large 
survey done at the company. Scientific articles have also been used but mostly to support or 
reject theories or analytical material. 
 
The most important results from the study can be summed up within the three dimensions. 
The focus of the organisation should be to develop products which correspond to the overall 
strategy of the company. These strategic goals are stated by the management of the 
organisation on a strategic level. It is then up to other departments, foremost the development 
and marketing departments, to create a development portfolio which corresponds to these 
goals. 
 
The measurement system at the company should emphasize value creation. Net present value 
should be introduced as the measurement with the highest priority and it should be used in 
decisions and evaluations. The remaining measurements in the organization should either 
measure value creation or give information from processes within the company. 
 
The company should continue the integration of the research and development department 
with the other parts of the company. It should be done by continuing to build on the already 
existing cross functional teams within the organisation. To achieve this, the company must 
show that teamwork is the preferred form of work and support it with reward systems and 
development programs. 
 
Keywords: Research and development, measurement system, development portfolio, cross functional teams. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete berör ett antal frågeställningar som påverkar forskning och utveckling 
inom medelstora företag. Inom ramen för detta studeras ett företag i tre dimensioner. Den 
första av dessa har rört vad forskning och utvecklingsorganisationens roll är inom det 
studerade företaget och vilket fokus organisationen bör ha. Den andra dimensionen är 
mätsystem för forskning och utveckling. Den tredje är hur forskning och utvecklings-
avdelningen på det studerade företaget bör organiseras. 
 
Rapporten har skrivits på uppdrag av Haldex Hydraulics AB i Skånes Fagerhult och det är 
denna del av Haldexkoncernen som utgör studieobjekt. Företaget är ett medelstort 
tillverkande företag i en traditionell mogen bransch. Studien är främst inriktad på företagets 
utvecklingsavdelning men resultaten påverkar även andra avdelningar inom organisationen. 
 
Analysverktygen i studien har hämtats från litteratur inom ämnet. De data som samlats in 
kommer främst från intervjuer, både interna och externa, samt en större undersökning utförd 
på företaget. Vetenskapliga artiklar har också använts men då främst för att stödja eller 
förkasta teorier eller analysmaterial. 
 
De viktigaste resultaten från studien kan sammanfattas inom de tre dimensionerna. 
Organisationens fokus bör vara att utveckla produkter i linje med företagets övergripande 
strategi och mål. Den övergripande strategin och målen anges på strategisk nivå av företagets 
ledning. Det är sedan upp till andra avdelningar, främst utvecklings- och marknads-
avdelningarna att skapa en utvecklingsportfölj som svarar mot dessa mål.  
 
Mätsystemet på företaget bör läggas upp för att poängtera värdeskapande. Beräknat 
kapitalvärde bör införas som företagets mest högprioriterade mått och användas vid 
beslutssituationer och utvärderingar. Övriga mått inom företaget ska antingen mäta 
värdeskapande eller ge information om företagets processer. 
 
Företaget bör fortsätta att integrera utvecklingsavdelningen med övriga delar av företaget. Det 
bör ske genom att fortsätta bygga på de redan existerande tvärfunktionella teamen inom 
organisationen. För att skapa incitament för detta bör företaget visa att teamarbetet är den 
arbetsform som man föredrar och understödja arbetsformen med belöningssystem och 
utvecklingsprogram. 
 
Nyckelord: Forskning och utveckling, mätsystem, utvecklingsportfölj, tvärfunktionella team. 
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Förord 
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Haldex Hydraulics i Skånes Fagerhult. 
Kontakten med företaget kom till på LTH:s arbetsmarknadsdagar 2002. Arbetet tog sedan sin 
början strax efter årsskiftet 2003. Examensarbetet är till största delen ett beställningsarbete 
från Haldex sida men jag har på vissa ställen gått utanför dessa ramar och även tittat på saker 
som inte varit med i den ursprungliga problemformuleringen. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till personalen på Haldex där jag har fått ett vänligt och kompetent 
bemötande. Särskilt vill jag då tacka Mats Lindgren som varit min handledare på företaget 
samt företagets VD Håkan Persson som visat ett stort intresse för mitt arbete. Jag vill även 
tacka Robert Johansson på utvecklingsavdelningen som förmedlade kontakten med företaget. 
Handledningen från LTH:s sida har skötts av Carl-Johan Asplund på avdelningen för 
produktionsekonomi. Carl-Johan har stöttat mig under arbetet och hela tiden kommit med 
förslag om nya infallsvinklar som har gjort arbetet väldigt mycket bättre. 
 
Det finns även andra personer utanför Haldex som har stöttat mig under detta arbete. Jag 
tänker då främst på de personer som har ställt upp på intervjuer och som kommit med förslag 
och nya infallsvinklar på mina problemställningar. Jag vill också nämna kaffegänget hemma 
på korridoren som lyckats övertyga mig om att ta en paus från arbetet då och då. Slutligen vill 
jag också tacka byggarbetarna från Otto Magnussons Bygg som börjat morgonen med att 
kasta ner fönsterglas från fjärde våningen. Om det inte hade varit för detta oväsen som börjat 
klockan sju på morgonen hela sommaren hade jag aldrig kommit upp ur sängen för att skriva 
rapporten. 
 
Lund, 28:e augusti 2003 
 
Andreas Johnsson 
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1 Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts på Haldex Hydraulics AB i Skånes Fagerhult. Största delen 
av arbetet är ett beställningsarbete från Haldex sida. Vissa av koncepten i Haldex 
frågeställningar har sedan vidareutvecklats för att bilda bas för ett antal mer akademiska 
slutsatser. Grunderna för dessa ligger dock i Haldex egna ursprungsfrågeställningar. 
 

1.1 Företaget 
Haldex Hydraulics AB i Skånes Fagerhult är ett företag inom Haldexkoncernen. Hydralik-
delen av koncernen utgörs av fyra bolag och Haldex i Skånes Fagerhult är ett av dessa. De 
övriga finns i Rockford, Illinois och Statesville, North Carolina i USA och i Hof i Tyskland. 
Företaget i Skånes Fagerhult har ca 85 anställda och har en omsättning på 200 miljoner 
kronor. Koncernen som helhet har ca 4000 anställda och omsätter 6,2 miljarder. Haldex i 
Skånes Fagerhult utgör således en mindre del av koncernen. 
 
Haldex i Skånes Fagerhult (i fortsättningen Haldex) är ett mindre verkstadstekniskt företag. 
Organisationen sysslar med utveckling och försäljning av hydralaggregat. Företaget monterar 
sina egna produkter men samtliga komponenter köps in utifrån. Hydraulaggregat används i 
flera tekniska tillämpningar främst inom fordonsindustrin. De största kunderna sysslar med 
bakgavelhissar till lastbilar samt utveckling av olika typer av truckar. 
 
Företaget är organiserat som en klassisk funktionsorganisation (Olsson & Skärvad 1999). De 
olika funktionerna är Försäljning och Marknadsföring, Kvalitet, Produktion, Administration 
samt Forskning och Utveckling. Inköp är placerad som en stabsfunktion direkt under VD:n. 
(Se Figur 1). Samtliga funktioner finns representerade i Skånes Fagerhult men företaget har 
också försäljningskontor på andra orter och även i andra länder. 
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Figur 1. Organisationsschema för Haldex. 
 
 
Haldex har under de senaste åren börjat förändra sin organisation. Den största enskilda 
förändringen har varit införandet av team i produktionen. Samtliga i verkstaden ingår numera 
i ett team som själva ansvarar för sin produktion och rapportering. Orderplanering och 
produktionsutveckling ligger sedan som en överordnad struktur. Även andra förändringar i 
arbetssätt och organisation har genomförts. En av de viktigare är 
konstruktionsgenomgångarna (KG). (Mer om dessa nedan). 
 
De flesta avdelningarna på Haldex arbetar mer eller mindre tvärfunktionellt. Detta gäller även 
företagets utvecklingsavdelning. Trots detta anser ledningen på företaget att 
utvecklingsavdelningen behöver integreras mer med den övriga delen av företaget. Vidare 
anser ledningen att man har dålig insyn i utvecklingsavdelningens arbete. De mätsystem som 
ger information från övriga delar av företaget har t.ex. ingen motsvarighet inom 
utvecklingsavdelningen. 
 

1.2 Forskning och Utvecklingsavdelningen 
Haldex utvecklingsavdelning består av utvecklingschef, fem designers / konstruktörer och två 
labbtekniker. Ytterligare en konstruktörstjänst är under tillsättning. Konstruktörerna har 
utbildningsbakgrund som civilingenjörer och arbetar främst med produktutveckling enligt 
kundspecifikationer. Det ingår även andra arbetsuppgifter i konstruktörstjänsterna. Detta är 
bland annat cost-cutting projekt som är försök till att reducera kostnaderna för redan 
existerande produkter, extensiva kundkontakter samt efterarbeten och justeringar. 
 
Utvecklingsprojekten på Haldex har normalt sett en standardgång. Kunden får besök av en 
säljare från Haldex. Haldex använder sig av tekniska säljare och meningen med kundbesöket 
är att ta fram ett informationsunderlag eller en specifikation på vad kunden önskar. 
Specifikationen sker på ett standardformulär som kallas ADS (Application Data Sheet). Detta 
överlämnas sedan till en konstruktör. Med ADS:en som utgångspunkt skapar sedan 
konstruktören ett ritningsunderlag och en offert skickas till kunden. Förutsatt att kunden 
accepterar kallas sedan till en första konstruktionsgenomgång (KG1). Här träffas medarbetare 
från Inköp, Konstruktion, Marknad, Produktion och Kvalitet för att gemensamt förbereda för 
konstruktion och prototypframställning. Här görs även en bedömning över sannolikheten för 
att en affär blir av. Efter KG1 framställs och levereras en prototyp. Härefter genomförs KG2. 
Där görs en bedömning av kundens avsikter. Om sannolikheten för affär anses hög går man 
vidare till KG3, annars väntar man med detta tills det kommer definitivt besked från kunden. 
På KG2 sammanställs material från tester och prototyper och en struktur för tillverkning tas 
fram. Ett komplett ritningsunderlag tas också fram. Vid KG3 ska all data vara framställd och 
vid mötet överlämnas ansvaret för produkten till produktionen. Ibland händer det att olika 
projekt återkommer till utvecklingsavdelningen. Detta kan bero på oförutsedda 
produktionsanpassningar, sena ändringskrav från kund eller leverantör eller rena 
konstruktionsfel. Denna typ av ändringar hamnar normalt sett utanför systemet med 
konstruktionsgenomgångar. 
 

1.3 Frågeställningar 
Haldex hade redan från början en problemformulering för det här examensarbetet. Det 
handlade om vilken organisationsform och vilka arbetssätt som passar bäst för 
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utvecklingsorganisationen på ett medelstort företag. Denna frågeställning kan brytas ned med 
hjälp av olika redskap. Jag har då valt att använda mig av tre dimensioner för att ge en 
koppling till ursprungsfrågeställningen. Dessa är fokus, organisation och mätning och 
utvärdering. Inom dimensionen fokus diskuteras vad Haldex ska lägga ned resurser på inom 
forskning och utveckling och vilket utbyte man kan vänta sig från detta. Organisationsdelen 
beskriver vilken organisationsform som stödjer företagets mål. Inom dimensionen mätning 
och utvärdering  diskuteras sedan möjligheterna att få information om hur utvecklings-
avdelningen fungerar och vilka framsteg som görs inom de andra dimensionerna. 
 
Dessa frågeställningar finns på olika nivåer inom företaget. Jag har valt att använda strategisk 
nivå, portföljnivå och projektnivå (Matheson & Matheson 1998) för att illustrera detta. 
Strategisk nivå handlar då om företagets huvudsakliga inriktning och det man väljer att satsa 
på. Portföljnivån är mer operationell. Det viktigaste blir att se till att utvecklingsportföljen 
verkligen avspeglar företagets högre strategiska mål. På projektnivån handlar det främst om 
lämpliga organisationsformer och att arbetat ska flyta så smidigt som möjligt. Genom 
diskussioner med medarbetare på företaget, främst företagets utvecklingschef har problemet 
sedan brutits ner i ett antal mer praktiskt inriktade problemformuleringar. Dessa är: 
 

1.3.1 Utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter 
Denna frågeställning behandlar vilken typ av projekt som utvecklingsavdelningen bör syssla 
med. Det ingår också vissa typer av bedömningsgrunder för Haldex projektportfölj och hur 
projektportföljen ligger i förhållande till den övergripande strategin. Inom frågeställningen 
diskuterar jag även de aktiviteter som inte är direkt utvecklingsarbete men som ändå utförs av 
utvecklingsavdelningen. Frågeställningen inriktar sig främst på vad som bör ligga i fokus för 
utvecklingsavdelningen och vad som ska mätas för att få information om detta. 
Organisationsformen för olika typer av utvecklingsprojekt kommer också in här. Det handlar 
då främst om att skapa incitament för ett effektivare arbetssätt och detta stöds mer av de 
övriga frågeställningarna. 
 

1.3.2 Effektiviseringsmöjligheter för utvecklingsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen på Haldex upplever att den skulle kunna arbeta mer effektivt om ett 
antal ”störmoment” skulle försvinna. Det kan vara av typen för mycket telefonsamtal, 
oplanerade möten eller skiftande prioriteringar. Grundproblemet ligger därmed på 
projektnivå. Min arbetshypotes har varit att dessa störmoment uppkommer på grund av 
problem med mer djupgående funktioner. Fokus ligger därför på de underliggande funktioner 
som ger upphov till störmomenten. För att komma tillrätta med problemet krävs då i 
förlängningen även ingrepp på övriga nivåer. Jag har under denna punkt undersökt hur 
organisationen på Haldex arbetar jämfört med andra organisationer. Det finns även ett antal 
förbättringsförslag. 
 

1.3.3 Tidsåtgång för utvecklingsprojekt 
Inom denna frågeställning diskuteras olika parametrars inverkan på tidsåtgången för 
utvecklingsprojekt. Det dras slutsatser om huruvida en modell för bestämning av tidsåtgången 
är nödvändig eller ens önskvärd och vad som kan korta tiderna för Haldex utvecklingsprojekt. 
Även denna frågeställning arbetar med den operationella nivån. Frågeställningen fokuserar på 
kortare utvecklingstider och mätningar för att stödja detta. Organisationsformen hamnar under 
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de senare frågeställningarna. Denna frågeställning kommer på många sätt att gå samman med 
föregående frågeställning angående de effektiviseringar som kan göras inom organisationen. 
 

1.3.4 Cost-cutting 
Cost-cutting projekten på Haldex har på vissa sätt andra förutsättningar än övriga 
utvecklingsprojekt. Under denna frågeställning analyseras varför det är så. Frågeställningen 
går över samtliga nivåer. Den strategiska nivån pekar ut cost-cutting som ett område som 
behöver förändras. På portföljnivå illustreras detta av mätningar av cost-cutting projekt och 
vad de sparar in. Inom projektnivån diskuteras organisationsformen för cost-cutting och på 
vilket sätt den skiljer sig från andra projekt. 
 

1.3.5 Organisation för utvecklingsavdelningen 
Haldex anser att utvecklingsavdelningen ligger lite utanför resten av organisationen. Företaget 
är intresserat av att knyta utvecklingsavdelningen närmare resten av företaget och på så vis få 
en mer effektiv organisation. På den strategiska nivån diskuteras hur Haldex ser på 
utvecklingsavdelningen som strategisk resurs. Inom projektnivån blir det intressant att titta på 
hur organisationsformen lämpligast ska stödja gången i utvecklingsprojekten. Jag diskuterar 
inom ramen för detta tre olika förslag och hur de kan tänkas påverka Haldex.  
 

1.3.6 Mätsystem för utvecklingsavdelningen 
Haldex har redan mätsystem för de flesta av företagets funktioner. Undantaget är 
utvecklingsavdelningen. Denna punkt sammanfattar och diskuterar mätsystem utifrån vad 
som är viktigt att mäta och mätsystemets roll som vägvisare för medarbetarna. Sedan 
diskuteras ett antal mätetal som kan vara lämpliga att införa för Haldex utvecklingsavdelning. 
Mätetalen ligger på samtliga nivåer. Fokus ligger på värdeskapande mått som stödjer 
företagets övergripande mål och passar med organisationsformen. 
 

1.3.7 Sex Sigma 
Under tiden jag besökte företaget var det många som pratade om en modell som kallas sex 
sigma. Diskussionerna gällde om Haldex skulle införa denna modell, antingen helt eller 
delvis. Denna frågeställning fanns inte med i Haldex ursprungliga definition för examens-
arbetet men eftersom det har funnits tid och modellen stödjer vissa av de övriga delarna av 
arbetet har jag ändå valt att ta upp den.  
 
Modellen är ett strategiskt initiativ med fokus på kostnadsreducering. Modellen påverkar dock 
främst arbetet på företagets operationella nivåer. Vidare skapar modellen förutsättningar för 
ett företagsvitt mätsystem. Det finns också en speciell organisationsform för de projekt som 
drivs inom modellens struktur. Jag diskuterar kort Haldex förutsättningar för en framgångsrik 
implementering av sex sigma. Sedan och går jag också kort igenom två olika vägar för att 
implementera modellen.  
 

1.4 Avgränsningar 
Inom arbetet har jag begränsat mig till Haldex Hydraulics i Skånes Fagerhult. Jag har inte 
utfört något arbete på Haldex övriga koncernbolag varken inom hydraulikdivisionen eller 
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andra bolag. Fokus på arbetet har legat på utvecklingsavdelningen men då det ofta varit så att 
andra delar av företaget berörts finns det rekommendationer och undersökningar som berör 
samtliga större delar av företaget. Inom datainsamlandet har jag främst använt mig av 
litteratur, intervjuer samt en större undersökning. Ett visst begagnande av vetenskapliga 
artiklar har förekommit men den största delen av litteraturen har varit i bokform. 
 
 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för arbetet är i första hand ledningen på Haldex. Det är de som har beställt arbetet 
och det är deras problem och frågeställningar som tas upp. Arbetet har på så sätt blivit 
specialinriktat på Haldex och många av de teorier som används och de resultat som 
uppkommit kan inte direkt tillämpas på andra företag. I andra hand är målgruppen akademin. 
Denna målgrupp är dock delvis underordnad den första. Vissa delar av arbetet kan vara av 
akademiskt intresse då vissa teorier normalt sett har tillämpats på företag som har haft en 
annorlunda storlek och inriktning än Haldex. Texterna är dock skrivna med Haldex ledning 
som mottagare. Jag har ändå valt att skriva arbetet på en akademisk form. Detta har skett på 
grund av att det är ett bra uttryckssätt för fackmässiga texter men också för att arbetet, mål-
gruppen till trots, även är ett obligatorisk skolarbete.  
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2 Metod 
Här går jag igenom hur arbetet med detta examensarbete har gått till. Jag diskuterar även hur 
problemställningen betraktas samt utgångspunkterna i forskningsarbetet. Jag går vidare 
igenom vilka principer som har lagt grunden för arbetet samt vilken typ av källor som har 
bidragit med primärdata respektive sekundärdata. 
 

2.1 Teoretisk referensram 
Flera av de teoretiska modeller jag använt kommer från Matheson & Mathesons bok ”The 
Smart Organization”. Jag har valt dessa teorier för att de har direkt tillämpning på företag med 
egen forskning och utveckling. Från boken kommer teorin ”Nio Principer för Smart Forskning 
och Utveckling” som används för att göra helhetsutvärderingar av företag med betoning på 
effektiv forskning och utveckling. Jag har även använt ”Projektsportföljsmatrisen” som 
används för att utvärdera forskning- och utvecklingsportföljer och ”Implementeringsmatrisen 
för Förbättringar” som används för att avgöra möjligheterna för en effektiv implementering av 
beslut och strategiska initiativ.  
 
Inom organisationsdimensionen har jag främst använt Lind & Skärvads teorier för olika 
former av team. Anledningen till att denna teori valts är att vissa grundläggande strukturer på 
Haldex stämmer in på teorierna. Det gäller främst då tvärfunktionella team med uppgift att ta 
fram produkter för att möta marknadskrav. 
 
Övriga teorier används mest för att identifiera eller definiera ett område eller ett fenomen. Jag 
har då använt Porters teorier om företaget som en värdekedja och teorier som skiljer på olika 
former av kunskap och lagring av kunskap inom ett företag. Den sista större modell jag 
använt är modellerna kring kvalitetssystemet ”Sex Sigma”. Denna modell används för att 
reducera kostnader med hjälp av statistisk modellering. De teorier som används för analys och 
inte enbart för att identifiera eller definiera följs upp av en kritisk granskning. 
 
Genomgående i arbetet har jag använt mig av Matheson & Mathesons teori för beslutskvalité. 
Denna teori är egentligen utvecklad för att ta fram en metodik för framgångsrikt 
beslutsfattande när det finns flera valmöjligheter. Jag har dock använt den som ett redskap för 
att analysera den insamlade informationen samt att skapa en underliggande struktur för min 
forskningsmetodik. Matheson & Mathesons Decision Quality Chain bygger på en ”kedja” av 
sex nyckelbegrepp som kan användas för att mäta beslutskvalité. Begreppen är Tillämpbar 
Referensram (Appropriate Frame), Skapa Genomförbara Alternativ, (Create Doable 
Alternatives), Meningsfull Pålitlig Information (Meaningful Reliable Information), Klara 
Värdeutbyten och Trade-offs (Clear Values and Trade-offs), Logiskt Korrekt Resonemang 
(Logically Correct Reasoning) och Engagemang för Handling (Commitment to Action).  
 

2.2 Handgriplig metod 
Även om ändamålet för Matheson & Mathesons Decision Quality Chain från början varit 
något annat har den hjälpt att identifiera vad som varit kedjans svagaste länk vid 
datainsamlingar och resonemang. Tillämpbar referensram har använts för att ta fram begrepp 
och lämpliga teorier för arbetet. Till några av frågeställningarna har det getts mer än ett 
alternativ på lösningar. Detta har skett när jag har hittat flera förslag som kan passa för 
Haldex. Inom litteratursökningarna har jag gått igenom mycket litteratur ytligt och sedan 
plockat fram den information som kan anses vara relevant för mindre tillverkande företag. För 
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att material eller lösningsmodeller ska användas måste det finnas en mening bakom. Jag har 
valt penningflöde som relevant referensram. Lösningarna måste alltså generera ett 
betalningsöverskott för att de ska anses vara relevanta. När det gäller framtagna lösningar har 
jag försökt att hitta flera metoder och se om de kommer fram till samma resultat. Detta kan 
vara olika böcker och artiklar som pekar mot samma sak men även att gå vidare med 
intervjuer för att se hur olika företag använder sig av skilda teorier. På detta sätt har jag 
försökt triangulera för att se på problemet ur olika infallsvinklar. Under arbetets gång har jag 
fört stora mängder anteckningar. Dessa har sedan strukturerats, lagts till och tagits bort under 
arbetets gång. Författandet av rapporten har skett relativt sent i processen när en stor del av 
forskningsarbetet redan varit genomfört men anteckningarna har bildat bas för rapporten. 
 

2.2.1 Primärdata 
Primärdata är det material som jag själv genererat. Det kan t.ex. vara intervjuer, enkät-
undersökningar eller observationer. Inom arbetet har jag främst jobbat med intervjuer och 
undersökningar. Det har även förekommit en del lösare samtal och diskussioner som inte 
kvalificerar sig som intervjuer men ändå har bidragit till rapporten. 
 
Under arbetet har jag utfört intervjuer, både internt på Haldex samt externt. Inom Haldex har 
intervjuerna berört samtliga inom utvecklingsavdelningen men också personer på 
marknadssidan och inom produktionen. Externt har jag intervjuat personer i ledande ställning 
inom utvecklande företag i mogna branscher samt experter inom olika fält som berör mitt 
arbete. 
 
På Haldex genomfördes också en större undersökning. Denna undersökning kommer från 
boken ”The Smart Organization”. Under arbetets gång har jag dock modifierat denna 
undersökning från originalet. Detta har skett genom att jag vid översättningen omformulerat 
delar som riktat sig mot ett mer amerikansk synsätt. Förändringarna ligger mest i att jag gjort 
ett annat ordval än ursprungsförfattarna. Detta för att validiteten i undersökningen inte ska 
sjunka. Undersökningen syftar till att ta fram ett värde på organizational IQ. Detta värde kan 
användas som en typ av benchmark gentemot andra företag. Undersökningen pekar också på 
var i en organisation det finns brister samt vad organisationen är bra på. Inom Haldex har 
samtliga personer inom utvecklingsavdelningen, VD, samt personer inom marknad och 
produktion genomfört undersökningen. 
 

2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata definieras som data som genererats av andra. Detta kan vara t.ex. vara litteratur, 
vetenskapliga artiklar, interna dokument eller dagstidningar. Här har jag främst arbetat med 
olika former av facklitteratur men även använt mig av en del interna dokument och 
undersökningar. 
 
Den litteratur som ingår i arbetet har varit från ett antal olika fält. Det mesta handlar om 
styrning av forskning och utveckling och där finns bl.a. Matheson & Matheson, The Smart 
Organization och Wheelwright & Clark, Revolutionizing Product Development. Jag har 
kompletterat dessa med litteratur inom organisation, främst Lind & Skärvad, Nya Team i 
Organisationernas Värld och företagsstrategi Johnson & Scholes, Exploring Corporate 
Strategy. Till detta har också lagts ett antal artiklar samt speciallitteratur angående sex sigma 
modellen. 
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Jag har vidare tagit del av ett antal interna företagsdokument. Det har främst gällt scheman 
över företagets organisationsstruktur samt resultat från undersökningar som gjorts inom 
organisationen. Vissa dokument där medarbetare gjort upp egna förändringsförslag och 
rekommendationer har också ingått. 
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3 Teori 
Detta kapitel har en disposition som följer de sju praktiska frågeställningarna. I kapitel går jag 
igenom de teorier som använts för att analysera respektive frågeställning. Vissa av teorierna 
används vid flera av frågeställningarna. Om så är fallet har teoristycket sammanställts under 
den rubrik där det används först. Några frågeställningar har inga egna teoristycken utan 
diskuteras enbart med hjälp av teorier angivna vid andra frågeställningar. 
 

3.1 Utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter 
Inom denna frågeställning har jag använt mig av Matheson & Mathesons Projekt Portföljs-
matris (Project Portfolio Matrix). Detta är ett redskap för att bedöma hur ett företags 
projektportfölj är uppbyggd. Den kan sedan användas för att avgöra hur väl företagets aktuella 
portfölj stämmer med dess strategi. Matrisen finns i Figur 2. 
 
 

 
Figur 2. Projekt Portföljsmatrisen. 
 
 
 
Matrisen består av fyra kvadranter längs två axlar. På axlarna graderas betalningsflöde om ett 
projekt lyckas mot chans att projektet ska nå teknisk framgång. Projekten inom en 
organisation kan sedan graderas och hamnar då i någon av de fyra kvadranterna. Smörebröd 
(Bread & Butter) är projekt med stor sannolikhet att lyckas men som ger ett mindre 
betalningsflöde. Denna kvadrant representerar ofta projekt som befattar sig med känd 
teknologi eller tämligen små förändringar / utvidgningar av känd teknologi. Det är ofta dessa 
projekt som tillfredställer de kortsiktiga vinstperspektiven i ett företag. Pärlor (Pearls) 
representerar projekt som både har stor kommersiell potential och stor sannolikhet för att nå 
teknisk framgång. Dessa projekt behandlar ofta känd teknologi som används på ett nytt 
revolutionerande sätt. Den tredje kategorin kallas Ostron (Oysters). Dessa har en låg 
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sannolikhet för att nå framgång men den potentiella vinsten är stor. De flesta nya 
forskningsprojekt som behandlar ny okänd teknik hamnar inom denna kategori. I realiteten 
kommer de flesta projekten inom denna kategori att misslyckas. Den fjärde kvadranten 
representerar projekt som har små utsikter att lyckas och som har lågt, kanske rent av negativt, 
kommersiellt värde. Dessa projekt kallas Vita Elefanter (White Elephants). Benämningen 
kommer från en legend om kungen av Siam som lär ha gett bort vita elefanter till den övriga 
adeln i landet. Den vita elefanten ansågs vara ett heligt djur och fick inte sättas i arbete. I 
stället konsumerade de bara adelns resurser. Vita elefanter ska identifieras och undersökas. 
Om projektet inte kan förenklas eller tas till vara på annat sätt ska det elimineras ur 
projektportföljen. 
 
Modellen är dynamisk. Ett projekt kan vandra till olika kvadranter allt eftersom problem blir 
lösta eller att oväntade problem tillkommer. Många forskningsprojekt startar som ostron men 
kan sedan bli för svåra och bli vita elefanter. Andra lyckas och vandrar uppåt i matrisen och 
blir pärlor. Normalt måste man öppna många ostron för att hitta en pärla. 
 

Kritik 
Modellen innehåller en del osäkerhetsfaktorer. Det är inte lätt att bedöma sannolikheter för 
teknisk framgång. Här har mer mogna branscher ett försprång då de oftare bearbetar känd 
teknik. Det är även svårt att uppskatta vilket betalningsöverskott en ny produkt kommer att 
generera. Detta kan uppskattas via marknadsundersökningar samt historiska data över tidigare 
produkter riktade till liknande marknadssegment. Modellen bör alltså inte användas för att 
sätta ut projekt på en karta utan underliggande analys av marknadsdrivande såväl som 
tekniska analyser. Den stora fördelen med metoden är dock att den ger en bild av företagets 
FoU-portfölj som kan jämföras med den ideala strategi som företaget önskar. 
 
Modellen passar för Haldex som huvudsakligen arbetar med traditionell teknologi och har en 
stor andel kundorderstyrd utveckling. Då kan sannolikheterna för kommersiell framgång och 
tillhörande omsättning lättare beräknas. Detsamma kan sägas om bedömningen av teknisk 
framgång då många av produkterna är utbyggnader från befintliga produktplattformar. 
 

3.2 Effektiviseringsmöjligheter för utvecklingsavdelningen 
Arbetshypotesen för denna fråga har varit att de upplevda störmomenten är symptom på mer 
djupgående strukturer inom företaget. Jag har därför använt mig av en teori som undersöker 
hur organisationen fungerar i olika dimensioner. För detta har jag valt att använda Matheson 
& Mathesons Nio Principer För Smart Forskning och Utveckling. Detta är en metod som 
mäter hur organisationen ligger till inom nio olika principer som ligger inom FoU. De nio 
principerna kan delas in i tre större kategorier. Dessa är Förståelse För Omgivningen 
(Understand Environment), Mobilisera Resurser (Mobilize Resources) och Uppnå Avsedd 
Mening (Achieve Purpose). De nio principerna och deras indelning finns i Figur 3. 
 

3.2.1 Förståelse för omgivningen 
Dessa principer handlar om den omgivning som ett företag verkar i. Principerna behandlar hur 
företaget förhåller sig till och verkar inom sin bransch. Företag som har stor förståelse för sin 
omgivning är väl insatta i den osäkerhet och komplexitet som driver branschen framåt. 
Genom att ha en god förståelse för omgivningen blir det lättare att lägga strategier som når 
större marknader. God förståelse för omgivningen kommer även igen på portföljnivån då 
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projektportföljen ska svara mot nuvarande och framtida marknaders krav. I förståelse för 
omgivningen ingår principerna Systematiskt Tänkande (Systems Thinking), Integrera 
Osäkerhet (Embracing Uncertainty) och Strategiskt Perspektiv Utifrån – In (Outside – In 
Strategic Perspective). 
 
 

 
Figur 3. Nio principer för smart forskning och utveckling 
 

Systematiskt tänkande 
Denna princip behandlar ett företags vetskap om och förhållande till de underliggande 
principer som verkar i branschen. Företag som får höga betyg i denna princip kan identifiera 
orsak – verkanssamband mellan sina egna handlingar och de drivkrafter som styr branschen. 
Det handlar om att gå in på djupet i analyssituationer och hitta de sakförhållanden som får 
konsekvenser för företaget. Inom denna princip tittar man på ett företags förmåga att från 
symptom dra korrekta slutledningar om vad som skapade dem. Det blir med andra ord viktigt 
att hitta relevanta data som visar vart marknaden pekar. Meningen med principen är att 
medarbetarna ska förstå hur deras handlingar påverkar, inte bara deras egen situation, utan 
företaget som helhet.  
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Integrera osäkerhet 
Principen Integrera osäkerhet behandlar en organisations förmåga att mäta och hantera det 
okända. Meningen är att ett företag kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att ha vetskap 
om och medel för att hantera det man inte vet. Exempel kan vara utvecklingstider, 
marknadspotential eller tidpunkter för maskinhaverier. Genom att ha flexibla processer och att 
öppet kommunicera om osäkerhetsfaktorer kan ett företag lättare väga risker mot avkastning 
och därmed skapa ett bättre samförstånd för beslut inom organisationen.  
 

Strategiskt perspektiv utifrån – in 
Produkter och tjänster når så småningom fram till en slutkund. Det är oftast dessa kunders 
efterfrågan som styr vad som sker längre ner i leverantörsleden. För företag blir det alltså 
intressant att tolka åt vilket håll marknaden och därmed slutkunderna rör sig. Genom att tolka 
omvärlden sedd utifrån företaget kan man lättare skapa produkter och tjänster som kunderna 
behöver. Det blir även enklare att skapa helt nya marknader om det finns ett latent behov av 
en vara eller tjänst. 
 

3.2.2 Mobilisera resurser 
För att de olika resurserna i ett företag ska kunna arbeta tillsammans och stödja varandra 
krävs det ledning och samarbete. Principerna inom kategorin Mobilisera resurser bryter ned 
och analyserar var inom en organisation som man behöver lägga ner kraft för att detta ska 
kunna ske effektivt. Principerna påverkar alltså främst arbetet och organisationen på 
projektnivå. I Mobilisera resurser ingår principerna Synkronisering och Medinflytande 
(Alignment and Empowerment), Disciplinerat Beslutsfattande (Diciplined Decision Making) 
och Öppet Informationsflöde (Open Information Flow). 
 

Synkronisering och medinflytande 
Denna del handlar om medarbetarnas ansvar inom organisationen. Principen föreskriver att 
implementeringen av företagets strategi är så djupgående att medarbetarna vet var 
organisationen siktar och har frihet att ta affärsbeslut för att nå de uppsatta målen. På detta sätt 
effektiviseras organisationens arbete då de flesta beslut rutinmässigt kan tas av medarbetarna 
och ledningen kan inrikta sig på de stora, viktiga besluten i stället för att detaljstyra i 
verksamheten. Denna princip är särskilt viktig vid förändringsarbete då detta kan gå avsevärt 
mycket snabbare om medarbetarna är införstådda med vad förändringsarbetet ska leda fram 
till. 
 

Disciplinerat beslutsfattande 
Denna princip används i beslutssituationer. Den anger vad som är viktigt att mäta och ta 
hänsyn till i en beslutssituation. Normalt handlar det om att ett beslut ska tillföra så mycket 
värde som möjligt till företaget. Det blir viktigt att ha mallar och mål i sikte vid varje viktigt 
beslut. Företag som ligger bra till inom denna princip följer ett antal logiska steg för att nå 
fram till ett beslut. Beslut tas inte genom ett mått mellan tummen och pekfingret och 
organisationen låter inte de som skriker högst få sin vilja igenom. Måttstocken för beslut blir 
tillfört värde. 
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Öppet informationsflöde 
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt behöver medarbetare tillgång till 
information. Det är ofta svårt att på förhand förutse vilken information som en person bör ha 
tillgång till. Därför behövs det både formella och informella kommunikationskanaler så att 
relevant information når fram till berörda parter. Informationsflödet bör också stödjas av 
moderna tekniska informationshjälpmedel. Principen föreskriver att i stort sett all information 
ska flöda fritt inom företaget. Undantag bör endast ske för handfasta affärshemligheter, 
information som måste hållas hemlig av juridiska skäl och personlig information om 
medarbetare som kan finnas hos arbetsgivaren. 
 

3.2.3 Uppnå avsedd mening 
Denna kategori av principer tar fasta på vad som är viktigt inom en organisation. Ofta finns 
det flera mål inom en organisation och de kan i många fall stå i konflikt med varandra och 
verka suboptimerande. Kategorins mål är att ta fram fastare riktlinjer för vad organisationen 
anser skapar värde och hur man ska ta sig dit. Principerna i denna kategori måste 
implementeras som ett strategiskt initiativ och verkar redan på projektnivå. I uppnå avsedd 
mening ingår principerna Ständigt Lärande (Continual Learning), Värdeskapande Kultur 
(Value Creation Culture) och Utveckla Alternativ (Creating Alternatives). 
 

Ständigt lärande 
Denna princip gäller både på det personliga planet för medarbetarna och för organisationen 
som helhet. För de individuella medarbetarna gäller det kompetensutveckling och utökad 
förståelse för företagets omvärld. Detta kan ske genom externa kurser men också genom 
inlärning och informationsdelning internt inom företaget. För företaget som helhet gäller det 
att bygga in information i strukturen på företaget så att så stor del som möjligt av en 
medarbetares kompetens finns kvar om denne slutar. Detta kan ske genom formellt 
informationsutbyte och med tekniska hjälpmedel. Se också nedan om Explicit och Tyst 
kunskap. 
 

Värdeskapande kultur 
Denna princip anger vad som en organisation anser vara värdeskapande. Oftast ska värdet i 
slutändan resultera i ett betalningsöverskott. Principen anger också vad som bör mätas enligt 
tesen ”det som mäts förbättras”. Meningen är att alla medarbetare ska veta vad organisationen 
prioriterar och i varje beslut välja det alternativ som skapar mest värde. Synsättet ska vara 
genomgående i organisationen och vid konflikter analyseras olika alternativ och det som 
skapar mest värde används. 
 

Utveckla alternativ 
Möjligheten att välja är en viktig del av de nio principerna. Om det inte finns flera väl 
utarbetade bra förslag finns det ingen möjlighet till val. Beroende på vikten av ett beslut 
lägger man ner mer eller mindre tid på att utarbeta förslag men principens poäng är att alltid 
titta över mer än ett alternativ för att nå kvalitet i besluten. Det är inte meningen att det ska tas 
fram en stor mängd förslag till varje beslut. Dock ska ett alternativ vara så pass genomarbetat 
att det går att ta ställning till de nyckelfaktorer som används som bedömningsgrund. Varje 
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alternativ måste också hålla god kvalitet. Det finns ingen mening med att ta fram 
kvasialternativ som bara existerar för att få ett huvudalternativ att se bättre ut. 
 

3.2.4 Organizational IQ 
För att utröna hur väl ett företag är positionerat inom de nio principerna har Matheson & 
Matheson utvecklat ett standardiserat test som de kallar Organizational IQ. Testet består av 
totalt 45 frågor med fem frågor inom varje princip. Varje fråga graderas från minus tre (-3) till 
plus tre (+3). Detta ger ett värde på mellan minus femton och plus femton för varje princip 
och ett värde på mellan –135 och +135 för hela testet. Resultatet för hela testet divideras 
sedan med nio och kan då konverteras till ett IQ-värde genom ett speciellt diagram (se Figur 
4). 
 

 
Figur 4. Konverteringsdiagram för IQ-test. 
 
 
Det framtagna IQ-värdet är ett benchmarkingtal som kan användas för att jämföra företaget 
mot andra organisationer. Detta tal fungerar som ett vanligt IQ-värde, d.v.s. medelvärdet 
ligger på 100 och standardavvikelsen är femton enheter. Medelvärdet har tagits fram genom 
en databas som konsultföretaget Strategic Decisions Group förfogar över. 
 
Testet mäter också hur väl företaget ligger till inom de enskilda principerna. Detta sker genom 
att addera de positiva och de negativa resultaten för varje princip var för sig och pricka av 
dessa i grafisk form i ett koordinatsystem. Detta ger en bild av företagets starka och svaga 
sidor inom de nio principerna. Koordinatsystemets utformning finns i Figur 5. 
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Testet finns i sin helhet i Bilaga 1. Haldex resultat, både uppdelat på avdelningar och som 
helhet, finns i Bilaga 2. 
 

 
Figur 5. Koordinatsystem för att avgöra starka och svaga sidor inom de nio principerna. 
 

Kritik 
Modellen med de nio principerna är främst utprovad under amerikanska förhållanden. 
Företaget som skapat modellen finns visserligen i Europa också men de exempel som 
litteraturen nämner kommer från amerikanska företag. Det är svårt att förutsäga hur dessa 
kulturskillnader påverkar resultatet av undersökningen. Jag anser dock att utfallet av 
undersökningen varit så pass entydigt att jag inte har kompenserat för eventuella 
kulturskillnader. 
 
Organizational IQ är från början främst avsedd att genomföras av personer i ledande ställning. 
I Haldex fall har även anställda på andra nivåer inom företaget gjort testet. Det förekommer 
tämligen stora skillnader i testresultat mellan anställda på olika avdelningar. Hur dessa 
skillnader uppkommer diskuteras mer ingående i analyskapitlet. 
 
De exempel som finns angivna i anslutning till Organizational IQ kommer från företag som är 
större än Haldex. En anledning till detta kan vara att författarna tar med företag som ger mer 
tyngd åt sina teorier men även att de företag som tillhandahåller testet främst är inriktade mot 
större bolag. Likheterna med Haldex finns ändå. Haldex är ett tillverkande företag med egen 
utveckling. Vidare är organisationen tillräckligt stor för att arbeta inom skilda avdelningar 
samt har en tradition av förändringsarbete i samband med nya teorier. 
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3.2.5 Explicit – Tyst kunskap 
Den kunskapen som finns inom en organisation kan delas upp i Explicit och Tyst kunskap. 
Explicit kunskap är kunskap som enkelt går att fästa på papper eller som kan förmedlas 
mellan olika medarbetare. Tyst kunskap är kunskap som lagras upp i själva organisationen 
och som är svårt att förmedla till personer som inte ingår i organisationen. Explicit kunskap 
kan försvinna från organisationen om en medarbetare slutar. Tyst kunskap stannar inom 
organisationen, såvida inte en stor andel av personalen försvinner eller om nya 
revolutionerande arbetssätt införs. 
 

3.3 Tidsåtgång för utvecklingsprojekt 
Inom denna frågeställning använder jag Porters teorier om företaget och dess roll som 
värdekedja. Denna utvecklas sedan med teorier för hur värdekedjor d.v.s. företag kopplas 
samman. Med kopplas samman menar jag inte bara utbyte av varor och tjänster utan även 
utbyte av information. Dessa teorier används även under frågeställningen ”Organisation för 
utvecklingsavdelningen”.  
 

3.3.1 Porters Värdekedja 
Porter delar in ett företags aktiviteter i två delar. Dessa är primära aktiviteter och 
stödaktiviteter. De primära aktiviteterna är aktiviteter som är direkt kopplade till produktionen 
eller försäljningen av en vara eller tjänst. Dessa är Ingående Logistik (Inbound Logistics), 
Produktion (Operations), Utgående Logistik (Outbound Logistics), Marknadsföring och 
Försäljning (Marketing and Sales) och Service (Service). Ingående logistik behandlar hur 
varor och andra resurser tas om hand när de kommer till företaget. Utgående logistik 
behandlar en färdig produkts gång till nästa värdekedja, d.v.s. till kunden. 
 
Stödaktiviteterna är till för att understödja de primära aktiviteterna. Stödaktiviteterna är 
Anskaffning (Procurement), Teknikutveckling (Technology Development), HRM (Human 
Resource Management) och Infrastruktur (Firm Infrastructure). I teknikutveckling ingår inte 
enbart forskning och utveckling utan även utveckling av tillverkningsprocesserna. Inom 
infrastruktur ingår företagets planering, kvalitetsfunktioner, affärssystem etc. 
 
Olika företags värdekedjor kopplas sedan samman. Länken består i att det utbyts varor och 
tjänster men även information. Tanken är att företag inte bara ska kunna förbättra de primära 
aktiviteterna och stödaktiviteterna utan även förhållandet till andra företag. Genom att förstå 
vilken typ av information som kommer från kunder och leverantörer ska organisationen få en 
bättre bild av sin omgivning och de marknadskrafter som driver den. 
 

3.4 Organisation för utvecklingsavdelningen 
För denna frågeställning har jag använt Lind & Skärvads teorier om teamstrukturer. Dessa 
bygger på tre olika integrationsgrader för teamarbete. Dessa är Rolldifferentierade, 
Rollintegrerade och Rollkompletterande team. Dessa fungerar på olika sätt och bör ledas och 
styras på olika sätt. 
 
Jag har även använt Matheson & Mathesons implementeringsmatris för förbättringar. Denna 
används för att få förståelse för och att skapa incitament för implementering av förändringar. 
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Den ger ett redskap för att sammanföra medarbetarnas och organisationens mål och därmed få 
en mer smärtfri övergång till nya system. 
 

3.4.1 Rolldifferentierade team 
Denna teamvariant är den med lägst integrationsgrad. Arbetsuppgifterna som utförs är 
sekventiella, d.v.s. de sker i tur och ordning efter varandra. Arbetsmoment är oftast 
standardiserade, tydligt definierade och utförs av specialister. I det rolldifferentierade teamet 
kan varje medlem fokusera på sin uppgift och kontakten med andra teammedlemmar inom 
arbetet är ofta begränsad. Kommunikation mellan teammedlemmarna är ofta inte heller 
nödvändig. Samma sak gäller för teamledarens förmåga att påverka medlemmarna. Det är 
oftast svårt att påverka men det är också sällan nödvändigt. Då kontakterna mellan 
medlemmarna är så sparsam är det rolldifferentierade teamet relativt okänsligt för brister i 
personkemin. 
 
Inom det rolldifferentierade teamet är arbetsuppgifterna ofta definierade i förväg och bara i 
begränsad mån beroende av de andra teammedlemmarnas arbete. Detta gör att det ofta är lätt 
att införa belönings- och mätsystem för rolldifferentierade team. Belöningssystemet kan då 
byggas upp kring någon form av individuellt ackordssystem. 
 
Exempel på rolldifferentierade team är traditionellt industriarbete vid löpande band, 
medicinska operationsteam vid rutinoperationer och restaurangpersonal. 
 

3.4.2 Rollintegrerade team 
Det rollintegrerade teamet har en högre integrationsgrad än det rolldifferentierade. 
Arbetsuppgifterna utförs till en större del parallellt och medlemmarna måste vara beredda på 
att anpassa sitt arbete utifrån de övriga teammedlemmarnas. Arbetsuppgifterna är fortfarande 
specialiserade men de är inte specificerade i förväg i lika hög grad. Kommunikationen mellan 
teammedlemmarna blir därför viktigare och det ställs högre krav på samarbetsförmåga och 
personkemi. Teamledarens uppgift blir också viktigare då styrningen för ett rollintegrerat 
team blir mer komplex p.g.a. att arbetsuppgifterna ofta har en dynamisk natur. Rollintegrerade 
team blir, på grund av sin natur, mer mångsidiga än rolldifferentierade. 
 
Belöningssystem för rollintegrerade team är mer komplexa. Grunden för belöningssystem är 
att det ska visa vägen mot det som organisationen önskar. Av detta följer att om 
organisationen vill använda sig av integrerade team måste man också belöna teaminsatsen och 
inte enbart de individuella medlemmarnas insatser. 
 
Rollintegrerade team kan vara utvecklingsteam, medicinska akutteam på sjukhus och vissa 
typer av produktionsteam i funktionsorienterade verkstäder. 
 

3.4.3 Rollkompletterande team 
Även inom det rollkompletterande teamet är rollerna specialiserade. Skillnaden jämfört med 
rollintegrerade team är att medlemmarna inte bara måste anpassa sig till varandra utan även 
aktivt gå in och komplettera varandra. Detta kan i vissa fall betyda att en teammedlem, om 
situationen så kräver, går in och tar över en annan teammedlems arbetsuppgifter. Det är dock i 
första hand anpassning och samarbete som ligger i fokus. Teamtypen passar bäst för 
komplexa och dynamiska problemställningar där förmågan att improvisera är viktig. 
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Ledarskapet inom teamet är mer flexibelt och ofta är det situationen som avgör vem som leder 
teamet. Teammedlemmarna arbetar mycket nära varandra och arbetsformen ställer höga krav 
på kommunikationsförmåga och personkemi. På grund av detta blir det svårare att byta ut 
teammedlemmar i det rollkompletterande teamet. Detta bör hållas i åtanke redan när teamet 
sätts samman. 
 
Rollkompletterande team är precis som rollintegrerade team byggda för att hålla en hög 
integrationsgrad. Även här är belöningssystemet ett incitament för detta. Om organisationen 
vill att en samling människor ska verka som ett team bör organisationen också premiera de 
som lyckas med detta. 
 
Några exempel på rollkompletterande team är utryckningspersonal (brandkår, ambulans) och 
vissa typer av forskarlag. 
 

Kritik 
Indelningen av team i rolldifferentierade, rollintegrerade och rollkompletterande team bygger 
på att arbetsuppgifterna och arbetets natur är den styrande parametern bakom teamskapandet. 
Här tas ingen hänsyn till hur teamet ska samspela med andra team inom organisation eller hur 
teamet ska förhålla sig till organisationen i stort. Risken för suboptimeringar är uppenbar. 
Belöningssystemet blir då ett viktigt instrument för att ange den inriktning organisationen vill 
att teamet ska ta. 
 

3.4.4 Implementeringsmatris för förbättringar 
Implementeringsmatrisen är ett redskap för att implementera förändringar i ett företag. Enligt 
denna kommer förändringsarbete att misslyckas om det inte ligger i medarbetarens 
individuella intresse att förändringen sker. Det behövs alltså incitament på det personliga 
planet och för organisationen i stort för att medarbetarna ska acceptera och inte motarbeta en 
förändring. 
 
Matrisen består av två axlar som graderas efter vad som är fördelaktigt för individen och vad 
som är fördelaktigt för organisationen. Målet är att hamna i den kvadrant där fördelar uppnås 
för både individen och organisationen. Om en förändring som ligger i någon av de andra 
kvadranterna försöker införas riskerar organisationen att förändringen inte kommer att 
verkställas på ett tillfredsställande sätt. Implementeringsmatrisen finns i Figur 6. 
 

Kritik 
Modellen förutsätter att människor alltid arbetar mot det som gynnar dem själva. Det behöver 
naturligtvis inte alltid vara så. Generellt sett har människor lättare att acceptera missgynnande 
omständigheter i ett kortare tidsperspektiv än i ett längre. Det är också lättare att acceptera 
missgynnande omständigheter om man ser att de kommer att leda fram till något positivt i 
slutändan. 
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Figur 6. Implementeringsmatris för förbättringar. 
 

3.5 Sex sigma 
Under denna rubrik kommer jag kort att redovisa teorin kring Sex Sigma modellen. Jag 
kommer enbart att redovisa vad modellen syftar till. De praktiska modeller som används vid 
de konkreta Sex Sigma projekten har utelämnats. Dessa modeller är ofta matematiskt 
komplexa och hamnar på en operationell nivå som går utanför ramarna för detta projekt. 
 
Sex Sigma är en modell för att minska kostnaderna i de operationella leden inom företag. 
Modellen inriktar sig främst mot tre områden. Dessa är variation, cykeltid och räntabilitet. Att 
minska variationen får anses vara det viktigaste inom modellen. Det är också därifrån 
modellen tagit sitt namn. Sex Sigma syftar nämligen på sex standardavvikelser som brukar 
förkortas med den grekiska bokstaven sigma. Inom ramarna för modellen ska det sedan drivas 
projekt för att förbättra dessa tre områden. 
 
När det gäller variation är syftet med modellen att variationen inom de parametrar som mäter 
värdeskapande för kunden ska minska. Detta kan till exempel vara variationer i kvalitet som 
ger upphov till kassationer eller variationer i maskinutnyttjande för vissa produkter. Variation 
har identifierats som en underliggande orsak till många former av kostnader och den måste 
bekämpas inom alla delar av företaget. 
 
Modellen angriper även cykeltiderna för ett företags processer. Det gäller inte, som andra mer 
traditionella modeller, enbart ledtider inom tillverkningen utan även t.ex. utvecklingstider och 
time to market. En reduktion av cykeltiderna sker alltså på samtliga nivåer inom företaget och 
kostnader för kapitalbindning minskar med dessa. Cykeltidsförkortningar ger också upphov 
till snabbare produktion och därmed ett snabbare betalningsflöde och högre 
omsättningshastighet på företagets kapital. 
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Räntabiliteten definieras här som den vinst en produkt, en process eller hela företaget 
genererar i förhållande till det värde som stoppas in varans tillverkning eller i företaget som 
helhet. För att öka denna angriper man kostnader på samtliga nivåer i företaget. Detta gäller 
även overheadkostnader. Till skillnad mot många andra system görs detta utan personal-
nedskärningar, alltså enbart med effektiviseringar. 
 
Projekten inom sex sigma drivs i en loop. Denna går via Engagemang, Förbättringsprojekt, 
Kostnadsreduceringar, Vinst och tillbaka till Engagemang igen. Vid uppstart av Sex Sigma 
modellen betonas vikten av ledningens engagemang och hur detta är nödvändigt för 
programmets fortlevnad. Projekten som drivs ska, som tidigare nämnts, vara inriktade på de 
tre faktorerna Variation, Cykeltider och Räntabilitet då samtliga av dessa påverkar 
kostnadsläget för företaget. När den förväntade vinsten från kostnadsreduceringarna kommer 
ska det sporra till förnyat engagemang som föder fler projekt o.s.v. 
 
Själva förbättringsprojekten drivs inom en loop som går via Problemspecifikation, Mätning, 
Analys, Förbättring och Kontroll. Det gäller alltså att hitta ett operationellt projekt med 
mätbara data inom ett eller flera av de tre huvudområdena (variation, cykeltid och räntabilitet) 
och sedan ta fram förbättringsåtgärder för detta. Runt denna cykel löper mätsystem samt ett 
speciellt organisationssystem för Sex Sigma. 
 
Organisationen kring Sex Sigma bygger på ett hierarkiskt system där kompetens avgör var 
inom systemet en person befinner sig. Namnen på de olika stegen är hämtade från 
kampsportens värld. Den lägsta nivån kallas White Belts. Denna kompetens uppnås oftast 
genom en endagskurs och introducerar framför allt vad begreppet Sex Sigma innebär. White 
belts driver inga egna projekt. Nästa nivå är Green Belts. Kursen skiljer sig från white belts 
nivån genom att green belts även lär sig implementering av de teorier som ligger till grund för 
Sex Sigma. Green belts förväntas också driva egna projekt. Black Belts är normalt sett den 
högsta operationella nivån inom Sex Sigma. En black belt kurs går normalt sett under ett 
halvår och inkluderar under den tiden mellan tretton till sjutton större seminariedagar. Det 
läggs däremellan ned tid på att driva verkliga projekt inom företaget. Det finns ytterligare två 
nivåer inom hierarkin. Dessa är Master Black Belt och Champion. En master black belt är en 
erfaren black belt som har full kompetens att undervisa i kurser inom Sex Sigma. En 
Champion är en person i företagets ledning som propagerar för och driver Sex Sigma 
programmet som helhet. Normalt rekommenderas en black belt per 100 anställda och i sin tur 
tjugo green belts för varje black belt. Ska man gå högre upp i hierarkierna rekommenderas en 
master black belt på tjugo black belts. 
 

Kritik 
Sex Sigma är i sig inget nytt. Det bygger i stället på att ett flertal olika teorier för 
kostnadsreduceringar och statistiskt modellbyggande slagits samman och fått en mer 
övergripande form. Modellen behöver inte p.g.a. detta vara dålig. Den leder fram till betydligt 
större förbättringsmöjligheter än vad de sammanslagna teorierna skulle ge var och en för sig. 
Detta uppkommer genom att Sex Sigma metoden ger medarbetarna ett gemensamt språk och 
mål att sikta mot. 
 
Modellen verkar enbart på operationell nivå. Det finns ingen koppling mellan denna typ av 
operationella förbättringsmodeller och företagets övergripande strategi (Porter 1996). I 
förlängningen innebär det att modellen inte ger företaget långsiktiga strategiska fördelar 
jämfört med sina konkurrenter. Operationella förändringar kan över en tidsperiod alltid 
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kopieras och eller förbättras av konkurrenter. Modellen är dock effektivare än andra då den tar 
ett helhetsgrepp på företagets kostnader. 
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4 Analys och resultatredovisning 
I detta kapitel analyseras de olika problemställningarna. Detta sker med hjälp av de teorier 
som gåtts igenom i teorikapitlet men också genom att diskutera andra data som samlats in 
under arbetets gång. Här redovisas även de resultat jag kommit fram till. I vissa fall har jag 
tagit fram flera lösningsförslag till en problemställning. Om så är fallet anger jag den modell 
jag tycker är lämpligast att använda i kapitlet Rekommendationer. Detta kapitel är liksom 
teorikapitlet disponerat efter de praktiska frågeställningarna. 
 

4.1 Utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter 
Utvecklingsavdelningen på Haldex arbetar för tillfället inom fyra större aktivitetsgrupper. 
Dessa är: 
 
Utvecklingsprojekt 
Cost cutting projekt 
Kundkontakter 
Efterarbeten och justeringar 
 

4.1.1 Utvecklingsprojekt 
De utvecklingsprojekt som Haldex utför är till största delen kundorderstyrda. Detta innebär att 
det redan på förhand finns specificerat vad projektet ska leda fram till och vilka parametrar 
som slutprodukten ska ha. Haldex verkar i en mogen bransch och tar fram produkter som 
bygger på känd teknik. Priset på produkten är ofta ett viktigt konkurrensmedel. De flesta av 
Haldex kundstyrda projekt hamnar som Smörebröd eller eventuellt Vita elefanter i Matheson 
& Mathesons Projekt Portföljs-matris. Projekten bygger på känd teknik och har därför nästan 
alltid teknisk framgång men de små marginalerna och att ordern ibland går till en konkurrent 
gör att vissa projekt tar alltför stora resurser i anspråk. 
 
Haldex har också vissa större utvecklingsprojekt som inte är kundorderstyrda utan riktar sig 
till ett nytt marknadssegment eller ska fylla ett identifierbart behov. Dessa projekt är normalt 
sett väldigt få. Dessa projekt hamnar normalt inom ostronkvadranten i Produkt Portföljs-
matrisen. Produkterna bygger på känd teknik men den kommersiella framgången är inte alltid 
given. Målet för Haldex är att genom effektiviseringar kunna lägga ner mer utvecklingstid på 
projekt som inte är direkt kundorderstyrda. Det är ett strategiskt mål som inte avspeglas i den 
aktuella projektportföljen. 
 
Utvecklingsavdelningen arbetar med begränsade resurser. På portföljnivån finns det tre olika 
alternativ för att öka den totala mängden tillgängliga resurser. 
 
Resursökning 
Effektiviseringar 
Prioriteringar mellan projekten 
 
Haldex använder modern programvara och utrustning. Det är antalet ingenjörer på 
utvecklingsavdelningen som är den trånga sektorn. Resursökning innebär alltså för Haldex del 
att fler utvecklingsingenjörer anställs eller att teknikutvecklande konsulter anlitas. En 
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utvidgning av utvecklingsavdelningen är redan planerad och kommer att genomföras under 
2003. 
 
Effektiviseringarna för utvecklingsavdelningen är begränsade till två områden. Dessa är 
eliminering av de störmoment som personalen på utvecklingsavdelningen upplever samt 
eliminering av efterarbeten och justeringar. Störmomenten förekommer på projektnivån och 
behandlas under rubriken ”Effektiviseringsmöjligheter för utvecklingsavdelningen” senare i 
kapitlet. Efterarbetena ligger på en mer strategisk nivå och det krävs en annan syn på 
kvalitetsarbete inom företaget som helhet för att komma till rätta med dessa. Efterarbeten och 
justeringar behandlas senare under denna rubrik. 
 
När det gäller prioriteringar för de olika projekten finns det två användbara parametrar. 
Betalningsöverskott för projektet och chansen för framtida vinstgenererande projekt. För att 
ge en bild över det framtida betalningsöverskottet kan en investeringskalkylering göras över 
projektet. Investeringskalkyler utförs på projektnivån men införandet av investeringskalkyler 
som värdeskapande mått är ett strategiskt initiativ. De grundläggande principerna för 
investeringskalkylering och investeringsbedömning finns i Appendix A. 
 
En investeringsbedömning av detta slag kräver att företagets kostnadsfördelningssystem ger 
en rättvis bild över kostnaderna för projektet. Haldex använder i dag en typ av 
genomsnittskalkyl. Denna typ av kalkyler tenderar att premiera mindre projekt på bekostnad 
av de större orderna. En fara med denna typ av analys när den tillämpas på kundorderstyrd 
utveckling är att den inte tar hänsyn till sannolikheten för att en order verkligen tillfaller 
företaget. Risken är att organisationen lägger resurser på en lukrativ förfrågan som inte leder 
fram till affär. Det är dock denna metod som de flesta företag använder i dag (Matheson & 
Matheson 1998). 
 
Denna form av analys bör kompletteras med en marknadsanalys. Även om den aktuella 
ordern inte ger något större betalningsöverskott kan den komma från en viktig kund eller från 
en framtida potentiellt storkund. Vissa kunder beställer också prototyper för att själva testa 
dem och skapa underlag för framtida beställningar. 
 

4.1.2 Cost cutting 
Haldex genomför modifieringar på existerande produkter. Dessa är främst till för att reducera 
kostnaderna för produkten med bibehållen funktion. Cost-cutting projekt har en tendens att 
prioriteras lägre än andra projekt oavsett vilken potential de har. Målet är att cost-cutting 
projekt ska få samma status som övriga utvecklingsprojekt. Cost-cutting är en separat 
frågeställning i detta arbete och kommer att behandlas mer under denna rubrik. 
 

4.1.3 Kundkontakter 
Utvecklingsavdelningen på Haldex har en stor mängd kundkontakter. Detta får anses ha både 
positiva och negativa konsekvenser. En stor mängd kontakter mellan kund och utvecklare ger 
informationer på teknisk nivå som gör att Haldex kan specificera produkten och vad kunden 
önskar mer exakt. Det ger också ett visst marknadsförings- och produktinformationsvärde då 
kunden får information om hur arbetet med produkten utvecklar sig. För Haldex ger det ett 
mervärde då utvecklaren på ett naturligt sätt får större kunskaper om vad marknaden 
efterfrågar. Den andra ståndpunkten är att utvecklaren redan från början, via försäljnings- och 
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marknadsavdelningen, bör ha fått så mycket information att utvecklingsarbetet ska kunna ske 
utan vidare kundkontakter.  
 
Här står alltså tidseffektivisering på projektnivå mot marknadsinformation, personlig 
utveckling och inlärning som en strategisk fördel. Av de interna intervjuerna framkommer att 
det finns stora effektiviseringsvinster att göra genom att effektivisera den 
produktspecifikation som utvecklingsavdelningen får tillgång till vid projektstarten. Detta 
skulle leda till mindre extensiva kundkontakter under utvecklingsarbetets gång. Dock är 
Haldex kunder så pass dynamiska i sin efterfrågan att tämligen stora kundkontakter måste 
kvarstå även om rutinerna för produktspecificeringarna ändras. Mer praktiska förhållanden till 
detta diskuteras under nästa rubrik om Efterarbeten och justeringar. 
 

4.1.4 Efterarbeten och justeringar 
Vissa av utvecklingsprojekten på Haldex dröjer sig kvar inom organisationen. Det kan gälla 
projekt som kommer tillbaka för att kunden eller leverantören vill ändra på något. Det kan 
också vara produktionsanpassningar eller rena konstruktionsfel. Dessa projekt tar naturligtvis 
stora extraresurser i anspråk och målet bör vara att minimera antalet projekt som kommer 
tillbaka på detta sätt. 
 
För att utvecklingsarbetet ska kunna ske effektivt krävs det att produkten är väl specificerad. 
Haldex instrument för detta är ADS-blanketten. Detta är en produktspecifikation som fylls i 
av säljaren ute hos kunden och som sedan ligger till grund för utvecklingsavdelningens arbete. 
Intervjuerna på Haldex visar att ingen grupp inom Haldex är nöjd med ADS-blankettens 
nuvarande utformning. Utformningen av dokumentet gör att det inte fylls i ordentligt av 
säljaren och utvecklingsingenjören blir då tvungen att själv ta reda på hur övriga funktioner 
hos produkten ska utformas. 
 
Haldex produkter har redan i dag en produktindelning som i grunden baserar sig på 
motorstorleken på produkten. Indelningen utvidgas sedan med ytterligare information 
angående bl.a. växel- / likström, tryckförhållande och typ av ventiler. Denna information 
skulle kunna sättas samman till en sifferserie som kunde utgöra artikelnummer för produkten. 
Artikelnumret skulle göra ADS-blanketten betydligt enklare att fylla i då säljaren lätt kan 
identifiera produktfamilj samt ange vad som gör produkten unik (Intervju Felix Brakl). 
Produkten skulle också lätt bli identifierbar inom hela organisationen. Artikelnumret skulle 
också kunna bilda bas för en databas där samtliga tidigare konstruktioner skulle ingå. En 
sådan databas lagrar dessutom information om produkter med likartad funktion / utseende 
som tidigare främst förmedlats muntligt. Databasen behandlas mer under rubriken 
”Tidsåtgång för utvecklingsprojekt”. 
 
En ändring av ADS-blanketten kan ses som ett steg mot en attitydförändring när det gäller 
kvalitetsproblem. Tillsammans med andra kvalitetsförbättrande satsningar kan felprocent 
angripas på flera håll inom företaget och kvalitetsprogrammen kan länkas till övriga mål inom 
organisationen. 
 

4.2 Effektiviseringsmöjligheter för utvecklingsavdelningen 
Under denna rubrik har jag genomfört ett test som mäter ett företags förmåga inom Matheson 
& Mathesons nio principer för smart forskning och utveckling. Min hypotes har varit att 
störmomenten uppkommer p.g.a. att principerna inte finns tillräckligt djupt rotade inom 
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Haldex. När testet har utförts har organisationen som helhet bedömts men med 
utvecklingsavdelningen i fokus. 
 
De uppkomna IQ-värdena varierar från 93 till 107. Det är genomgående så att produktionen 
och utvecklingsavdelningen satt de högre poängen och marknadsavdelningen samt VD har 
satt de lägre. De grafiska framställningarna över svaren finns i Bilaga 2. Undersökningens 
frågeformulär finns i Bilaga 1. 
 

4.2.1 Systematiskt tänkande 
Denna princip har bedömts väldigt annorlunda mellan de olika avdelningarna. Detta har delvis 
sin grund i att kunskapen om hur utvecklingsavdelningen arbetar är tyst kunskap inom 
utvecklingsavdelningen och därmed inte är tillgänglig för alla andra avdelningar. 
Produktionen och utvecklingsavdelningen jobbar tätt tillsammans på Haldex. Faktum är att 
man måste gå genom produktionslokalerna för att ta sig till utvecklingsavdelningens 
kontorslokaler. Marknadsavdelningen sitter i andra ändan av Haldex lokaler och har inte lika 
stor tradition av samarbete med utvecklingsavdelningen. Vidare har marknad och utveckling 
olika perspektiv på vad som anses vara systematiskt tänkande med avseende på 
affärsmodeller och systematiskt tänkande i affärsprocesser. Inom denna princip är det också 
produktionen som gett de högre poängen och marknadsavdelningen de lägre. 
 
Det finns en form av systematiskt tänkande inom Haldex. Denna form bygger i hög grad på 
tvärfunktionella möten. Det förekommer ledningsgruppsmöten, konstruktionsgenomgångar 
och olika former av månadsmöten. Många av dessa är protokollförda och arbetar efter en form 
av fast dagordning. Det som saknas är övergripande mål och välutvecklade dokumenterade 
planer för att ta sig dit. Det finns visserligen mål i fråga om omsättningsökningar och det dras 
igång projekt och investeras för att nå dessa men den övergripande strukturen saknas. Några 
systematiska metoder som kan användas är investeringsbedömningar med uppföljningar, 
aktiva portföljvalsteorier och återkopplingar om hur företaget ligger till inom ramen för sina 
strategiska mål.   
 

4.2.2 Integrera osäkerhet  
Integrera osäkerhet är den princip som utvecklingsavdelningen sätter lägst poäng på. Detta 
beror på att utvecklingsavdelningen inte anser att deras osäkerhetsuppskattningar accepteras 
av andra inom organisationen. Uppenbarligen delas inte den synen av andra inom företaget. 
Resultatet kan också uppkomma av att produktionen har ett mer utvecklat mätsystem där det 
är enkelt att se avvikelser. Avvikelser i produktionen har också oftare en mer synlig orsak och 
är därför lättare att acceptera. Marknadsinformation är i sig själv osäker även i traditionella 
branscher, medan teknikutveckling inom känd teknik anses vara mer exakt. 
 
Det finns osäkerhetsbedömningar inom Haldex men acceptansen för dessa är låg. Exempel på 
osäkerhetsbedömningar är tidsbedömningar för utvecklingsprojekt. Dessa förekommer men 
osäkerhetsbedömningarna accepteras inte och utvecklingsavdelningen anser sig få orättfärdig 
kritik när de inte kan leverera vid en viss tidpunkt. Ett annat exempel är att säljarna, efter ett 
kundmöte, förväntas ge en sannolikhetsuppskattning på om en affär ska bli av. Genomgående 
för dessa osäkerhetsbedömningar är att det saknas orsaksuppföljning. Många av dessa projekt 
skulle kunna genomföras inom ramen för en strategisk satsning på kvalitetssystemet Sex 
Sigma. Mer om denna modell under rubriken med samma namn. 
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4.2.3 Strategiskt perspektiv utifrån – in 
Marknadsavdelningen ger denna princip lägst poäng. Det tyder på att marknadsavdelningen 
inte tycker att resten av företaget är tillräckligt marknadsinriktat. Det verkar då också som att 
marknadsavdelningen inte anser att företaget reagerar tillräckligt kraftfullt på den 
marknadsinformation som finns tillgänglig. Resten av företaget har visserligen graderat 
principen högre men den hamnar ändå bland de principer som totalt sett får lägst poäng. 
 
Den information som kommer utifrån är inte formaliserad utan verkar komma slumpartat ”om 
någon råkar uppfatta något”. Informationsspridningen inom företaget fungerar men 
reaktionerna i form av verifiering och handling är mindre effektiva. Det som krävs är en form 
av systematisk informationsinsamling. Vidare bör det göras analyser för att se vilken 
information som är relevant. Haldex verkar i en mogen industribransch där snabba 
förändringar och paradigmskiften är sällsynta. Principen får därför i nuläget anses vara mindre 
viktig för Haldex framtid. 
 

4.2.4 Synkronisering och medinflytande 
Även inom denna princip är det marknadsavdelningen som ger lägst poäng. Det förstärker 
intrycket av att marknadsavdelningen anser att marknadsinformationen inte går fram och att 
företaget är alltför teknikinriktat. Övriga avdelningar bedömer principen mer positivt men den 
hamnar ändå i kvadranten oengagerat i samtliga fall.  
 
På Haldex finns en öppenhet när det gäller diskussioner. Det är fritt för var och en att 
bestämma om man önskar delta. Detta ger visserligen upphov till medinflytande men risken är 
att kraftfulla individer inom organisationen får för mycket att säga till om utan att deras 
argument granskas. För att undvika att sådana situationer uppstår krävs det en mätskala som 
avgör vad organisationen anser vara viktigast. Normalt sett används betalningsöverskott som 
mätskala och metoden är en investeringsbedömning. För att förbättra inflytandet och öka 
diskussionsunderlaget på företaget kan man även införa förslagslådor och ”klotterplank” i 
form av white board tavlor. 
 

4.2.5 Disciplinerat beslutsfattande 
Denna princip bedöms väldigt jämnt inom företaget och hamnar som helhet mitt i rutan för 
oengagerat. De små skillnader i bedömningen som finns är för små för att anses vara 
signifikanta. Detta visar på att det inte finns någon beslutsstödjande funktioner som visar 
vägen mot den strategi som organisationen eftersträvar. Många former av beslut tas alltså på 
olika premisser vid olika tillfällen. 
 
Det finns inga övergripande formella mallar för beslutsstöd på Haldex. Det finns 
dokumenterad information som beslutsstöd men inga direkta värderingsgrunder. För ett beslut 
som har både fördelar och nackdelar finns det alltså inget formellt som säger vad 
organisationen värderar högst. För Haldex del är denna princip inte högprioriterad. Även om 
det saknas formella grunder för besluten är organisationen så pass liten att berörda parter lätt 
kommer till tals och kan framföra olika argument. Bland de värderingsgrunder som skulle 
kunna användas på projektnivå finns prioriteringslistor över olika parametrar och 
investeringsbedömningar. Detta kommer att fungera bäst om kapitalvärdesberäkning införs 
som prioriterat beslutsstöd på strategisk nivå. På portföljnivå kan projektportföljsmatrisen 
användas för att prioritera mellan olika typer av projekt. 
 



 34

4.2.6 Öppet informationsflöde 
Bland alla de nio principerna är öppet informationsflöde den som fått i särklass högst poäng. 
Samtliga avdelningar inom företaget utom produktionen graderar den högst. Anledningen till 
att informationen flödar så fritt inom Haldex är främst att företaget med sina 85 anställda är 
relativt litet. Utformningen av lokalerna är också sådan att flera grupper som normalt sett inte 
har någon informell kontakt kommer nära varandra. De flesta anställda har också likartad 
bakgrund och många kommer från regionen. 
 
Haldex har öppna muntliga kommunikationskanaler. Det finns även tekniskt understöd i form 
av mailsystem och intranät. Organisationen har få hemligheter och resultat och graderingar 
delas med samtliga anställda. Det finns dock två problem. Det finns ett intranät och där finns 
utlagd information som skulle kunna användas. Användningen av detta är dock sparsam. Ofta 
använder man i stället de traditionella kanalerna eller bryr sig inte om informationen. 
Intranätet är dock relativt nytt och det har inte bildats någon kultur kring användandet av det 
än. Det andra problemet rör ett formellt sätt för organisationen att uppmuntra och ta till vara 
idéer från de anställda. Mitt intryck är att det finns gott om goda förslag inom organisationen 
som aldrig utreds. Några medel för att fånga upp dessa är förslagslådor och ”klotterplank” i 
form av white board tavlor. Det är dock viktigt att information som inkommer på detta sätt tas 
till vara och följs upp. Annars kommer medarbetarna att sluta använda dem. 
 

4.2.7 Ständigt lärande 
Ständigt lärande är den princip som totalt sett hamnar näst högst av de nio. Den enda som inte 
placerar denna princip högt är företagets VD. Detta relaterar mer till målstyrningen inom 
inlärningsprocesserna än till att företaget skulle ligga särskilt dåligt till med avseende på 
inlärning. Skillnaderna mellan tyst och explicit kunskap kommer också in här. Det är ofta 
svårare för ledningen att se vilken information som kommer medarbetarna till godo på t.ex. 
branschmöten och mässor.  
 
Haldex är en organisation som ställer sig väl till förändring. Medarbetarna är aktiva och söker 
självständigt efter information om nya sätt att arbeta. Organisationen har under senare år 
arbetat in en tradition av förändring i sin kultur. Det som gör att förändringarna inte alltid 
kommer till stånd är avsaknaden av ett gemensamt mått för värdegenerering. Organisationen 
saknar helt enkelt medel för att bedöma vilket alternativ som kommer att löna sig mest att 
införa. Återigen kommer investeringsbedömningen in som ett lämpligt verktyg för att mäta 
tillfört värde. Det krävs då en uppskattning på hur många arbetstimmar och vilken mängd 
kapital som behövs för att genomföra en given förändring och relatera det till den förväntade 
vinsten förändringen förväntas ge upphov till. 
 

4.2.8 Värdeskapande kultur 
Även under denna princip är produktion och utveckling mer positiva än marknad och VD. 
Inom produktionen, som är mest positiv, har det under de senaste åren genomförts 
förändringar i värdeskapande riktning. Exempel på detta är olika former av mätsystem och 
införandet av team i produktionen. Övriga avdelningar ligger relativt nära varandra i sitt 
synsätt. Som helhet hamnar principen inom rutan oengagerat. 
 
Denna princip är den som jag anser är viktigast för Haldex. Det handlar om att organisationen 
måste införliva värdeskapande i sin grundläggande affärskultur och vid varje beslutssituation 
välja det alternativ som skapar mest värde. Förståelsen för detta finns redan inom Haldex. Det 
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är på organisationsnivån, inom utvärdering och mätsystem som bristerna finns. För tillfället 
finns det mått för stora delar av företaget. Inom produktionen mäts till exempel 
leveranssäkerhet och kvalitet och försäljarna mäts och belönas för sin säljinsats. Dessa mått 
har olika funktion och används för uppföljning och utvärdering på olika nivåer. Problemet är 
att måtten är för många och att de flesta bara mäter värde i andra ledet. De är också så pass 
många att medarbetarna inte vet vad som är viktigast. Det som saknas är ett övergripande mått 
för värdegenerering. Jag menar inte här att de övriga måtten ska tas bort. De mäter andra 
saker som är viktiga för att analysera och utvärdera företagets processer. Det som saknas är ett 
mått som står över dessa och pekar ut vad organisationen anser vara viktigast. Jag menar att 
kapitalvärde (nuvärde) är ett lämpligt sådant mått. Kapitalvärde räknas fram enligt principer 
för investeringsbedömningar (se Appendix 1). Kapitalvärdet mäter nettoinflödet av pengar till 
företaget och därmed vilken vinst som genereras. Måttet kan användas i beslutssituationer 
men det går också att använda till att utvärdera projekt och försäljning och kan därmed 
kopplas samman med företagets belöningssystem. Mer om mätsystem inom huvudrubriken 
”Mätsystem för utvecklingsavdelningen”. 
 

4.2.9 Utveckla alternativ 
Inom denna princip ger utvecklingsavdelningen höga poäng medan marknadsavdelningen ger 
principen sitt näst lägsta betyg. När utvecklingsavdelningen genomför sina projekt väljer man 
rutinmässigt mellan olika lösningar. Dessa dokumenteras dock inte och övriga avdelningar 
inom företaget tar sällan del av dem. Det finns ingen formaliserad modell för 
alternativutveckling någonstans inom företaget. 
 
Principen Utveckla alternativ betyder inte mycket för Haldex i nuläget. Företaget har redan 
alternativutveckling även om det inte är på formell nivå. Om Haldex inför ett mätsystem 
baserat på kapitalvärde blir principen viktigare. Då krävs det mer formell dokumentation över 
olika alternativ för att utvärdera vilket som ska användas. Detta blir naturligtvis främst 
aktuellt i större projekt men tankesättet att optimera värdet i varje situation måste 
implementeras på samtliga nivåer inom företaget.  
 

4.3 Tidsåtgång för utvecklingsprojekt 
Tidsåtgången för utvecklingsprojekt varierar. Det är de variablerna med störst varians som 
blir viktigast att undersöka. Intervjuerna har lett fram till slutsatsen att utvecklings-
ingenjörerna på Haldex vet hur lång tid de behöver lägga ner på ett projekt. Det som gör att 
tidsbedömningarna ibland slår fel är de störmoment som diskuterats tidigare. Lösningen 
skulle då vara att införa Matheson & Mathesons nio principer. Jag kommer under detta kapitel 
att diskutera några projekt inom ramen för dessa. 
 

4.3.1 Utökade konstruktionsgenomgångar 
Under ett utvecklingsprojekt på Haldex hålls ett antal konstruktionsgenomgångar. Dessa är en 
typ av tvärfunktionella möten på projektnivå där personal från utveckling, marknad, 
produktion och kvalitetskontroll träffas och går igenom projektet på ett formellt sett. Genom 
att bygga ut dessa och skapa incitament för att dessa grupper ska jobba närmare varandra kan 
flera förseningskällor elimineras. För praktiska detaljer se kapitlet ”Organisation för 
utvecklingsavdelningen”. 
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Konstruktionsgenomgångarna skulle även kunna utökas till att inkludera flera steg av 
värdekedjor. Det skulle kunna bli ett nytt organisationssystem för att koppla ihop leverantörer 
och kunder. För att genomföra detta krävs tekniska lösningar i form av telefonkonferenser, IT-
stöd eller liknande (Schary & Skjött-Larsen 2001). Mötena kan dock bli ett stöd som kan ge 
stora besparingar i tid och pengar. Detta gäller speciellt om mötena hålls på ett tidigt stadium i 
utvecklingsprojektet. Kostnaderna för ändringar ökar normalt sett snabbt ju närmare slutet av 
projektet som de genomförs (Wheelwright & Clark 1992).  
 
En utökning av konstruktionsgenomgångarna skulle stödja samtliga nio principer men främst 
Integrera osäkerhet, Systematiskt tänkande och Disciplinerat beslutsfattande. 
 

4.3.2 Databas över tidigare projekt 
De gamla projekt som redan är genomförda lagras inte systematiskt på Haldex. Den 
information som tas till vara överförs muntligt om ett likartat projekt skulle dyka upp. Detta 
kan leda till effektivitetsbrister, särskilt om personer slutar på företaget eller om projekten blir 
så gamla att detaljer och svårigheter glöms bort. Införandet av en databas som lagrar upp 
nyckelparametrar och ritningar skulle kunna avhjälpa detta. En databas av detta slag skulle 
kunna kopplas samman med artikelnummer och ADS-blankett. Detta har diskuterats tidigare 
under rubriken ”Utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter”. Databasen bör vara sökbar och 
ska själv kunna identifiera om det har konstruerats liknande lösningar tidigare. 
 
Innan en sådan databas upprättas är det viktigt att undersöka frågan ordentligt. Om databasen 
tas i bruk utan att alla relevanta parametrar tas med och utan koppling till företagets övriga 
funktioner finns risk för att projektet inte når upp till sin fulla potential. Det kan då i bästa fall 
bli en intern databas för utvecklingsavdelningen och i värsta fall ett projekt som enbart tagit 
upp resurser och inte används av någon. 
 
Införandet av en databas stödjer främst principerna Integrera osäkerhet, Ständigt lärande och 
Öppet informationsflöde. 

 

4.4 Cost-cutting 
Cost-cutting projekt finns inom Haldex som ett instrument för att minska kostnaderna för 
redan existerande produkter. Dessa projekt har en tendens att prioriteras lägre av 
organisationen. Det beror på att cost-cutting projekten inte har någon beställande kund och det 
finns därför ingen yttre pådrivande kraft för att projektet ska prioriteras. Målet här är att 
värdeskapande ska bli det mått som avgör hur viktigt ett projekt är. Ett cost-cutting projekt 
kan för tillfället ge ett högre betalningsflöde än ett rent utvecklingsprojekt men ändå få lägre 
prioritet. 
 
Det finns redan i dag mål för hur stort betalningsflöde cost-cutting projekten ska generera per 
år. Dessa mål ligger på portföljnivå. Uppföljning och undersökning om varför projekten ofta 
står stilla är dock sparsam. För att få prioritet på dessa projekt krävs att organisationen aktivt 
följer upp dessa projekt och utkräver ansvar från de som är satta att utföra dem. Ett av de mått 
som diskuteras under rubriken ”Mätsystem för utvecklingsavdelningen” är just cost-cutting 
projekt. Antingen kan antalet genomförda projekt eller besparingen de ger upphov till mätas. 
Dessa mått fokuserar på cost-cutting projektens värdegenererande förmåga och mäter på 
portföljnivå. 
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På projektnivå är det är viktigt att organisationen visar att det inte ska vara någon skillnad 
mellan cost-cutting projekt och vanliga utvecklingsprojekt. Alla projekt ska bedömas efter 
samma värdeskapande förmåga. För att illustrera att cost-cutting projekten inte skiljer sig från 
övriga utvecklingsprojekt bör de ha samma administrativa projektgång som dessa. Det 
betyder att systemet med konstruktionsgenomgångar måste vara så flexibelt att det kan 
hantera även denna typ av projekt och helst med samma typ av standardagenda. När det gäller 
prioriteringar mellan olika projekt bör samma värdeskapande mått, d.v.s. förväntat kapital-
värde användas. 
 

4.5 Organisation för utvecklingsavdelningen 
För tillfället anser företagsledningen att utvecklingsavdelningen verkar som en sidofunktion. 
Med sidofunktion avses här att funktionen verkar relativt isolerat från övriga delar av 
företaget. Ledningen på Haldex anser att avdelningen behöver knytas närmare resten av 
organisationen. Det har gjorts ett antal förbättringar inom detta område. Den viktigaste är 
införandet av konstruktionsgenomgångarna med det tvärfunktionella arbete som hör till. Detta 
understöds vidare av andra förbättringar som informationshjälpmedel och utvecklings-
möjligheter för personalen. 
 
Jag kommer här att presentera tre olika alternativ för omorganisationer av utvecklings-
avdelningen. Det första förslaget behandlar arbetsuppgifterna inom avdelningen. Förslag 
nummer två bygger på en utbyggnad av de kommunikationskanaler som redan finns på 
Haldex. Det tredje alternativet är mer radikalt och kräver ändringar i företagets grundläggande 
strukturer. Det första förslaget diskuterar en uppdelning av utvecklingsavdelningens 
arbetsuppgifter. Det andra alternativet bygger på en utveckling av 
konstruktionsgenomgångarna. Det tredje bygger på att utvecklingsavdelningen går upp som 
en funktion inom marknadsavdelningen. Vilket alternativ som passar bäst för Haldex beror på 
hur man ser på utvecklingsavdelningen och dess primära syften.  
 

4.5.1 Uppdelning av utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter 
Detta är en arbetsform som Haldex delvis provat tidigare. Då valde man att dela upp 
medarbetarna på avdelningen som junior designers och senior designers. Tanken var då att 
juniordelen av avdelningen skulle arbeta med enklare kundanpassningar och cost-cutting, 
medan seniordelen skulle ägna sig åt större kundprojekt. 
 
Denna modell slog aldrig väl ut. Huvudorsaken till detta var att den gjorde avancemang inom 
utvecklingsavdelningen svårt. När en medarbetare arbetat ett tag som junior designer vill 
personen förstås gå upp som senior. Utvecklingsavdelningen är emellertid så pass liten att det 
skulle utarma kompetensen inom juniorsidan så att ingen i slutändan sysslade med t.ex. cost-
cutting. Juniorsystemet fungerade bäst som en slags träningsfas för nyanställda utvecklings-
ingenjörer. 
 
Ytterligare en modell diskuteras för tillfället inom företaget. Denna bygger på en indelning i 
fyra grupper. Grupperna skulle vara utvecklingsgrupp, konstruktionsgrupp, labbgrupp samt 
reklamationer och kvalitet. Arbetsfördelningen skulle då delas upp så att utvecklingsgruppen 
skulle ägna sig åt nya produkter och kundprojekt. Konstruktionsgruppen skulle främst syssla 
med vidareutveckling och cost-cutting. Labbgruppen skulle ägna sig åt prototyptillverkning 



 38

och tester. Reklamation och kvalitet skulle slutligen arbeta med reklamationshantering, 
uppföljning samt statistik. 
 
Enligt min uppfattning skiljer sig denna modell ytterst lite från systemet med junior och 
senior designers. Utvecklingsgruppen motsvaras fullt ut av senior designers, medan 
konstruktionsgruppen motsvaras av junior designers. Den enda egentliga skillnaden ligger i 
införandet av gruppen reklamationer och kvalitet. Denna grupp skulle syssla med främst 
syssla med uppföljningsfrågor och statistik. Om denna grupp införs skulle den kunna bilda en 
utmärkt bas för systemet Sex Sigma som diskuteras senare. 
 
Om Haldex väljer denna typ av modell skulle mina rekommendationer vara att behålla en 
platt organisation där utvecklingsingenjörerna arbetar med samtliga former av projekt. På så 
sätt hamnar man inte i en position där det bildas en hierarki baserad på arbetsuppgifter inom 
avdelningen. Juniorsystemet skulle i så fall enbart användas som en form av träningsprogram. 
Införandet av en reklamation och kvalitetsgrupp skulle vara positivt. En sådan grupp stödjer 
flera av de nio principerna, främst Integrera osäkerhet och Ständigt lärande. Den kan 
dessutom användas som bas för kvalitetssystemet Sex Sigma. Detta arbetssätt går även att 
kombinera med förslag nummer två nedan. 
 

4.5.2 Utveckling av konstruktionsgenomgångarna 
Det finns redan en teamstruktur på Haldex där utvecklingsavdelningen ingår. Denna 
teamstruktur är konstruktionsgenomgångarna. Lind & Skärvad definierar team som ”ett antal 
individer – vanligtvis inte så många – med olika kompetenser som arbetar tillsammans eller 
med integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå vissa mål”. Personalen som ingår i 
konstruktionsgenomgångarna arbetar mot ett gemensamt mål. Detta är att ta fram en produkt 
som uppfyller kundens önskemål. De arbetar också integrerat då de olika funktionerna inte 
kan arbeta isolerade från varandra. Arbetsuppgifterna utförs till stor del parallellt och de olika 
medarbetarna måste vara beredda att anpassa sitt eget arbete efter det som andra team-
medlemmar utför. Det gör att integrationsgraden ligger på nivån rollintegrerade team. När 
basen för teambyggandet, d.v.s. konstruktionsgenomgångarna, är identifierad kan man gå 
vidare med utvecklingen av dessa.  
 
För att få den nya teamstrukturen att lyckas krävs att ledningen klargör vad mer den förväntar 
sig av teamet. Ledningen bör också skapa en situation där man klargör syftet genom att sätta 
upp mål och belöna medarbetarna som eftersträvar dessa mål. Om organisationens och de 
individuella teammedlemmarnas mål inte går att fläta samman riskerar arbetsformen med 
team att bli värdelös. En organisation vars mål inte sammanlänkas med de anställdas hamnar i 
den nedre högra kvadranten i Matheson & Mathesons implementeringsmatris. Medarbetarna 
kommer då att verka i pilens riktning mot den mot den övre vänstra rutan och därmed på 
vägen sabotera organisationens mål (se Figur 7). 
 
Jag föreslår därför att ett övergripande mått för teamets insats införs. Detta mått bör vara det 
beräknade kapitalvärdet för projektet. Ett belöningssystem bör också kopplas till måttet. Detta 
för att hamna i den övre högra kvadranten i implementeringsmatrisen. Utöver detta kan man 
införa en form av ”julklappsutdelning” i slutet av året där företaget utser årets bästa projekt. 
En sådan utmärkelse visar att företagets ledning ser att medarbetarna gör ett bra jobb och 
uppskattar det. Ett mer mekaniskt bonussystem som delas ut med månadslönen ger inte 
samma intryck. 
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Om kapitalvärde införs som mått bör även företagets kostnadssystem ses över. Systemet kan 
annars verka slumpartat och ge upphov till märkliga effekter. Ett system kan vara att införa 
ABC-kalkylering (Activity Based Costing). Denna kalkylmetod bygger på att det är företagets 
aktiviteter i stället för produkter som driver kostnaderna. ABC-kalkylering gås kort igenom i 
Appendix B. 
 

 
Figur 7. Konsekvens av organisationella mål utan koppling till medarbetarnas personliga 
mål. 
 

4.5.3 Utvecklingsavdelningen som funktion under marknadsavdelningen 
Ursprungsidén för detta alternativ kommer från Felix Brackl, som är VD för ett tillverkande 
företag av Haldex storlek i Malmö. Jag har sedan använt mig av Porters teorier för att föra ett 
resonemang över varför denna organisationsform skulle kunna vara lämplig för Haldex. Att 
sammanföra två aktivitetsformer som är så olika kan verka drastiskt. Jag vill dock här visa att 
med den funktion som utvecklingsavdelningen på Haldex har kan det också vara ett naturligt 
steg. 
 
Michael Porter identifierar två typer av aktiviteter i sin modell över värdekedjor. Dessa är 
Primära aktiviteter som direkt sysslar med skapandet eller leveransen av en vara / tjänst och 
stödaktiviteter som finns till för att stödja och förbättra effektiviteten hos de primära 
aktiviteterna. Inom ramen för detta räknas marknadsfunktionen som en primär aktivitet, 
medan utveckling räknas som en stödaktivitet (Johnson & Scholes 1999).  
 
Utvecklingsavdelningen på Haldex har redan i dag marknadskontakter. Dessa är tämligen 
extensiva även om de är underordnade utvecklingsfunktionen som är den huvudsakliga 
aktiviteten på avdelningen. Säljarna på Haldex räknas som tekniska säljare d.v.s. de ska kunna 
förstå kundens behov och översätta dessa till en teknisk specifikation som 
utvecklingsavdelningen kan använda. Kombinationen av dessa båda kompetenser skulle 
kunna bilda synnerligen effektiva säljteam och understödja strategin med en 
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marknadsorienterad utvecklingsavdelning. Det skulle också lösa problemet med 
specifikationer som inte anses vara ordentligt ifyllda. Som helhet skulle det betyda att 
stödfunktionen produktutveckling skulle gå samman med en primär aktivitet som den redan 
arbetar inom. Det finns även nackdelar med detta system. Säljarna sitter spridda över flera 
länder i Europa, medan utvecklingsavdelningen är lokaliserad i Sverige. Att sprida 
utvecklingsavdelningen över ett antal länder är direkt ineffektivt då utvecklingsarbetet ofta 
består av ett informellt bollande av idéer. Då återstår alternativet att låta 
utvecklingsingenjörerna resa omkring och stödja säljarna. Den stora nackdelen med detta är 
att det tar tid från det traditionella utvecklingsarbetet på projektnivå.  
 
För Haldex del ska detta alternativ ses som antingen en extrem marknadssatsning eller som en 
åtgärd för att komma till rätta med problemet med produktspecifikationerna. För Haldex del 
förordar jag i första hand det första alternativet med en expansion av 
konstruktionsgenomgångarna. Jag vill dock ändå ta upp alternativet eftersom det är intressant 
ur ett organisatoriskt perspektiv och även rent akademiskt. 
 

4.6 Mätsystem för utvecklingsavdelningen 
För att ett mätsystem ska ha någon relevans bör det antingen ge information om vad som 
händer inom företaget eller visa på vad organisationen anser vara viktigt. I de flesta fall 
sammanfaller dessa två kriterier. Företag har ju sällan något intresse av att mäta något som 
anses oviktigt. Mätsystemet bör också peka mot de mål som ingår i företagets övergripande 
strategi. Det finns ytterligare parametrar att tänka på vid design av mätsystem. Systemet får 
inte vara för komplext. Det bör alltså inte innehålla för många parametrar. Risken med för 
många mått är att vissa mål kommer i konflikt med varandra och att medarbetarna inte vet vad 
organisationen värderar högst. Måtten, speciellt de som används vid bedömning av personal, 
bör vidare vara klara och lättförståeliga. Alla medarbetare har inte kompetens att bedöma 
statistiska mått och standardavvikelser däremot klarar alla av att bedöma antal och 
tidsaspekter. 
 
Som tidigare sagts bör ett övergripande mått på värde införas. Detta gäller inte specifikt för 
utvecklingsavdelningen utan för hela företaget. För större beslut och investeringar bör en 
kapitalvärdesberäkning utföras (se Appendix A). För mindre beslut räcker det med att snabbt 
titta över situationen och välja det alternativ som ger störst betalningsöverskott. Ett sådant 
mått visar på vad organisationen anser vara viktigt och syftar till att medarbetarna 
rutinmässigt ska utföra denna typ av beräkningar och låta dessa verka som vägledare i 
beslutsgången. Denna typ av beräkning kan även användas som grund för företagets 
belöningssystem. Mätningar av kapitalvärde stöttar i första hand principerna Värdeskapande 
kultur och Disciplinerat beslutsfattande. I förlängningen stöds även principerna Utveckla 
alternativ och Synkronisering och medinflytande. Kapitalvärde som bas för hela företagets 
värdeskapande stödjer den strategiska nivån. Själva måttet verkar dock, rent praktiskt, på 
projektnivån. 
 
Det finns även mått som är mer direkt tillämpbara på utvecklingsavdelningen. För att visa 
vilken riktning företaget vill ha på sin forskning och utveckling kan man sätta upp mål för 
olika projektgrupper. Detta kan gälla antal eller procentuell andel av en viss projektkategori 
men också hur mycket pengar en viss projektkategori ska omsätta under året. För att dela in 
projekten i olika kategorier kan Matheson & Mathesons projektportföljsmatris användas. 
Antalet projekt som hamnar inom de olika kategorierna kan då mätas och jämföras med ett 
målvärde. På samma sätt går det att mäta antalet eller inkomsterna från cost cutting projekt i 
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förhållande till det totala antalet projekt. Dessa mått verkar på portföljnivån och stödjer 
principerna Disciplinerat beslutsfattande och synkronisering och medinflytande. 
 
Ledtiderna för utvecklingsprojekten slår ibland fel på Haldex. Orsakerna till detta har 
behandlats ovan. Det går ändå att mäta ledtiderna och framförallt varianser och trender i 
ledtiderna. Detta blir särskilt intressant om Haldex börjar arbeta med Matheson & Mathesons 
nio principer. Då skulle ett mått över hur variansen i ledtider minskar kunna bli ett mått på hur 
arbetet fortskrider. Måttet skulle alltså mäta hur effektiviteten utvecklas på projektnivån. 
Belöningssystem bör inte baseras på ledtiderna. Anledningen till detta är att den person som 
ska belönas är med och sätter riktlinjerna för arbetstiden själv. Mätning av ledtiderna stödjer 
främst principen Integrera osäkerhet. 
 
Ett mått som har direkt anknytning till ledtiderna är förseningar. Förseningar bör, anser jag, 
inte mätas i dagar utan i pengar. Detta blir ett mått där företaget och medarbetarna direkt kan 
se kostnaderna för en försening. Formen för detta blir en ränteberäkning över det antalet dagar 
som företaget får vänta på inbetalningen för en order. Det här måttet ger också värdefull 
information om vilka projekt som bör prioriteras om tiden blir en trång resurs. Även detta 
mått verkar på projektnivå. Bland de nio principerna stödjer förseningskostnaderna främst 
Värdeskapande kultur och Synkronisering och medinflytande. 
 
Som tidigare konstaterats arbetar utvecklingsavdelningen redan i dag i en form av löst 
sammanhållet rollintegrerat team. För rollintegrerade team bör det finnas både individuella 
och kollektiva belöningssystem (Lind & Skärvad 1998). För den kollektiva delen kan 
kapitalvärde användas som bas. Ett sådant mått ger även ett rättvisare belöningssystem än 
t.ex. omsättning. Till detta kan sedan ytterligare belöningar som årets projekt och liknande 
läggas till. På den individuella sidan är det svårare med belöningssystem, speciellt när det 
gäller utvecklingsingenjörer. Det finns få konkreta mått som kan avgöra hur en 
utvecklingsingenjör genomför sitt arbete. Arbetet är ju till sin natur behäftat med osäkerhet 
och vissa direkt konstnärliga drag. De flesta företag använder sig inte av något måttanknutet 
belöningssystem när det gäller den individuella delen av belöningssystemet. I stället låter man 
en individuell lönesättning visa vad som anses vara ett väl utfört och värdeskapande jobb för 
organisationen.  
 

4.7 Sex Sigma 
Jag kommer här att diskutera vad Sex Sigma modellen har för specifika fördelar och 
nackdelar för Haldex. Därefter går jag kort igenom två förslag för implementering av 
modellen. Implementeringsförslagen bygger delvis på övrig teori som har tagits med i den här 
uppsatsen. Det visar sig nämligen att vissa modeller stödjer varandra på ett bra sätt. 
 
Sex Sigma modellen erbjuder ett verktyg för att ta ett helhetsgrepp på kostnadsreduceringar 
inom ett företag. Haldex har ingen sådan formaliserad process tidigare. Det innebär att flera 
typer av projekt skulle kunna drivas inom ramarna för Sex Sigma. Ett exempel är 
utvecklingsavdelningens cost-cutting projekt. 
 
En frågeställning som blir viktig för Haldex är hur stor del av modellen som ska 
implementeras. Här rapporterar de flesta källor om en storskalig implementering för att nå 
resultat. Det innebär att black belts ska vara heltidsanställda som black belts och inte ha andra 
arbetsuppgifter. Det innebär vidare att green belts måste ges tid från sina vanliga 
arbetsuppgifter för att kunna driva projekt. Vissa företag sätter upp mål för sin Sex Sigma 
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personal. Dessa mål måste uppnås annars mister medarbetaren sin licens som green / black 
belt. 
 
Om Sex Sigma modellen ska löpa över hela företaget blir det således en stor investering. För 
Haldex del riskerar dessutom satsningen att bli dyrare än för andra företag. Den främsta 
anledningen till detta är företagets storlek. Det rekommenderas att företag som använder sex 
sigma ska ha en black belt per ca 100 anställda. Med sina 85 anställda skulle Haldex alltså 
enbart ha en black belt. Detta blir opraktiskt då denna enda person kommer att få svårt att 
driva projekt när det inte finns andra med samma kompetensnivå inom företaget att arbeta 
med. Haldex bör alltså helst ha två black belts. Black belts bör sedan understödjas av green 
belts. Där ligger rekommendationerna på tjugo green belts per black belt. I Haldex speciella 
fall skulle det dock antagligen räcka med ett mindre antal. Totalt mellan tio och tjugo green 
belts verkar rimligt i Haldex fall. På längre sikt blir det också aktuellt att träna en majoritet av 
företagets anställda som white belts.  
 
För denna typ av större projekt bör det tas fram ett investeringsunderlag. Genom att jämföra 
träningskostnader och bortfall av kompetens och arbetstid med den återbetalningstid som 
företaget tänker sig går det att ta fram det nödvändiga betalningsöverskottet för att 
programmet ska bli lönsamt. Detta kommer givetvis att skilja sig åt för olika alternativ och 
flera beräkningar bör därför göras. För investeringsbedömningens principer se Appendix A. 
 

4.7.1 Implementering med hjälp av de nio principerna 
Sex Sigma stödjer flera av Matheson & Mathesons nio principer. Främst bland dessa då 
Värdeskapande kultur, Integrera osäkerhet och Synkronisering och medinflytande. Samtliga 
av dessa principer har bedömts ligga inom resultatnivån ”oengagerat” inom Matheson & 
Mathesons IQ-test. IQ-testet och Sex Sigma har visserligen inga formella kopplingar men det 
finns flera beröringspunkter som är lätta att identifiera. När sedan flera av de närstående 
principerna ligger lågt tyder detta på att det i dagsläget kan bli svårt att implementera Sex 
Sigma på Haldex. 
 
Andelen företag som genomför lyckade implementeringar av liknande system ligger under 50 
%. Implementeringen för sex sigma uppvisar dock bättre statistik (Magnusson, Kroslid & 
Bergman 2000). Det finns alltså ändå en stor risk att ett implementeringsförsök misslyckas. 
När det gäller implementeringen av projekt i den här storleksklassen är det också av stor vikt 
att den grundläggande strukturen finns från början (Intervju Mats Nilsson). En 
implementering av de nio principerna innan ett fullskaligt Sex Sigma projekt dras igång skulle 
kunna ge denna struktur. De nio principerna blir enklare att arbeta med då de var och en för 
sig är mindre än Sex Sigma modellen. Om detta alternativ väljs blir det sedan naturligt att gå 
vidare med Sex Sigma då modellen, som sagt, stödjer flera av de principer som företaget då 
arbetat med ett tag.  
 
När Sex Sigma satsningen sedan ska genomföras kan det ske enligt samma principer som 
alternativ två, d.v.s. en storskalig satsning över företagets samtliga funktioner. 
Implementeringen kommer att gå mer smärtfritt då en stor del av de principer som satsningen 
vilar på redan finns inom företaget.  
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4.7.2 Storskalig direkt implementering 
Alternativ två är en mer direkt implementering av Sex Sigma. Denna strategi bygger på 
storskalighet och stort engagemang från företagets medarbetare. Om inte medarbetarnas 
engagemang kan säkras kommer dock denna strategi att misslyckas enligt Matheson & 
Mathesons Implementeringsmatris för förbättringar (se Figur 7).  
 
Som uppladdning för ett sådant projekt behövs ledningens planering och engagemang. När 
detta är etablerat kan man gå vidare och utbilda personal. Här väljer olika företag olika 
strategier. Vissa väljer att först utbilda black belts och låta dessa jobba med implementering 
för att sedan utbilda green och white belts. Faran med detta är att medarbetarna kan se Sex 
Sigma som en elitsatsning som inte ska beröra alla delar inom företaget. Fördelen är att det 
blir lättare att se resultaten och gå vidare med programmet efter de förutsättningar som 
identifieras. Andra väljer att göra en stor utbildningssatsning där samtliga bältesgrader 
utbildas och börjar driva projekt parallellt. Det positiva här är att programmet, om 
implementeringen lyckas, får en kraftfull start. Det negativa ligger i att företaget får ta en stor 
investering i ett slag. 
 
När utbildningen ligger på plats och projekten börjar komma igång på allvar ställs delvis nya 
krav på företagets mätsystem. Enligt Sex Sigma ska mätparametrarna vara sådana som anses 
vara kritiska kundfaktorer. Vidare rekommenderas maximalt 80 parametrar för ett företag av 
Haldex storlek. Parametrarna bör också vara valda så att det lätt går att urskilja vad Sex Sigma 
projekten tillför organisationen.  
 
När företaget kommit så långt att ett flertal projekt löper och mäts kontinuerligt gäller det att 
programmet inte förlorar i kraft. När man kommit så här långt skiftar således fokus från 
drivande engagemang till uthållighet. Uthålligheten måste fortsätta genom hela Sex Sigma 
projektets livslängd men det blir naturligtvis enklare om medarbetarna själva ser resultaten 
och blir premierade för dem. 
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5 Rekommendationer 
Här kommer jag att ta upp de resultat som jag anser vara viktigast. Dessa rekommendationer 
har redan diskuterats i kapitlet ”Analys” men jag tar upp dem här igen. I de fall då jag har 
utarbetat flera alternativ har jag tagit med det som jag anser mest lämpligt. Jag har ändå valt 
att ta med övriga utredningar i analyskapitlet då alternativutveckling har varit en av 
hörnstenarna inom arbetet. 
 

5.1 Utvecklingsavdelningens arbetsuppgifter 
Inför bedömningsgrunder för utvecklingsprojekten. Använd förväntat kapitalvärde som 
värdeskapande parameter och bedöm projekten utefter detta. Tag beslut på vilken typ av 
projekt som ska ingå i utvecklingsportföljen och styr om resurser så att balansen i portföljen 
blir som beslutats. Detta bör gälla även om det betyder att vissa orders måste nekas. 
 
Genomför en ny design på ADS-blanketten. Betona enkelhet och entydighet vid varje 
frågeställning. Koppla ADS-blanketten till övrig administrativ struktur inom företaget som 
t.ex. produktnummer och databaser. Lägg hög vikt vid att ADS-blanketten ska vara 
fullständigt ifylld innan utvecklingsarbetet påbörjas. 
 

5.2 Effektiviseringsmöjligheter för utvecklingsavdelningen 
Genomför en implementering av Matheson & Mathesons nio principer. Börja arbeta med 
principen Värdeskapande kultur och inför, som första projekt, kapitalvärde som mått på  
värdeskapande inom organisationen. Fortsätt sedan med projekt inom de principer som 
betyder mest för företaget. Dessa är Värdeskapande kultur, Integrera osäkerhet och 
Synkronisering och medinflytande. Genom att implementera de nio principerna försvinner de 
underliggande faktorerna som ger upphov till störmomenten. 
 

5.3 Tidsåtgång för utvecklingsprojekt 
Den variabel som har störst inverkan på tidsåtgången för olika projekt är mängden 
störmoment. Begränsa antalet störmoment så försvinner ursprungsproblemet. Kunskapen om 
hur lång tid ett projekt tar finns redan inom utvecklingsavdelningen och om störmomenten 
försvinner kommer dessa förutsägelser att hålla. Arbeta därför med Matheson & Mathesons 
nio principer enligt ovan. 
 
Starta en databas där utförda utvecklingsprojekt lagras. Koppla databasen till resten av 
företagets processer. Använd produktnummer och ADS-blankett som bas för detta. Gör 
databasen sökbar så att liknande projekt kan återanvändas som bas för nya. Inkludera även 
uppgifter som inte är av teknisk natur i databasen t.ex. priser och ledtider. Uppmana alla inom 
företaget att använda databasen, inte enbart utvecklingsingenjörerna. 
 

5.4 Cost-cutting 
Mät antalet cost-cutting projekt och den summa de sparar in. Jämför cost-cutting projekt med 
vanliga utvecklingsprojekt och se vilka som är mest lönsamma. Använd kapitalvärde för att 
avgöra vilket projekt som tillför mest värde. Följ upp mätvärdena och tryck på för att målen 
som satts verkligen uppfylls. 
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Konstruktionsgenomgångarna ska gälla cost-cutting projekt såväl som vanliga utvecklings-
projekt. Samma typ av agenda ska användas på mötena oavsett vilken typ av projekt som 
behandlas. Visa med organisationens mål att alla projekt ska behandlas med samma 
värderingsgrunder oavsett vilken typ av projekt det gäller. 
 

5.5 Organisation för utvecklingsavdelningen 
Gör medarbetarna medvetna om att de jobbar i rollintegrerade team. Inför kapitalvärde som 
bas för ett belöningssystem där hela teamet belönas för teaminsatsen. Inför på längre sikt 
ABC-kalkyl för att ge företaget en mer rättvis kostnadsbild och därmed ett rättvisare 
belöningssystem. 
 
Anslå företagets organisationsplaner på intranätet och ”klotterplank”. Låt medarbetarna 
komma med synpunkter och förslag på omorganisationer. Arbeta aktivt med att sätta upp mål 
och följa upp alla nya organisationsformer som införs. Se till att det alltid finns incitament för 
medarbetarna att arbeta mot de uppställda målen. 
 

5.6 Mätsystem för utvecklingsavdelningen 
Inför kapitalvärde som övergripande mått på värdeskapande inom organisationen. Låt detta 
mått stå över alla andra när det gäller prioriteringsfrågor och beslutssituationer. Använd 
måttet som grund för så stor del av företagets belöningssystem som möjligt. Detta är den 
enskilt viktigaste rekommendationen i arbetet. Den stödjer också flera av Matheson & 
Mathesons nio principer. 
 
Arbeta med Matheson & Mathesons produktportföljsmatris och använd denna för att målstyra 
den typ av projekt som organisationen önskar. Omfördela, om nödvändigt, resurser mellan 
olika former av projekt. Mät också antalet eller värdet av cost-cutting projekten inom 
företaget. Följ upp och utkräv ansvar om dessa mål inte uppnås. 
 
Mät ledtider och leta efter trender. Detta mått kommer att avspegla hur väl implementeringen 
av Matheson & Mathesons nio principer utvecklar sig. Mät förseningar och förmedla 
kostnaderna för dessa till organisationen. Följ upp förseningarnas orsaker och starta nya 
projekt inom de nio principerna för att undanröja dessa. 
 

5.7 Sex Sigma 
Lägg ner tid på att analysera om Sex Sigma ska införas. Genomför en investeringsbedömning 
för varje implementeringsalternativ för att se hur stora de årliga besparingarna måste vara för 
en given återbetalningstid. Analysera detta noga då investeringarna kan bli stora. Om en 
implementeringsmodell ska genomföras så satsa stort på den. En stor del av ledningens 
engagemang måste läggas på införandet. 
 
Om en implementering ska genomföras ska grundliggande struktur vara på plats sedan 
tidigare. En variant av sådan struktur är Matheson & Mathesons nio principer. Arbeta aktivt 
med dessa under en tidsperiod före implementeringen av Sex Sigma modellen. Att arbeta med 
de nio principerna tjänar även som träningsexempel och försöksobjekt före implementeringen 
av en så stor modell som Sex Sigma. 
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6 Slutdiskussion 
Denna del av examensarbetet kommer att ägnas åt de akademiska slutsatser som kan dras av 
mitt forskningsarbete. Diskussionen kommer främst att kretsa kring stödsystem till Matheson 
& Mathesons Nio Principer för Smart Forskning och Utveckling. I slutet tar jag upp förslag på 
vidare studier inom detta ämne men även förslag på studier som kan utföras på Haldex. 
 

6.1 Slutsatser 
De nio principerna omfattar inte enbart forskning och utveckling inom ett företag utan kan 
också ses som ett system för att förbättra hela organisationen. Flera av de teorier som jag har 
använt stöder därför en eller flera av de nio principerna. De modeller och teorier som kommer 
från Matheson & Matheson har samtliga anknytning till de nio principerna men dessa 
kopplingar är redan studerade av författarna och kommer därför inte att diskuteras vidare här. 
 
Lind och Skärvads teorier om teamstrukturer har syftet att designa effektiva team. Grund-
stommen för teorierna är att det är typen av arbete som ska styra valet av teamtyp. Redan på 
grundnivån finns det alltså beröringspunkter med de nio principerna då principen 
”Systematiskt Tänkande” stöds av den identifieringsprocess som måste göras för att designa 
teamen. 
 
Sex Sigma är en företagsvidd modell för kostnadsreducering. Som redan tidigare diskuterats 
innehåller modellen stöd för flera av de nio principerna men främst för Värdeskapande kultur, 
Integrera osäkerhet och Synkronisering och medinflytande. Skillnaden mot flera av de andra 
modellerna och teorierna är storleken på ett Sex Sigma projekt. Där de andra projekten ofta 
har en början och ett slut förväntas även Sex Sigma projektet fortsätta att prestera 
kostnadsreduceringar. 
 
Det kan även komma stöd från för de nio principerna från modeller som inte enbart använts 
internt inom en organisation. Porters värdekedja är ett sådant exempel. Denna företagsmodell 
tar även hänsyn till samband utanför företaget. De principer som främst stöds är ”Systematiskt 
Tänkande” och ”Strategiskt Perspektiv Utifrån –In”. 
 
Det är alltså inte bara projekt inom de nio principerna som driver på förbättringar. 
Förbättringar inom principerna kan också komma från projekt som från början inte hade något 
med de nio principerna att göra. För att få ut det maximala ur dessa projekt och modeller 
krävs att de beröringspunkter som finns mellan modellerna och de nio principerna identifieras 
och exploateras. 
 

6.2 Teoretiska slutsatser 
Den teoretiska delen av detta arbete handlar till stora delar om hur olika modeller kan 
användas för att förbättra forsknings- och utvecklingsarbete. Speciellt inom detta diskuteras 
vilka av dessa modeller kan kombineras för att stödja Matheson & Mathesons nio principer. 
Det finns naturligtvis många modeller som har teoretiska beröringspunkter med de nio 
principerna och alla diskuteras inte i detta arbete. Vissa av de diskuterade beröringspunkterna 
är generella för de flesta företag medan andra är mer företagsspecifika för Haldex. Inom detta 
område finns det utrymme för fler studier, främst av generell karaktär. 
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6.3 Praktiska slutsatser 
För företagsledningar som önskar förbättra strukturen för sin forskning och utveckling med de 
nio principerna gäller det först och främst att identifiera sina starka och svaga sidor. Dessa 
kan lämpligen identifieras med Matheson & Mathesons IQ-test. Det gäller sedan att 
identifiera de principer som kan anses vara viktiga för företaget. Genom att sammanställa 
resultatet går det att se vilka principer som företaget anser vara viktiga men som ännu inte har 
ett tillfredställande resultat. Därifrån går det sedan att ta fram modeller eller projekt för 
förbättringar. De nio principerna utgör då ett ramverk för att enklare arbeta systematiskt med 
förbättringar av forskning och utveckling. 
 

6.4 Reflektioner 
De nio principerna utgör ett ramverk för förbättringar. Detta ramverk är på vissa ställen 
överlappande. Det går även att hitta situationer som inte täcks upp av principerna. Det viktiga 
med principerna är dock inte överlappningar eller mindre områden som inte täcks upp. De nio 
principernas viktigaste bidrag är att ge en systematik till förbättringsarbetet inom forskning 
och utveckling. Det är alltså inte särskilt viktigt att de är nio principer. Det kunde lika gärna 
ha varit åtta eller tio. Det intressanta är att de är utprovade och har visat sig fungera för ett 
större antal företag inom många olika branscher. 
 

6.5 Förslag på framtida studier 
Förutom de modeller som jag beskriver här finns det andra som stödjer de nio principerna. 
Beröringspunkterna mellan dessa och de nio principerna utgör intressanta studieobjekt. Bland 
de modeller och projekt som jag nämner är beröringspunkterna mellan Lind och Skärvads 
teorier om team och Sex Sigma modellen de som jag anser vara mest intressanta. Studier av 
dessa områden kan vara både av akademisk och mer praktisk natur.  
 
På akademisk nivå handlar det främst om att hitta olika former av beröringspunkter mellan 
olika modeller och teorier och Matheson & Mathesons nio principer. Detta kan ske genom 
litteraturstudier och diskussioner och analyser av ämnet. På praktisk nivå går det att titta på 
modeller som används av företag och organisationer och se vilka fördelar dessa har lett fram 
till. På så sätt går det att utvärdera hur väl en modell stödjer de nio principerna och därmed 
forskning och utvecklingsstrukturen inom en organisation. 
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Appendix A Investeringsbedömning 
Investeringskalkylering är ett samlingsnamn för matematiska modeller som behandlar 
ekonomiska investeringar. Syftet bakom modellerna är att se om en investering är lönsam 
eller alternativt när en investering börjar ge ett positivt betalningsflöde. Vissa av modellerna 
kan också användas för att avgöra hur stort inbetalningsöverskott en investering behöver 
generera för att bli lönsam under en viss tidsperiod. 
 
I detta kapitel kommer följande beteckningar att användas. 
 
 
 
Beteckning Komponent Kommentar 
G  Grundinvestering De utbetalningar som 

uppkommer direkt vid 
genomförandet eller i 
anslutning till investeringen.  

kI  Löpande inbetalningar år k  De inbetalningar 
investeringen gett upphov till 
under året. Hänförs vanligen 
till slutet av respektive år. 

kU  Löpande utbetalningar år k  De utbetalningar 
investeringen gett upphov till 
under året. Hänförs vanligen 
till slutet av respektive år. 

ka  Inbetalningsöverskott år k  Det inbetalningsöverskott 
investeringen gett upphov till 
under året. )( kkk aUI =−   

n  Ekonomisk livslängd Det antal år som 
investeringen förväntas vara 
lönsam. Alternativt det antal 
år investeringen genererar 
inbetalningar / utbetalningar. 

S  Restvärde Det värde som investeringen 
förväntas ha när den 
ekonomiska livslängden är 
slut.  

i  Kalkylränta Den räntesats som används 
för att flytta betalningar i 
tiden i syfte att göra dem 
likvärdiga. Oftast samma 
som företagets internränta. 

 
 

Pay-backmetoden 
Detta är den enklaste formen av investeringskalkyl. Den avgör när det ackumulerade 
inbetalningsöverskottet blir lika stort som grundinvesteringen, d.v.s. hur många år det tar 
innan investeringen betalar sig. Om inbetalningsöverskottet är lika stort varje år kan Pay-
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backtiden uttryckas som kvoten mellan grundinvesteringen och det årliga 
inbetalningsöverskottet d.v.s. 
 

a
G  

 
Om inbetalningsöverskottet är olika kan det ackumulerade betalningsöverskottet räknas ut och 
jämföras med grundinvesteringen. 
 

Nuvärdesmetoden eller kapitalvärdesmetoden 
Kapitalvärdet jämför grundinvesteringen med värdet av inbetalningsöverskottet. 
Inbetalningsöverskottet flyttas då i tiden med hjälp av företagets internränta. Principen blir då 
att inbetalningar som ligger längre fram i tiden diskonteras till det värde de skulle ha i dag. En 
inbetalning som ligger långt fram i tiden får alltså en relativt mindre betydelse än en lika stor 
inbetalning som är nära förestående. Kapitalvärdesmetoden tar också hänsyn till slutvärdet av 
investeringen och diskonterar även detta till ett nuvärde. Kapitalvärde är det instrument som 
används mest vid bedömningar av forskning och utvecklingsprojekt. Det matematiska 
uttrycket ser ut som följer. 
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Varianter av kapitalvärde 
Kapitalvärde har andra användningsområden än att räkna fram värdet av en investering. 
Genom att sätta andra variabler i uttrycket som variabler finns det metoder att ta fram annan 
relevant information. Vissa av dessa metoder används så pass mycket att de har fått egna 
namn. 
 

Internräntemetoden 
Denna metod har räntan (i) som obekant. Metoden syftar till att ta fram den ränta som ger 
kapitalvärdet noll. Om räntan som ger kapitalvärdet noll är större än den normalt använda 
kalkylräntan är investeringen lönsam. Om räntan är mindre är investeringen en förlustaffär. 
Det matematiska uttrycket är: 
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I detta uttryck står räntan innanför en geometrisk summa. Denna summa kan utvecklas till 
uttrycket 
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Detta gör att ekvationen inte kan lösas analytiskt om den ekonomiska livslängden är tre år 
eller mer. Ekvationen kan dock lösas numeriskt på dator eller räknedosa. Funktionen för 
denna geometriska summa finns också tabellerad i ekonomiska och matematiska referensverk.  
 

Pay-backmetoden med hänsyn till ränta 
Den här metoden används för att på ett exaktare sätt än den vanliga pay-backmetoden 
bestämma tiden innan en investering blir lönsam. Då investeringen antagligen inte ska 
avvecklas vid tidpunkten då den börjar bli lönsam sätts restvärdet (S) till noll. Restvärdet kan 
visserligen tas med i beräkningen men det är olämpligt då restvärdet normalt sätt varierar över 
tiden och en funktion för detta kan vara svår att ta fram. Matematiskt blir uttrycket 
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Denna ekvation innehåller samma geometriska summa som internräntemetoden. Också denna 
ekvation måste normalt sett lösas numeriskt med datorhjälp eller med matematiska tabellverk. 
 

Årligt inbetalningsöverskott 
För att bedöma rimligheten i en åtgärd kan det vara idé att veta hur stort årligt 
inbetalningsöverskott en investering behöver ge upphov till för att vara lönsam. Detta går att 
åstadkomma genom samma uttryck som används för internräntemetoden, d.v.s. att 
kapitalvärdet sätts till noll. Skillnaden är att inbetalningsöverskottet (a) antas vara okänt. 
Metoden förutsätter att man kan sätta ett antal år under vilka investeringen ska vara betald. 
När ekvationen löses med avseende på a blir den enklare att lösa analytiskt men även här 
används ofta tabellerade funktioner. 
 

Annuitetsmetoden 
Med hjälp av annuitetsmetoden går det att räkna ut det årliga överskott som en investering ger 
upphov till. Metoden ger då ett lika stort värde för varje år. Kapitalkostnaderna, som täcker 
både räntor och avskrivningar, blir också framräknade som lika stora varje år. På den form 
som annuitetsmetoden gås igenom här förutsätts att inbetalningsöverskottet är lika stort varje 
år. Det finns dock metoder som gör att annuitetsmetoden kan användas även om 
inbetalningsöverskottet är olika vid olika år. Annuitetsmetoden ger samma resultat som 
kapitalvärdesmetoden så till vida att ett positivt kapitalvärde också ger upphov till en positiv 
annuitetsberäkning. Metoderna är härleda från samma matematiska grundsamband så det är 
inte förvånande. Inom annuitetsmetoden blir ekvationen för årlig kapitalkostnad 
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Det årliga överskottet blir 
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Utvidgningar av investeringsbedömningar 
I detta kapitel har jag enbart tagit med investeringskalkyler i sin enklaste form. Teorierna för 
investeringsbedömning innehåller flera andra faktorer också. Den vanligaste 
utbyggnadsformen för investeringskalkylering är att ta hänsyn till inflation och prisändringar 
som avviker från inflationstakten. Om denna typ av kalkyler ska genomföras behövs även 
konjunkturprognoser, marknadsinformation och historiska data. En annan utvidgning av 
investeringsbedömningen är att ta hänsyn till skatt. Många typer av investeringar kan skrivas 
av i företagets resultaträkning och därmed minska organisationens beskattningsbara vinst. 
Investeringen bildar på så sätt en skattesköld. 
 
Dessa olika faktorer bildar ett utfallsrum för en investering. Beräkningarna kan då användas 
för att titta på olika scenarier kring investeringen. Inom investeringsbedömningen får man sen 
titta på vilken information som verkar mest relevant. Det är också intressant att titta på den 
mängd material som man anser sig behöva för att fatta ett beslut. Många av siffrorna i en 
investeringsbedömning är befattade med osäkerhet och vid en viss punkt blir 
informationssamlandet i sig icke värdeskapande. Det gäller alltså att skapa en balans mellan 
de resurser som läggs på att samla information och de resultat processen verkligen ger. 
 

Relevanta modeller för Haldex 
Dessa modeller kan användas för alla typer av investeringar. Inom ramen för detta arbete är 
dock tillämpningar på forsknings- och utvecklingsprojekt i centrum. Det går att se på alla 
utvecklingsprojekt som en form av investering. I Haldex fall är det också ofta tämligen lätt att 
räkna på kostnader för tillverkning av olika produkter. Det som kan vara svårare att bedöma 
är den del av overheadkostnaderna som en produkt ska bära samt fortsatta försäljningar av en 
produkt efter en inledande order. 
 
För Haldex del kan teorierna främst användas för att se vilka utvecklingsprojekt som är 
lönsamma. I ett vidare perspektiv och under förutsättning att utvecklingsavdelningen bildar en 
trång sektor kan det också vara idé att titta på vilka av de lönsamma projekten som ger 
företaget mest att genomföra. Utöver detta kan beräkningarna också användas som bas för ett 
belöningssystem. 
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Appendix B ABC-kalkylering 
Jag kommer i detta appendix kort att gå igenom ABC-kalkyleringens grunder samt vad som 
skiljer en ABC-kalkyl från traditionell en genomsnittskalkyl. I slutet diskuteras även kalkyl-
systemets fördelar för Haldex samt varför en ABC-kalkyl anses ge en bättre kostnadsbild än 
traditionella metoder. 
 

Genomsnittskalkyl 
Inom genomsnittskalkylen skiljer man mellan direkta kostnader och overheadkostnader. 
Genomsnittskalkylen bygger på att en produkt ska bära sina egna direkta kostnader samt en 
del av företagets overheadkostnader. Andelen overheadkostnader en produkt ska bära baseras 
på den totala mängden overheadkostnader i förhållande till en kostnadsbas. Denna bas utgörs 
normalt av den totala mängden av någon av företagets direkta kostnader. T.ex. brukar 
tillverkningsomkostnader normalt sett baseras på direkta lönekostnader medan 
materialomkostnader baseras på direkta materialkostnader. Tanken är att omkostnaden och 
dess bas ska vara proportionella mot varandra. När kostnaden för en produkt sedan ska räknas 
fram tillkommer alltså procentuella tillägg för overheadkostnaderna. 
 
När principerna för genomsnittskalkyl utvecklades bestod kostnaderna för en produkt till 
största delen av material och direkt tillfört arbete. Detta skiljer sig markant från idag. Genom 
ökad automatisering inom de tillverkande processerna och en ökning av antalet medarbetare i 
överordnade funktioner har denna balans skiftat. Numera är det oftast overheadkostnaderna 
som utgör den största delen av en produkts kostnader. Detta har fått till följd att de 
procentuella tilläggen för overheadkostnader har ökat markant och tillägg på flera hundra 
procent är inte ovanliga. Konsekvenserna av detta diskuteras nedan. 
 

ABC-kalkyl 
ABC-kalkyl står för Activity Based Costing eller Aktivitetsbaserad Kalkylering. Metoden går 
ut på att härleda ett företags kostnader till olika aktiviteter i stället för att enbart hänföra dem 
till overheadkostnader. Kostnaderna för ett projekt kan sedan adderas och slås ut på de 
enskilda produkterna. 
 
Att designa ett kalkyleringssystem med ABC-kalkyl är ofta ett stort projekt. Den kritiska 
delen är att sortera ut de aktiviteter som ger störst bidrag till kostnaderna och sålla bort eller 
slå samman de som betyder mindre. Ett utvecklingsprojekt kan tjäna som exempel. Ett 
utvecklingsprojekt består av flera delar. Några av dessa kan vara förstudier, beräkningar och 
ritningsunderlag. Det blir då intressant att titta på om alla dessa aktiviteter alltid ingår i alla 
utvecklingsprojekt och om så är fallet alltid tar ungefär lika stora resurser i anspråk. Om det är 
på detta sätt kan de olika aktiviteterna slås samman till en enda. Skulle det vara så att de olika 
projekten skiljer sig åt för mycket måste aktiviteterna delas upp var och en för sig förutsatt att 
de är tillräckligt stora för att vara relevanta. 
 
Under designen av kostnadssystemet arbetar man vanligtvis med ett stort antal aktiviteter. Det 
är inte ovanligt med några hundra aktiviteter under utredningsarbetet. Dessa ska sedan 
reduceras till ett mer hanterligt system genom att plocka fram de aktiviteter som är viktigast 
och slå samman de som är mindre viktiga. Här måste det finnas en balans mellan systemets 
komplexitet och exaktheten i den information som kostnadssystemet ska ge. Givetvis kommer 
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det även att bli kvar vissa typer av overheadkostnader även här. Exempel på dessa kan vara 
överordnad administration i form av lönefunktioner eller reparation av maskiner. Systemet ger 
dock en mer exakt grundbild över den större delen av kostnaderna. Detta gör att påläggsbasen 
blir större i förhållande till overheadkostnaderna och därmed blir de procentuella påslagen 
mindre. 
 

Jämförelse 
Genomsnittskalkyl har två större nackdelar. Den första är en tendens att subventionera mindre 
orders på bekostnad av större. Detta beror på att vissa kostnader finns för varje order oavsett 
om den är liten eller stor. Det kan t.ex. vara fakturering, utvecklingsarbete eller vissa typer av 
maskinomställningar. Dessa små orders förbrukar normalt sett små resurser i direkta 
kostnader. När overheadkostnaderna sedan läggs på som ett fast procentuellt pålägg på den 
direkta kostnaden kommer påslaget att vara mindre än den egentliga kostnaden för 
overheadfunktionerna. ABC-kalkyl minskar detta problem då en större del av kostnaderna 
direkt relateras till produkten. 
 
Problem nummer två uppkommer av att påläggssatserna, som ju tidigare nämnts, ofta är stora. 
Det betyder att en liten förändring i de direkta kostnaderna, t.ex. direkt lön, kan ge en stor 
hävstångseffekt för overheadkostnaderna. En liten förändring i en direkt kostnad skulle kunna 
få till följd att en order i praktiken blir en förlust alternativt att priset i slutändan blir så högt 
att kunden går till en konkurrent i stället. ABC-kalkylen löser även detta problem då de 
procentuella pålägg som eventuellt kvarstår är betydligt mindre. 
 

Tillämpningar för Haldex 
En större exakthet i kostnadssystemet ger många fördelar. Den mest uppenbara är att priserna 
mot kund får en mer rättvis fördelning. Detta kan ge konkurrensfördelar då större orders inte 
längre subventionerar mindre. Varje order får bära sin egen kostnad och kunderna 
subventionerar inte längre varandra. 
 
Det finns även fördelar kopplade till företagets mätsystem. Om Haldex väljer att införa 
kapitalvärde som värdeskapande mått är det viktigt att kostnaderna uppskattas på ett riktigt 
sätt. Annars försvinner många av fördelarna med måttet. Detta är särskilt viktigt om måttet 
ska användas som bedömningsgrund för olika alternativ eller belöningssystem. 
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Organisationstest 

 
 
Detta test bygger på ett frågeformulär som används av konsultfirman ”Strategic Decision 
Group”. Testet är delvis omformulerat för att passa in på ett företag av Haldex storlek och 
inriktning. Testet är nedbrutet i nio delmoment som vardera innehåller fem frågor. 
Delmomenten representerar en av nio principer för ett mer disciplinerat och mer 
framgångsrikt affärsmannaskap. Testresultatet identifierar de områden där en organisation 
arbetar effektivt och de områden där effektiviteten behöver förbättras. I resultatet ingår också 
ett övergripande värde som kan användas som benchmarking mot andra organisationer.  
 
Var och en av frågorna i testet graderas på en skala mellan -3 och +3 där +3 är högsta 
graderingen. Om organisationen uppför sig på ett sätt som kan liknas vid mittkolumnen ges 
resultatet -3. Om organisationen i stället uppför sig på ett sätt som kan liknas vid 
högerkolumnen ges +3 poäng. Ligger organisationen någonstans däremellan måste en 
gradering utföras. 
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Värdeskapande kultur 
 
Hur skapar organisationen 
värde? 

Medarbetarna fokuserar på 
sina egna jobb och saknar 
förståelse för hur värde 
skapas inom organisationen. 

Medarbetarna vet vilka 
kunderna är och hur 
organisationen skapar värde 
genom att bistå dem. 

Finns det mätsystem för 
värdeskapandet? 

Det finns inga mått för 
värdeskapande eller så många 
att medarbetarna inte vet vilka 
som är viktiga. 

Det finns ett begränsat antal 
mått och dessa fungerar som 
bas för beslutsfattande och 
belöningssystem. 

Hur löser man konflikter? Konflikter avgörs genom 
åberopande av makt inom 
organisationen. Konflikter blir 
ofta personliga och 
medarbetarna har ingen 
helhetssyn över 
problematiken. 

Konfliktsituationer löses 
genom att undersöka 
problematiken genom en 
etablerad syn på 
värdeskapande för 
organisationen och dess 
kunder. 

Hur utvärderas olika beslut? Utvärderingarna mäter inte 
verkligt värdeskapande eller 
man använder ett måttsystem 
som inte går att översätta till 
verkligt värdeskapande, t ex 
intuitivt 
poängbedömningssystem.  

Utvärderingarna är skapade 
för att kunna spåra händelser 
och relatera dessa till 
värdeskapande inom 
organisationen. Detta kan ske 
genom direkta mått som NPV 
eller genom indirekta mått 
som NPV per förseningsdag. 

Kan medarbetarna fritt 
ifrågasätta sitt eget och andras 
arbete om de anser att detta 
inte skapar värde för 
organisationen? 

Medarbetare avskräcks från 
att ifrågasätta hur 
värdeskapande aktiviteter är. 
De har upplevt eller tror att 
det kommer att slå tillbaka 
mot dem om de kritiserar 
organisationens handlingssätt. 

Det finns flera exempel på hur 
handlingssätt har ifrågasatts. 
Frågeställningar angående hur 
aktiviteter verkligen skapar 
värde anses legitima. 
Förfaranden och 
handlingsmönster som inte 
skapar värde ändras eller tas 
bort. 
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Utveckla alternativ 
 
Undersök hur många 
alternativ som utvärderats i de 
beslut som tagits nyligen. 

Endast ett alternativ (med 
eventuella mindre variationer) 
läggs fram. Valet står mellan 
att säga ja eller nej till 
alternativet. 

Det finns utförlig 
dokumentation över flera 
goda förslag som avvisades 
till förmån för ännu bättre 
alternativ. 

Undersök planeringsgraden 
hos olika alternativ. 

Planeringen består endast av 
en rad övergripande mål utan 
att ta upp någon vägledning 
om hur dessa ska uppfyllas 
eller planeringen är en 
detaljerad plan över endast ett 
alternativ. 

Samtliga alternativ planeras 
tillräckligt för att bli 
genomförbara men de är inte 
överspecificerade. 
Medarbetarna förstår vad som 
krävs för att implementera 
och genomföra varje beslut 
men detaljerade planer 
utvecklas enbart för det valda 
alternativet. 

Hur löses motsättningar inom 
alternativutvecklingen? 

Motsättningar leder till 
regelrätta konflikter som 
avgörs genom åberopande av 
makt. Alla idéer utom en 
trycks undan. 

När medarbetarna har 
meningsskiljaktigheter 
införlivas de olika synsätten i 
alternativ som sedan 
utvärderas objektivt. 

Hur utvärderas alternativ? Medarbetare använder sitt 
eget omdöme för att välja ut 
alternativ. Medarbetarnas 
beslut färgas av interna mål 
och maktspel. Målet blir 
sedan att skapa en socialt 
accepterad konsensus.  

Medarbetarna använder 
metoder för att på ett 
systematiskt sätt knyta de 
olika alternativen till mått på 
värdeskapande. Alternativen 
rangordnas efter förmåga att 
skapa värde för företaget. 

Används det nya metoder för 
att skapa alternativ? 

Metoder som bryter gamla 
mönster ses som ickeexakta 
och används inte. 

Medarbetarna använder 
formella metoder och 
aktiviteter för att komma fram 
till nya alternativ. Exempel 
kan vara brainstorming eller 
strategimatriser. 
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Ständigt lärande 
 
Hur relateras förändring till 
mål? 

Medarbetarna ser 
organisationens mål som att 
fortsätta att göra det man 
alltid har gjort. Förändringar 
ses som något nödvändigt 
som tvingas på utifrån. 

Medarbetarna ser 
organisationens mål som att 
ständigt lära sig att skapa 
mera värde och förändra sig 
efter detta. 

Vilka historier går inom 
företaget? 

Historierna rör ofta små 
förändringar eller 
misslyckade försök till 
förändringar. Det finns en 
stolthet över att inte förändras 
(bevara traditioner). Det 
förekommer historier om 
varför förändring inte 
förekommer. 

Det finns flera historier om 
lyckade förändringar varav 
många större som gett upphov 
till stora paradigmskiften.  

Vad är attityden till nyligen 
genomförda förändringar? 

Medarbetarna ser 
förändringen som påtvingad. 
Undvikande av negativa 
konsekvenser är den största 
motivationsfaktorn för 
förändring. 

Förändring ses som positiv 
och produktiv även om 
genomförandet ansågs svårt. 
Den största 
motivationsfaktorn är nya 
möjligheter. 

Vad är reaktionerna på nya 
idéer och kritik? 

Många medarbetare är 
oflexibla och har problem att 
förstå nya idéer. Nya idéer ses 
som farliga och hotande och 
förkastas på grund av 
fördomar. Experimenterande 
med nya förhållningssätt och 
organisationsformer är 
ovanliga. Medarbetarna 
tenderar att ”skjuta 
budbäraren”. 

Medarbetarna visar entusiasm 
över möjligheter till inlärning 
och kompetensbreddning. 
Medarbetarna experimenterar 
med nya koncept och idéer för 
att hitta möjligheter till 
värdeskapande applikationer.  

Letas det på ett formellt eller 
informellt sätt efter nya idéer 
och möjligheter? 

Sådana aktiviteter saknas och 
organisationen hämmar 
medarbetare som letar efter 
nya idéer. 

Medarbetare söker aktivt efter 
nya förbättringsmöjligheter 
som t ex benchmarking eller 
nya mätsystem. 
Kvalitetsprogram ingår som  
en väsentlig del av företagets 
aktiviteter. 
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Integrera osäkerhet 
 
Hur bedöms en variabel av en 
medarbetare som har expertis 
i frågan? 

Medarbetare ger en exakt 
angivelse utan att införliva 
osäkerhet. Medarbetarna har 
låg medvetenhet om faktorer 
som påverkar deras 
antaganden. Medarbetaren ser 
en forecast som något inom 
hans eller hennes kontroll. 

Medarbetare anger ett 
intervall eller någon 
sannolikhet. Medarbetaren 
anger nyckelaspekter och 
scenario som påverkar 
resultatet. 

Hur skapas 
planeringsdokument? Hur 
används de? 

Planerna förutsätter vissa 
antaganden. Forecasts består 
av framförhandlade siffror 
eller konservativa 
uppskattningar. Ofta utvecklar 
sig dessa siffror till en felaktig 
kollektiv syn på framtiden. 

Planer fokuserar på stora 
beslut och osäkerhetskällor. 
Intervall och sannolikheter 
som representerar 
osäkerhetskällor finns med i 
organisationens forecast. 

Hur läggs organisationens 
budget och 
kostnadsuppskattningar? 

Budgeten är fast och 
medarbetare förväntas ge 
utlovade resultat på redan 
fastslagna budgetar. 
Medarbetare begär 
rutinmässigt för mycket 
resurser och överordnade skär 
ner på dessa. Medarbetare 
som ställer ut stora 
överdådiga löften premieras 
för detta. 

Medarbetarna har kunskap om 
att kostnader för stora 
framsteg inte kan förutsägas. 
Budgeteringsprocessen är 
flexibel och kan anpassas när 
ny information tillkommer. 

Hur uppkommer åtaganden 
och vad hålls medarbetarna 
ansvariga för? 

Information som samlas in 
som diskussionsunderlag och 
för förståelse görs till 
åtaganden. Detta dubbla 
budskap ger en skev bild av 
osäkerheten kring projekten. 

Åtaganden baseras på nåbara 
mål och medarbetare hålls 
ansvariga för saker inom 
deras kontroll. 
Osäkerhetsuppskattningar ger 
organisationen information 
om vilken risk den tar. 

Vilka antaganden finns vid 
planering och i 
beslutsunderlag? 

Där finns många antaganden 
både uttryckta och 
underförstådda. Ofta 
undersöks bara ett scenario. 
Detta är vanligen 
underförstått. 

Det antaganden som görs är 
väl uttryckta och är inte av 
kritisk betydelse. Flera 
scenario utreds för att 
representera osäkerheten i ett 
underlag. 
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Strategiskt perspektiv utifrån – in 
 
Hur svarar medarbetare på 
frågor angående förändringar 
i affärsmiljön? 

Medarbetarna har fokus på 
hur den egna organisationen 
förändras och internt 
framtagna trendanalyser, ett 
inifrån – ut perspektiv. 

Medarbetarna har ett brett 
perspektiv på de krafter som 
påverkar kunderna och 
industrin. Medarbetarna har 
koll på konkurrenternas 
positioner och strategi och 
dessas influenser på den egna 
organisationen. 

Finns det formella verktyg 
och processer för att titta på 
organisationen i ett utifrån – 
in perspektiv? 

Det är svårt att hitta personal 
och processer som 
dokumenterar ett utifrån – in 
perspektiv. Organisationen 
fokuserar på dagliga 
pressande frågor och 
information som utrycker 
utifrån – in perspektiv 
återfinns oftast som olästa 
rapporter. 

Det finns personal och 
processer specialiserade på att 
ta fram och dokumentera ett 
utifrån – in perspektiv. 

Vilka antaganden görs vid 
planering och beslut? 

Det finns många antaganden 
som baseras på en utvidgning 
av nuvarande affärsområde. 
Beslutsunderlag innehåller 
information om historiska 
trender, förväntade 
kursutvecklingar, var 
organisationen ligger i 
förhållande till sina 
konkurrenter etc. 

Det finns få antaganden och 
dessa bottnar i en 
grundläggande förståelse för 
vad som driver branschen. 
Det finns rapporter om de 
underliggande faktorer som 
förändrar organisationens 
förutsättningar. 

Deltar medarbetarna i 
aktiviteter avsedda att utvidga 
sitt perspektiv i riktning 
utifrån – in? 

Medarbetarna fokuserar på att 
sköta sina egna arbeten. Det 
läggs inte ner tid på att få 
fram information utifrån. 
Organisationen stödjer inte 
denna typ av verksamhet. 

De flesta medarbetare deltar i 
aktiviteter för att bredda sitt 
perspektiv (t ex jobbrotation, 
branschmöten etc). 
Organisationen sätter värde på 
och stödjer dessa aktiviteter. 

Hur tolkar medarbetarna 
händelser som påverkar 
branschen? 

Medarbetarna har problem 
med att tolka händelser. De 
koncentrerar sig på detaljer 
och har svårt att relatera 
händelser i  omvärlden till sin 
egen industribransch. 

Medarbetarna tolkar 
händelser och visar en djup 
förståelse för branschen. De 
kan förklara en händelses 
inverkan på branschen. 
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Systematiskt tänkande 
 
Vilka faktorer anses viktiga 
och hålls i åtanke vid 
beslutsrekommendationer?  

Få faktorer eller så många att 
informationen blir 
oöverskådlig betraktas. 
Rekommendationer baseras 
på information som bara 
påverkar en del av 
organisationen. 

Många faktorer betraktas och 
man arbetar sig sedan ner till 
en kortare lista över de 
viktigaste faktorerna ur ett 
värdeskapande perspektiv. 
Rekommendationen avser 
påverkan på hela 
organisationen. 

Vilka faktorer gås över när ett 
beslut ska tas? 

Det finns ingen lista över 
faktorer och olika 
medarbetare betraktar olika 
faktorer. 

Medarbetarna vet eller har en 
lista över de viktiga faktorer 
som ska gås igenom vid 
beslut inom respektive 
affärsområde. 

Hur integreras olika synsätt (t 
ex utveckling, produktion och 
marknad) i ett beslut? 

Få olika synsätt finns 
representerade i 
beslutsgången. Medarbetare 
med olika synsätt går samman 
i läger som vart och ett anser 
sig ha den enda riktiga 
ståndpunkten. 

Olika synsätt representeras i 
varje beslut och ett integrerat 
perspektiv växer fram. 
Medarbetarnas olika synsätt 
respekteras och används som 
grund för en djupare 
förståelse. 

Finns det systematiska 
modeller för viktiga 
affärssystem (t ex 
affärsmodeller över 
värdegenerering, 
branschdynamik, 
portföljsammansättning etc)? 

Systematiska modeller är 
sällsynta och om de finns 
används de sällan eller enbart 
av specialiserade 
medarbetare. Modellerna är 
ofta för komplexa för att vara 
värdefulla. 

Det finns många systematiska 
modeller och de används 
rutinmässigt för att utveckla 
djupare insikter och 
genomföra 
känslighetsanalyser. 

Hur besvarar medarbetare en 
komplex fråga? Hur utvecklar 
de sina resonemang?  

Medarbetare gör snabba 
bedömningar baserade på 
känsla och personligt 
perspektiv utan att medge 
några egna begränsningar. 
Alternativt blir de 
överväldigade av frågan och 
kan inte prestera 
tillfredställande svar utan att 
utnyttja stora resurser. 

Tankeprocessen visar på ett 
brett perspektiv på 
frågeställningen och 
medarbetaren kommer fram 
till ett grovt resultat. 
Medarbetaren kan utveckla 
sitt tänkande med hjälp av 
andra resurser (t ex andra 
medarbetare, checklistor eller 
modeller). 
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Öppet informationsflöde 
 
Är det lätt för medarbetare att 
få fram den information de 
behöver? 

Medarbetarna måste söka 
länge för att få information. 
De kan behöva vänta på 
godkännande för att få viss 
typ av information från vissa 
källor. 

Medarbetarna får all 
information de behöver 
snabbt. (De kan nå rätt person 
på två telefonsamtal.) 

Finns det mycket information 
som hålls hemlig för 
medarbetarna? 

Medarbetarna känner att de 
saknar kritisk information i 
många frågor. Konkurrenterna 
kan ha bättre information om 
deras egen organisation än de 
själva. 

Det finns få hemligheter och 
det som hålls hemligt är 
accepterat av medarbetarna 
(t.ex. av konkurrensmässiga, 
juridiska eller personliga 
skäl). 

Hur mycket information får 
man från andra medarbetare 
inom organisationen? 

Medarbetarna har problem 
med att få information från 
andra och måste anstränga sig 
för att få fram även 
grundläggande information. 
Information används som en 
källa till personlig makt. 

Medarbetarna har mycket 
information, ofta nästan för 
mycket. Medarbetarna anser 
att deras kolleger är 
förutseende och hjälpsamma 
med information. 

Finns det formella 
kommunikationskanaler och 
hur används dessa? 

De kommunikationskanaler 
som finns är inte relevanta för 
att skapa värde. Informella 
kanaler motarbetas av 
organisationen. 

Det finns ett överflöd av 
kommunikationskanaler och 
informationen flödar fritt. 
Medarbetarna anser att de är 
till hjälp i arbetet. Informella 
informationskanaler (t.ex. 
nätverk) uppmuntras. 

Bidrar medarbetarna med 
information till 
kommunikationskanalerna 
och till sina kolleger? 

Medverkan inom 
informationsflödet är 
begränsad och möjligheterna 
att bidra är få. 

Medarbetarna bidrar till 
systemet och anser att de blir 
belönade för det antingen 
formellt eller informellt. 
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Synkronisering och medinflytande 
 
Finns det strategiska riktlinjer 
för olika nivåer / avdelningar 
inom organisationen? 

Det finns inga strategier eller 
om det finns innehåller de 
ingen relevant vägledning för 
beslutsfattande. Medarbetarna 
har en cynisk syn på 
strategierna och ser dessa som 
PR från ledningen. Det är 
svårt att se samband mellan 
strategier på olika nivåer 
inom organisationen. 

Det finns klara strategier för 
samtliga nivåer och de 
innehåller relevant vägledning 
för beslutsfattande. Det är lätt 
att se samband mellan 
strategier på olika nivåer 
inom organisationen. 
Strategier på operationell nivå 
implementerar strategier på 
högre nivåer. 

Vilka mått på värde används 
för att utvärdera beslut på 
olika nivåer? 

Det finns inget mätsystem 
eller om det finns har varje 
nivå / avdelning sitt eget 
mätsystem och egna 
beslutskriterier utan någon 
koppling till strategierna på 
andra nivåer / avdelningar. 

Det finns klara mätsystem på 
samtliga nivåer / avdelningar. 
Mätsystem för olika nivåer / 
avdelningar har klara 
samband. 

Hur mycket godkännande 
krävs för genomförandet av 
ett stort projekt? 

Beslut behöver godkännas på 
flera olika nivåer. 
Medarbetarna ser 
projektmöten som bortkastad 
tid. Möten med ledning 
ogillas eftersom de ofta ger 
upphov till nya prioriteringar 
utan synbar orsak. Ledningen 
känner sig överbelastad av att 
ständigt behöva kontrollera 
medarbetarna. 

Beslut kräver få godkännande 
eftersom medarbetarna förstår 
organisationens strategier och 
känner ansvar för att 
genomföra dessa. Möten med 
ledningen ses som en 
möjlighet för värdeskapande. 

Hur mycket personal 
involveras i ett viktigt beslut? 

Antingen mycket få eller så 
många att hela processen 
saktas ner. Normalt kommer 
förslag från operationella 
nivåer till ledningen för 
avslag eller godkännande. 

Många medarbetare på flera 
nivåer inom organisationen 
involveras. Beslutsprocessen 
utförs som en dialog som 
kommer fram till vilka 
resurser som olika nivåer 
behöver bidra med. 
Ledningen inom olika nivåer 
samarbetar för att bygga upp 
ett beslut. Resurser 
mobiliseras för handling och 
implementering. 

Hur genomförs 
kontroversiella beslut? 

Besluten håller inte och rivs 
upp eller görs om upprepade 
gånger. 

Medarbetarna ställer sig 
bakom besluten och utför 
dem. Det finns förståelse för 
besluten och organisationens 
förmåga att skapa 
värdeskapande beslut. 

 



 66

Disciplinerat beslutsfattande 
 
Hur tas strategiska beslut? Besluten tas ofta utan ett 

medvetet urval. Om det finns 
ett urval är anledningarna till 
valet ofta oklara och 
odokumenterade. Någon i 
ledande ställning kanske bara 
tog ett beslut. 

Besluten tas ur ett medvetet 
urval och processen för hur 
det kom till är dokumenterad. 
Medarbetarna kan redogöra 
för processen som ledde fram 
till beslutet. 

Hur genomförs 
beslutsprocessen? 

Medarbetarna är osäkra på 
hur beslut uppkommer och 
vem som är beslutsfattare. 
Beslutsprocessen varierar  
beroende på vad som ska 
beslutas och vilka som 
involveras.  

Det finns en systematisk 
process som fokuserar på att 
ta kvalitativa beslut. 
Processen involverar 
företagets bästa erfarenheter 
inom området. 

Vilken typ av beslut tar 
organisationen? 

Besluten är ofta skissartade 
eller så saknas vissa 
beslutskategorier helt. (En 
situation där R&D-portföljen 
enbart är resultatet av vilka 
projekt som råkar finns just 
nu, utan förankring i 
affärsstrategin.) 

Medarbetarna skiljer mellan 
beslut på olika nivåer inom 
organisationen t ex projekt-, 
portfölj- och strategisk nivå.  

Hur framförs kritik mot 
beslutsprocessen? 

Medarbetarna tycker att 
beslutsprocessen ofta kommer 
fram till felaktiga beslut som 
förstör värde för 
organisationen och slösar bort 
medarbetarnas tid. Kritiken är 
ofta cynisk och destruktiv och 
uttrycker en känsla av 
hopplöshet. 

Medarbetarna förstår värdet 
av beslutsprocessen och deras 
kritik tas emot och analyseras 
för att ta fram potentiella 
förbättringsåtgärder. 

Finns det formella verktyg för 
att stödja beslutsprocessen? 

Det finns inga verktyg eller 
om de finns används de inte 
ofta för att stödja 
beslutsgången. Ibland 
används de för att rättfärdiga 
beslut i efterhand. 

Det finns moderna verktyg för 
beslutsanalys, t.ex. 
beslutskvalitet, diagram, 
portföljnätverk, 
produktivitetskurvor och 
strategitablåer. 
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Svarstablå 
 
 
 
 
 
 
 
Princip 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

Total 
summa 

Positiv 
summa 

Negativ 
summa 

Värdeskapande kultur 
 

        

Utveckla alternativ 
 

        

Ständigt lärande 
 

        

Integrera osäkerhet 
 

        

Strategiskt perspektiv 
utifrån - in 

        

Systematiskt tänkande 
 

        

Öppet 
informationsflöde 

        

Synkronisering och 
medinflytande 

        

Disciplinerat 
beslutsfattande  
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Bilaga 2 
 

Resultat från IQ-test 
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Haldex som helhet 
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VD 
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Marknadsavdelningen 
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Produktion 
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Utvecklingsavdelningen 
 
 
 
 
 
 

 


