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Sammanfattning 

Att mäta hur effektivt aktiviteter och processer utförs för att lokalisera förbättringspunkter 
är både svårt och komplext på en utvecklingsavdelning. Förbättringsmöjligheterna står i 
relation till hur väl de anställda är benägna att förmedla upplevelser av processerna, vad 
som kunde gjorts annorlunda för att korta ned delprocesserna inom avdelningen men 
likväl tvärfunktionellt. 
 
Utförandet av examensarbetet har varit förankrat på Scania Tekniskt Centrums avdelning 
för transmissionsutveckling. Fokus har legat på att, genom kartläggning av provprocessen 
och dess aktiviteter utföra en fallstudie mellan tidigare utförd dokumentation och 
pågående ärende för att se om liknande problematik upprepas och på så vis pekar på att 
inga förbättringsåtgärder implementerats sedan föregående version växellådor.  
 
Genom att analysera orsaker som ligger till grund för att provobjekt inte utnyttjas effektivt, 
utvärderades om ett gemensamt arbetssätt saknades och om implementering av 
standardiserade arbetssätt skulle kunna medföra minskade ledtider samt säkra att 
informationsflöden inte faller bort. En nulägeskartläggning utfördes genom intervjuer och 
observationer för att under bearbetning sedan analyseras och belysa hur tillvägagångssätt i 
lika aktiviteter mellan grupper skiljer sig. 
 
Resultatet av fallstudien blev grunden till att ett ramverk för hur definitioner i förhållande 
till provobjektets värdeskapande-, icke värdeskapande men nödvändiga- och icke 
värdeskapande aktiviteter skapades. Detta för att möjliggöra framtida mätbarhet av 
provobjektens effektiva utnyttjande då definitionen tidigare inte varit klar. Definitionerna 
står i relation till teorin om slöseri men är anpassad till provobjekten i samråd med 
Scaniaanställda. Av studien kunde författarna med hjälp av hängiven personal peka på 
brister i och emellan provprocessens aktiviteter. 

Nyckelord 
Processeffektivitet, mätbarhet i R&D, ledtidsreducering, värdeskapande aktivitet
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Abstract 
Measuring how efficiently activities and processes are performed to identify improvement points 
is both difficult and complex for a research and development department. The possibilities of 
improvement are related to how well the employees are inclined to convey experiences of the 
processes, what could have been done differently to shorten the sub-processes within the 
department but also cross-functional. 
 
The execution of the thesis project has been based at Scania Technical Center’s department for 
transmission development. The focus has been on, by mapping the test process and its activities, 
carrying out a case study between previously performed documentation and an ongoing case to 
see if similar problems are repeated and thus pointing out that no improvement have been 
implemented since the previous version of gearboxes. 
 
By analyzing causes that determine test objects not being used effectively, the authors evaluated 
whether a common work method was lacking and whether implementing standardized working 
methods could lead to reduced lead times and ensure that information would not disappear in the 
process. 
 
A current situation survey was carried out through interviews and observations in order to 
analyze and clarify during the processing how approaches in equal activities between groups 
differ. 
 
The result of the case study formed a framework to define the relations to the test objects value-
added-, non-value-added but necessary- and non-value-added activities. This is to enable future 
measurability of the test objects effective utilization when the definition has not previously been 
completed. The definitions are in relation to the theory of waste but are adapted to the test 
objects in consultation with Scania employees. From the study, the authors could, with the help 
of dedicated staff, point out deficiencies in and between the test process activities. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras Scania och den interna uppdragsgivaren NT samt ramen för 

projektet och dess frågeställning. Detta för att ge en tydlig bild av problemet, målet och 
syftet.  

1.1. Bakgrund 
På Scania Tekniskt Centrum, STC, utvecklas Scanias framtida transportlösningar och 

tjänster. På NT, som är en del av Scanias drivlineutveckling, utvecklas framtidens 

växellådor. Utveckling och provning av prototypväxellådor görs både i testriggar och på 

testfordon. I ett utvecklingsprojekt är många internkunder inblandade. Konstruktörer, 

provningsingenjörer, provcellsingenjörer, montörer och provningskoordinerare, för att 

nämna några, och det ger upphov till en komplicerad process där kommunikation och 

gränssnitt mellan de olika avdelningarna måste vara tydliga. Som ett led i Scanias strävan 

att hela tiden utvecklas genom ständiga förbättringar och eliminera slöseri, vilket är en 

filosofi som är djupt rotad i Scanias kultur och arbetssätt, ska en kartläggning och analys 

på flödet av prototypväxellådor göras.  

1.2. Problembeskrivning 
För att kunna utnyttja provobjekten effektivare måste man få en klar bild över vad som 

händer i de olika processerna och hur information förs vidare samt hur och när arbete 

utförs. Det måste finnas ett bestämt normalläge samt en definition på hur 

utnyttjandegraden av provobjektet ska mätas. I projekten hanteras en stor mängd 

provobjekt och i dagsläget finns inte något tydligt beskrivet arbetssätt eller process med 

tillhörande rutiner då en organisationsförändring nyligen ägt rum. Idag har man en känsla 

av att det går att utnyttja provobjekten effektivare samt att man arbetar olika på olika 

avdelningar. 

1.3. Syfte 
Syftet är att undersöka om det finns behov av ett gemensamt och förbättrat arbetssätt för 

att kunna utnyttja provobjekt effektivare och säkra informationsöverföring 

tvärfunktionellt. Detta i linje med Scanias strävan att inneha och bibehålla en 

marknadsledande position och konkurrenskraft där ”Focus and ambition” som är ett 
fokusområde i Scanias strategiska plan för att minska och effektivisera kostnader. 

1.4. Mål 
Mål för arbetet är att genom kartläggning och analys av flödet för prototypväxellådor 

och dess processer föreslå förbättringsåtgärder som leder till ökad utnyttjandegrad av 

provobjekt. 

1.5. Frågeställning 
• Hur definieras utnyttjandegraden och hur mäts den? 

• Vad är värdeskapande tid för objektet? 

• Hur ser nuläget ut, hur arbetar grupperna i provprocessen idag på transmission?  

• Vart uppstår flaskhalsen? 

• Finns det ett standardiserat arbetssätt, om det finns, följs det? 
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1.6. Avgränsning 
Fallstudien för det historiska flödet kommer avgränsas till att följa ett specifikt objekts 

dokumentation ur GW33 FX.X-serien från en provningsingenjör från avdelningarna 

NTBM, NTBK, NTBR, NTBG och NTAC. Studien kommer att utföras under de 10veckor som 

examensarbetet pågår.  

Fallstudien av det inledningsvisa flödet för nuvarande version GW33 FX.X kommer att 

avgränsas till de tre första provobjekten. Ett objekt från vecka 14 och två objekt från vecka 

15. Studien kommer även att begränsas till att utföras, under fyra veckor, från vecka 14 

till och med senast vecka 17 år 2019. Endast från att provobjektet kommit till byggnad 

103:s godsmottagning Kilen fram till att avsedd provning är slutförd kommer att beaktas. 
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2. Scanias arbetssätt 
De kärnvärden, principer och metoder som R&D Factory beskriver är en vägledning och 

ett förhållningssätt tänkt att tillämpas i utvecklingsprocessen där behovet styr uppdraget. 

Ett begrepp, som även är en av Scanias huvudprinciper, i R&D Factory, är 

flödesorientering. Tydligt definierade flöden som är väl avvägda ur behovssynpunkt 

säkerställer i högre grad tillfredsställda internkunders och slutkunders behov. Rätt 

leverans i rätt tid. Att eliminera slöseri är ett av Scanias kärnvärden. Genom att eliminera 

slöseri, vilket bygger på att lokalisera samt reducera det som inte tillför nytta eller värde 

för kunden, kan effektiviteten ökas (Scania, 2011). 

2.1. R&D Factory 
R&D Factory är en förutsättning för att Scania ska fortsätta vara en av de ledande 

aktörerna på marknaden, (se Figur 1). Grunden är Scanias kärnvärden, inriktning mot 

arbetsmetoder och engagerade medarbetare. Modellen är vägledande för att fatta beslut 

som leder till en stabil och tillförlitlig utvecklingsprocess där konkurrenskraften ständigt 

förbättras och uppfyller kundernas behov.  

 

Figur 1. R&D-huset (Scania, 2011). 

 

Scanias kärnvärden 

Kärnvärdena representerar företagets kultur och värderingar. Kunden först, Respekt för 

individen och Eliminering av slöseri bildar en helhet och är beroende av varandra. 

Kunden först innebär att värde alltid definieras ur kundens perspektiv för att säkerställa 

att rätt saker utförs. Respekt för individen innebär bland annat att alla ska kunna påverka 

och ges möjlighet till utveckling efter individens förutsättningar men även att få möjlighet 

att ta ansvar för min egen och gruppens utveckling. Eliminering av slöseri syftar till att 

avvikelser ska ses som en värdefull källa till förbättringar som ska utnyttjas i till att 
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ständigt förbättra processerna för att öka kundvärdet. Genom att eliminera sådant som 

inte tillför värde eller nytta för kunden stärks Scanias konkurrenskraft.  

Ansvarskultur för framgång 

De principer som ansvarskulturen bygger på är ledarskapet och medarbetarskapet med 

framgångsfaktorer som kreativitet och kompetens. Man lär av varandra och av varandras 

misstag. Ledarskapsprinciperna bygger på att våga utmana och ta initiativ men också att 

följa Scanias riktlinjer samt att agera självständigt och tvärfunktionellt. Att bygga 

kunnande genom att kontinuerligt lära och långsiktigt tänkande med tidigt agerande är 

också centralt i ledarskapsprinciperna. Principerna ska säkra samarbetet genom hela 

gruppen och med tydlig ansvarsfördelning tillsammans arbeta mot samma mål. Tydligt 

uttalade uppgifter gör det enklare att hjälpa varandra samt veta vad andra gör. 

Scanias principer 

Principerna är normalläge-flödesorientering, behovsstyrt, rätt från mig och ständiga 

förbättringar. Utgångspunkten för förbättringsarbetet är normalläget. 

Flödesorienteringen syftar till att optimera flöden efter olika kundbehov. Att sträva efter 

ett balanserat, utjämnat och visuellt flöde med standardiserade metoder för att snabbt 

kunna agera på avvikelser. Det är främst information och kunskap som flödar på R&D och 

värde skapas genom den information som tillförs av projekten.  

För att hantera de varierande behoven finns olika typer av flöden. Uppdrag som delats in 

i olika färger, rött, grönt och gult som i sin tur kan ha egna undergrupper beroende på 

uppdragets karaktär. Det är viktigt att olika typer av prover kan köras utan att det blir för 

långa ledtider innan proven kan starta. Mindre uppdrag ska inte behöva bli blockerade av 

större uppdrag, de ska kunna flöda effektivt trots att de större fortsätter. Att flera flöden 

löper samtidigt är en av de stora utmaningarna på R&D. För att kunna anpassa efter 

situationen och det varierade flödet kan tvärfunktionell samlokalisering och 

fokusgrupper upprättas för att få de resurser eller den prioritet som krävs till uppdraget.  

I de kopplade flödena krävs tydligt definierade leveranser. Varje individ behöver veta vad 

som ska göras nu och hur läget mot förväntad leverans ser ut. Detta för att i tid kunna 

avropa hjälp. Möjligheter till gemensam förbättring ges genom att processerna beskrivs 

och med tydlighet kopplas till varandra för att synliggöra svagheterna. Den svagaste 

länken måste identifieras och stärkas. Om detta fungerar kommer hög leveransprecision 
uppnås.  

För projektplanering inom R&D finns en standardiserad metod, Scania Project Planning, 

SPP. Detta ger en tydlig överblick och genom nedbrytning i mindre aktiviteter kan rätt 

leverans säkerställas, vad som ska levereras och när, för att möta internkundernas behov. 

Exempel på leveranser är provningsplaner från provingenjör till celloperatör, preliminär 

teknisk specifikation i projekt eller första mjukvaran för funktionsprov i fordon. 

För att ha möjlighet att köra ikapp efter avvikelser inom planerad tid tillämpas 4+1 veckas 

planering, (se Figur 2). Efter fyra veckor finns en vecka att köra ikapp och lära från 

avvikelser. Detta innefattar balansering av resurser så att en kollega har tid att hjälpa vid 
behov. 
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Figur 2. 4+1 veckas planering (Scania, 2011). 

 

Standardiserade metoder för att definiera utföranden är viktigt för att säkerställa 

kvaliteten i processen, (se Figur 3). När en avvikelse från normalläget, den 

standardiserade metoden, upptäcks ansvarar förbättringsgruppen för att förbättra 

metoden. Det kan innefatta en utvärdering om det funnits ett standardiserat arbetssätt 

och om den har följts. 

 

 

Figur 3. Avvikelsehantering (Scania, 2011). 

Vidare arbetar avdelningarna tvärfunktionellt och parallellt vilket innebär att ett 

kontinuerligt ansvar åligger alla att säkerställa att berörda parter har samma förståelse 

för vad, varför och vem som ska utföra något. Visualisering gentemot normalläget ger 

lättillgänglig, enkel och tydlig information till berörda avsnitt. Att agera mot avvikelser är 

centralt för visualiseringen för att de ska fylla sin funktion. 

Behovsstyrt arbete driver och genomsyrar alla flöden på R&D och behoven är ökad 

kunskap eller förädlad information. Viktigt är att ha en överenskommelse om leverans 

och ta hänsyn till normallägets ledtider. För provplanen är det viktigt att den innehåller 

det som kommits överens om i den standardiserade metoden och att leverans sker enligt 



6 
 

plan. Enligt den standardiserade metoden förädlas aldrig mer information än vad nästa 

mottagare i flödet behöver. 

Rätt från mig innebär ett ansvar för kvaliteten på utfört arbete och att inga brister eller 

avvikelser förs vidare i flödet. Det handlar om att ha rätt förutsättningar och rätt 

inställning för att göra rätt. Dessa förutsättningar återfinns i kunskap, verktyg, 

instruktioner och metoder genom standardiserade arbetssätt.  

Ständiga förbättringar är motorn i R&D Factory och handlar om att bibehålla, utmana och 

förbättra normalläget samt att åtgärda avvikelser så att de inte uppstår igen. Att förbättra 

riktlinjer, rutiner och processer. Avvikelser på produkter och i processerna är slöseri men 

samtidigt den bästa källan till förbättring. Grunden för allt förbättringsarbete med 

ständiga förbättringar är att inte acceptera avvikelser. För att välja rätt åtgärd byggs 

information upp på detaljerade fakta, som analyseras för att fastställa hur och när en 

avvikelse inträffar, för att hitta orsaken till avvikelsen.  

Prioriteringarna finns för att ta hjälp av och kunna fokusera på rätt saker i vardagen. 

Prioriteringarna är Hälsa/Miljö, Kvalitet, Leveransprecision och kostnad. Riktlinjen är att 
välja det alternativ med lägst kostnad som uppfyller de tre första prioriteringarna. 

Helheten i R&D Factory innebär att ingen del är viktigare än någon annan. Kärnvärden, 

principer och prioriteringar står i samklang med varandra och bildar tillsammans en 

modell för kundvärde, problemlösning och förbättringsarbete, (se figur4).  Det är viktigt 

att både resultat och metoder beskrivs baserat på principerna för att kunna beskriva 
normalläget. 

 

Figur 4. Arbetsmodell (Scania, 2011). 
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3. Teoretisk referensram 
3.1. Lean 

Lean innebär att skapa mer värde för kunden med färre resurser och bygger på att komma 

så nära störningsfria flöden som möjligt och som levererar perfekt kvalitet. Flöden består 

inte bara av material och fysiska produkter utan även information, tjänster och olika 

utföranden för att driva verksamheten. Tre dimensioner för ständiga förbättringar, 

slöserireduktion, värdeskapande och involvering av människor är nödvändiga samt att de 

styrs av kundnyttan (Bicheno & Holweg, 2016, p. 1). Den verkliga nyttan av lean är att 

misstag ses som en möjlighet att förbättras vilket det kontinuerliga förbättringsarbetet 

bygger på (Bicheno & Holweg, 2016, p. 29) 

Lean i R&D 

För att möta kostnadsbesparingar på den japanska lastbilstillverkaren Mitsubishi Fusos 

R&D-enhet togs beslut om att implementera lean-principer istället för att utforma ett 

enkelt kostnadsbesparingspaket. Detta innebar en förvandling i sättet att driva, styra och 

organisera dess aktiviteter. Ett effektivitetsförbättringsprogram upprättades vilket 

innebar, att efter att ha utsett vilka aktiviteter som var rätt aktiviteter, ifrågasättande 

genom två fundamentala frågor. Kommer denna handling leda till något av värde för 

kunden, nu eller i framtiden, och utförs denna handling på det mest effektiva samt minst 

slösaktiga sätt möjligt.  Bland de strukturella förändringar som nämns är analysering av 

de tvärfunktionella kommunikationsvägarna den angreppspunkt som anses kunna 

medföra mycket effektiviseringsmöjligheter. Förändringarna gav avsevärda 

kostnadsbesparingar och även en stark produktutvecklingsenhet samt en organisatorisk 
plattform för ständiga förbättringar (Boehm, 2012, pp. 18-19). 

Avdelningen började med att kartlägga hur mycket av ingenjörernas arbete som 

innefattade administrativa uppgifter som exempelvis dokumentering, rapportskrivning 

och mötesgående för att få en uppfattning av hur stor andel av deras arbete som inte var 

deras huvuduppgift. Det visade sig att ingenjörerna använde mellan 40–50% av sin tid till 
administrativa uppgifter till följd av bristande effektivitet (Boehm, 2012, pp. 18-19). 

Något som Reinertsen och Shaeffer nämner är att vanliga tillvägagångssätt i lean som 

uppmuntras att implementera i produktion kan vara direkt skadliga att applicera i en 

utvecklingsavdelning. Men samtidigt nämns att några specifika implementeringar i lean 

kan tillföra mer värde på R&D än i produktion eftersom information är den stora källan 

till värde i R&D. Reinertsen och Shaeffer menar att minskade ledtider tillför mer direkt 

värde för R&D än hos produktion varpå lean är ett utmärkt verktyg för att ta itu med 

sådana effektiviseringar. Till skillnad från lean i produktion där variation är högst 

oönskat, eftersom repetitiva processer utförs, så medför variation istället värde i R&D. 

Vidare belyser Reinertsen och Shaeffer att det inte går att tillföra värde i R&D utan att 

tillföra någon ny parameter och på så vis låta ovisshet och variation ingå i resultatet. Men 

nämnvärt är att inte all variation är värdeskapande. Önskvärt är att ta bort variation som 

följd av slarv, ouppmärksamhet, händelser som borde kunnat förutses och ständigt 

upprepade misstag. Det svåra är att utesluta den ena sortens variation och att ta till vara 

på och utforska den andra. Ett annat viktigt förhållningssätt i en utvecklingsavdelning är 

att ny information dagligen uppstår och måste bearbetas. Det är därför av vikt att tillåta 
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att ändra på det tilltänkta målet med projektet om det visar sig att det inte går att möta 

de mål som från början sattes och på så vis vara öppen för den nya information som det 
kan medföra vilket även det är av värde (Reinertsen & Shaeffer, 2005). 

Något Reinertsen och Shaeffer även trycker på är vikten av att ha flera tvärutbildade 

anställda för att öka flexibiliteten i processen då för få personer som är specialiserade 

inom något område kan medföra att flaskhalsar bildas. Att belöna sådan personal som 

fördjupar sig ytterligare är något utvecklingsavdelningar vanligen är snabba med. Men att 

belöna personal som är villig att utvidga sin tekniska kompetens kan vara av ännu större 

värde för en avdelning. Inom produktion är det väldigt vanligt att personal kan förflyttas 

till stationer där resurser behövs och är då ett framgångsrikt beteende som ökar 
flexibiliteten vid nödfall. 

Slöseri 

Det japanska ordet för slöseri är ”MUDA” och är starkt förknippat med lean. Slöseri är allt 

annat än minimalt med utrustning, material, komponenter, utrymme och arbetstid som 

är absolut nödvändigt för att skapa värde för en produkt. Det är lika viktigt med 

förebyggande av slöseri som eliminering av slöseri vilket är ett medel för att uppnå lean. 

Det är viktigt att ha med sig att eliminering av slöseri inte är det samma som 

kostnadsnedskärning och att det är helt onödigt om det inte följs upp (Bicheno & Holweg, 

2016, p. 17).  

En grundpelare inom lean-filosofin är att ständigt arbeta med att reducera och helst 

eliminera aktiviteter klassade som slöserier (Carreira & Trudell, 2006). Detta är något 

som L. Sörqvist även nämner i sin bok Ständiga förbättringar genom att nyttja en 

förlustanalys, som där av bör genomföras för att identifiera vilka slöserier och förluster 

som finns i den process som granskas (Sörqvist, 2004, p. 355) 

Enligt Carreira och Trudell uppdagas generellt sätt två flödeskategorier när processer 

observeras. Flöden som tar skepnad i form av aktivitet; att en vara eller tjänst framställs 

genom att någon eller något utför moment som således resulterar i förädling av 

produkten. Det andra förekommande flödet sker i form av överföring av information; 

utförande i form av framställning och överföring av data. Vidare menar Carreira och 

Trudell att en viktig detalj att förstå är att värdeskapande aktiviteter för en process inte 

bara sker genom fysisk kontakt i produktionsflödet utan även innefattar den 

informationsöverföring i det administrativa; sådan fördelad kunskap i processen som 
leder till att leverans kan uppnås snabbare.  

Uppföljningsvis nämner Bicheno och Holweg tre kategorier av slöseri som vanligen 
uppstår i informationsöverföringen.  

Den första förekommande aktiviteten av slöseri gällande kommunikation är brutet 

kommunikationsflöde. Där faktorn till detta slöseri är bristfällig kommunikation mellan 

avdelningar och alltför komplexa förmedlingsverktyg att yttra sig i. Aktivitet nummer två 

i kategorin tar skepnad i form av bristande kommunikation vid överlämning av kunskap, 

ansvar, utförande och återkoppling. Det sista innefattar slöseri i form av önsketänkande 

beslutstaganden. Detta uppstår då kunskap inom ärendet är bristfälligt och beslut fattas 
utan att ha tänkts igenom noggrant (Bicheno & Holweg, 2016, p. 249). 
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Ett bra sätt att illustrera de aktiviteter Carreira och Trudell belyser är genom en 

värdeflödeskarta som framställs av tidsåtgång för och emellan processens alla aktiviteter; 

från det att kunden lägger en order till det att leverantören har levererat varan eller 

tjänsten. Vad som där av ska hamna i fokus är huruvida aktiviteten tillför värde till 

företaget eller om aktiviteten medför kostnader utan att medföra något värde och därmed 

bör hamna inom kategorin slöseri. Detta är aktiviteter som står som en kostnad för 

företaget utan att medföra att varan eller tjänsten närmar sig färdigställning (Carreira & 
Trudell, 2006, pp. 17-19).  

8 slöserier: 

• Överproduktion 

Producera för mycket, för tidigt eller för fort 

• Väntan 

Förlängd slutförd arbetscykel pga. väntan på personal, inspektion, instruktioner, 

material 

• Transporter  

Transporter i sig medför inget värde för kunden. Varken inom eller utanför 

verksamheten 

• Inkorrekta processer 

Processer som inte levererar ställda krav, produktion i behov av justeringar 

• Onödiga lager 

Väntande enheter och material som ligger i lager 

• Onödiga rörelser 

Förflyttningar och eller rörelser som är onödiga  

• Defekter 

Omarbete av redan defekta produkter 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetare 

Inte engagera eller lyssna till medarbetares potentiella förbättringar och 

läromöjligheter som skulle kunna spara in tid 

(Bergman & Klefsjö, 2014, pp. 590-591) 

 

3.2. Processer och processorientering 
Verksamhetens processer utgörs av de arbetsflöden som förekommer varpå processerna 

är av stor betydelse i förbättringsarbetet. En process kan definieras som en ”begränsad 

mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett syfte”. Ofta beskriver processer 

ett nätverk av aktiviteter som ömsesidigt samverkar. En process har både kunder, 

leverantörer och producenter samt är repetitiv med ett bestämt syfte och mål. I 

gränssnittet mellan de olika funktionerna i processen finns en stor del av en verksamhets 

brister och således förbättringspotential. Brister i processen kan vara bristfällig 

samordning, dålig förståelse för varandra eller suboptimering. En process kan delas upp 

i mindre delar och enskilda arbetsmoment, (se Figur 5). För att kunna analyseras samt 

förbättras behöver den kartläggas. I de organisationer man väljer att fördjupa 
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processverksamheten brukar en processägare utses som ansvarar för effektiviteten 

genom analys och övervakning (Sörqvist, 2004, pp. 101-105). 

 

Figur 5. Processer och delprocesser. 

Processflöde 

Detta är en kartläggning av aktiviteter som genom gedigen informationsinsamling 

transkriberas till ett visuellt flödesschema bestående av symboler med text. Dessa 

aktiviteter står i relation till eller är i direkt anslutning till varandra och resultatet blir att 

processen fångas upp stegvis från start till avslut. Vanligtvis skapas dessa flöden med 

tillhörande notiser i varje aktivitet som hjälper till att åskådliggöra processen på ett 

enklare sätt. En sådan kartläggning erbjuder åskådarna att få en klarare översyn av 

processen och leder i somliga fall till att mer utsatta steg, där slöseri och icke 

värdeskapande aktiviteter uppstår, framhävs lättare än om utförandet skulle visualiseras 

helt i text. Ett processflödesschema visar exempelvis när information går iväg, vilka som 

tar del av den och när dokumentation utförs.  

Där processer sker mellan olika gränssnitt rekommenderar Govind att visualisera 

schemat tvärfunktionellt. Avdelningarnas aktiviteter delas då in i block eller spalter för 

att enklare kunna förstå hur avdelningarna interagerar sinsemellan. Genom att upprepat 

utföra ett processflöde med jämna mellanrum kan uppdragsgivaren skapa standarder för 

hur arbetet ska utföras och även lokalisera avvikande aktiviteter (Govind, 2016, pp. 123-
127). 

Processanalyser 

Att utgå från verksamhetens processer för att identifiera förbättringsmöjligheter ger bra 

möjligheter att följa hur arbete utförs. Fördelen är att arbetet får en logisk struktur 

eftersom processen speglar hur verksamheten bedrivs och tvärfunktionella problem och 

suboptimeringar blir lätt synliga (Sörqvist, 2004, p. 269). En kvalitativ analys av 

processen kan göras då kvantitativa statistiska data saknas. Analysen bygger på att 

samla in och analysera fakta rörande objektet, hur det fungerar samt resultat som 

uppnås (Sörqvist, 2004, p. 353).  
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Processintervjuer 

Processintervjuer innebär att direkt intervjua medarbetare, steg för steg i processens 

flöde. Detta kan ofta identifiera problem och brister. Det kan vara en fördel att utföra 

intervjuerna mot flödets riktning då senare aktörer ofta har mer koll på vad tidigare led 
ska utföra än tvärt om (Sörqvist, 2004, p. 270).  

Gapanalys 

Gapanalys kan utföras för att studera gränssnittet mellan verksamhetens olika 

avdelningar, enheter och funktioner och är särskilt intressant eftersom att där uppstår 

ofta problem och missuppfattningar. Viktigt är att försöka säkerställa att rätt frågor ställs 
och att de är tydligt utformade (Sörqvist, 2004, p. 353). 

Tidsanalyser 

Tidsanalyser kan visualisera hur tid fördelas över processen. Eftersom tid är en kritisk 

resurs och är av stort värde för både kunden och verksamheten kan det leda till viktiga 

förbättringsmöjligheter. Vanligt är att studera processens totala genomloppstid för att 

sedan bryta ner den i ledtider för olika moment. Ledtiden kan även brytas ner i 

värdeskapande arbete, omarbete, ställtid, tid för kontroll och väntetid för att fördjupa 
förståelsen för hur resurserna utnyttjas (Sörqvist, 2004, p. 270). 

Värde- och kostnadsanalyser 

Värde- och kostnadsanalyser skapar en viktig grund för att prioritera problem av störst 

vikt. Processen analyseras utifrån hur värde skapas eller hur kostnader uppstår. En 

värdeanalys studerar systematiskt det arbete som utförs i processen, arbetet klassas 

sedan som värdeskapande eller icke värdeskapande. Vanligen försöks den tid som går åt 

för varje kategori bestämmas (Sörqvist, 2004, p. 270). 

Flödesanalyser 

Flödesanalyser kan utföras genom att kritiskt granska flödesschemat för att identifiera 

onödigt arbete, komplexa strukturer, behov av att flytta arbetsuppgifter, relationen till 

verksamhetens avdelningar och funktioner samt otydligheter (Sörqvist, 2004, p. 271). 

Matrisflödesdiagram studerar hur processen samverkar med de olika funktionerna i 

organisationen och kan hjälpa till att identifiera förenklingar samt möjliggöra 

flödesorientering. Spagettidiagram hjälper till att visualisera hur personer eller material 

flödar och utgår och utgår ofta från en grafisk bild av lokalen. Differentierad 

grundflödesanalys bygger på att identifiera och analysera de olika flöden som yttrar sig i 

processen var för sig. Exempelvis materialflöden, informationsflöden, kundflöden, 

geografiska flöden, och affärsmässiga flöden (Sörqvist, 2004, p. 354). 

Riskanalyser 

Riskanalys är en viktig processanalys för att systematiskt förbygga problem och brister 

som skulle kunna uppstå. Två vanliga metoder är Feleffektsanalys (FMEA) och 

Felträdsanalys (FTA) (Sörqvist, 2004, p. 271). 
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Flaskhalsanalys 

Flaskhalsanalys fokuserar på och analyserar de trånga sektioner som är begränsande för 

verksamheten. Ett naturligt steg är sedan länge att optimera processens flaskhalsar vid 

förbättringar av tillverkningsflöden men är lika tillämpbart i andra typer av flöden. Det 

bör försäkras att inget onödigt arbete utförs vid en flaskhals och vidare ska den beläggas 

maximalt för att maximera flödets totala kapacitet (Sörqvist, 2004, pp. 354-255). 

Jämförande analyser 

Jämförande analyser utförs genom fastställande av skillnader samt jämförelser. 

Jämförelser kan vara mellan olika sätt att utföra samma uppgift, med hjälp av best-
practice-studier eller benchmarking (Sörqvist, 2004, p. 271).  

Processutfall 

Processutfall kan mätas på flera sätt. Absoluta mått på direkt utfall av finansiella-, tids- 

eller kundmätetal. Relativa mått som exempelvis effektivitet, verkningsgrad, utbyte eller 

yield. Resultatet eller utfallet från processen är ett viktigt underlag för analys av när 

förbättringar bör identifieras (Sörqvist, 2004, p. 271). 

3.3. Värdeflödesanalys 
Det huvudsakliga syftet med en värdeflödesanalys är att definiera ett framtida tillstånd 

och är ett utmärkt verktyg för idégenerering. Inledningsvis ska målet och 

implementeringsperioden definieras för att svara på vilka problem kartläggningen ska 

belysa. Att knyta samman det materiella flödet och informationsflödet ger den verkliga 

nyttan. Frågor om ledtid, leveransprecision, kundtillfredsställelse och icke 

tillfredsställelse kan vara viktigt att besvara (Bicheno & Holweg, 2016, p. 153). Analysen 

innefattar att bryta ner de olika stegen i värdeflödet genom att titta på nuläge av fysiskt 

flöde, informationsflöde, fysisk layout, ansvarsfördelning och ledtid.  

Fysiskt flöde visualiseras genom att rita ut de huvudsteg som processen innefattar, på en 

värdeflödeskarta, dock inte i detalj hur de utförs. Informationsflöde visualiseras med en 

informationsflödeskarta och kan användas för att läggas till övre halvan av 

värdeflödeskartan eller om informationsflödet är mycket komplext. Fysisk layout kan 

visualiseras med att spaghettidiagram som placeras jämte det fysiska flödet och är mycket 
användbart.  

Ansvarsfördelning kan föras in på kartan för fysiskt flöde och är bra för att kunna reda ut 

oklara ansvarsområden eller intressekonflikter. Ledtid kan visas med en tidslinje på det 

fysiska flödet och kompletteras med ett paretodiagram. Ledtiden är ofta motsatt 

korrelerande till produktivitet, kvalitet och kapitalomsättning (Bicheno & Holweg, 2016, 

pp. 157-158).  

Värdeskapande och icke värdeskapande 

Värdeskapande, icke värdeskapande och icke värdeskapande men nödvändig är välkända 

begrepp inom lean tillverkning som är både meningsfulla och användbara. 

Värdeskapande innebär att en förädling i någon form sker som kunden är beredd att 
betala för (Bicheno & Holweg, 2016, p. 18).  
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3.4. Rotorsaksanalys 
Många gånger kan det vara svårt att förstå varför problematik som uppenbaras uppstår. I 

somliga fall är anledningen tydlig, men ibland kan den vara desto knepigare att förstå sig 

på. Det är därför viktigt att ha redskap som hjälper oss att härleda problem så att dessa 

kan lösas och helst innan kostnaderna springer iväg. För om problemet inte åtgärdas 

kommer det att upprepas även nästa gång och ytterligare kostnader samt tidsförluster är 

att räkna med. Viktigt att förstå är att rotorsaksanalys inte löser problematiken men 

lokaliserar den. Tiden det tar att finna grundorsaken beror på hur komplext fallet är 

(Govind, 2016, p. 121). 

Felträdsanalys 

Metoden anses vara utmärkt vid såväl kvalitativa som kvantitativa studier och är menat 

att skapa ett samband mellan logiska händelseförlopp som inte är önskvärda eller orsakar 

problem (Bergman & Klefsjö, 2014, p. 166).  Inledningsvis utgår metoden med att 

fastställa ett uppenbart problem, ett så kallat topproblem. Sedermera följs ett arbete av 

brainstorming som riktar sig till att vertikalt fördela problemet i sekvenser som avgör 

huruvida ett fel uppstår eller kan härledas i ytterligare led. Frågorna ställs alltså i relation 

till ärendet nämner Kubiak och Benbow som ger exempel på frågeställningar som ”Varför 

uppstår detta” och ”Vad orsakar det här” samt ytterligare att frågor på komponentnivå 

formas därefter (Kubiak & Benbow, 2016, p. 183).  Felträdsanalys utförs lämpligast med 

hjälp av de interna på avdelningen som har stor kännedom i verksamheten. Ytterligare 

nämner Bergman och Klefsjö att analysmetoden är ett bra hjälpmedel för att uppdaga 

oanade säkerhetsproblem (Bergman & Klefsjö, 2014, p. 167). 

5-varför 

En vanligt förekommande metod är att nyttja 5-Why’s. Detta yttrar sig i form av att den 

som försöker lösa problemet ställer sig frågan varför varje gång ett fel lokaliseras, detta 

för att lokalisera felets härkomst. Anledningen till att det nämns just 5 stycken varför kan 

ifrågasättas, ibland räcker det med 4 eller färre för att hitta grundorsaken, antalet är 

oväsentligt då frågeställningen avslutas när inga ytterligare orsaker är i samröre med 

problemet. Enkelt sagt är det problemets komplexitet som avgör antalet. Något som 

Govind nämner är vikten av, om möjligt, att verifiera rotorsaken genom att exempelvis 

simulera problemet med rotorsaken och ytterligare simulera med den tilltänkta åtgärden 

för att säkerställa att härledningen och källan till orsaken är korrekt  (Govind, 2016, pp. 

122-123). 

3.5. Arbetsprocess för ständiga förbättringar 
För att förbättra ett företags tillverkningseffektivitet kan ett systematiskt arbetssätt 

användas. Dessa olika steg bör utföras efter regelbundna intervall på företaget för att 

stärka dess egna arbetsmetoder. Ett förslag på arbetsmetod görs i handboken, 

”Effektivare tillverkning! Handbok för att systematiskt arbeta bort 

produktionsstörningar”, skriven av bland annat Jens von Axelsson och Monika Bellgran 

med flera 2004. Metoden syftar till kontinuerlig uppföljning för återföring av kunskap och 

information om störningar i ett produktionssystem (Bellgran M, 2012, p. 399). Först 

beskrivs och avgränsas systemet sedan utförs inventering nuvarande arbetssätt vilket 

sammanställs i en nulägesanalys som underlag för planering av åtgärder och beslut. Sedan 
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utförs förbättringsarbetet med konkret genomförda åtgärder. Den kontinuerliga 

processen, (se Figur 6), avslutas med planering och uppdatering inför omstart.  

 

Figur 6. Arbetsprocess för ständiga förbättringar. 

I boken beskrivs matrisen ytterligare inom de olika stegen. För mätning och värdering av 

nuläget föreslår modellen att mäta nyckeltal och undersöka arbetssätt, samverkan, 

kunskap, information och IT-stöd. Nulägesanalysen är till för att belysa hur det fungerar i 

praktiken.  I åtgärder tas beslut om mål och handlingsplan fram för att eliminera de 

störningar och åtgärdspunkter som hittats. I loopens sista steg görs planering och 

förberedelser för att kunna fortsätta processen med ständiga förbättringar och omstart 
av loopen (Bellgran M, 2012, p. 399)  

3.6. Utnyttjandegrad 
Utnyttjandegrad är en kvot av två element, belastning och kapacitet, som i sin tur är 

uppdelade i två element var. Belastning består av värdeskapande plus omarbete och 

kapacitet består av grundkapacitet minus slöseri med omarbete borträknat. Vidare lyder 
formeln:              

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
=

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 + 𝑜𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 − (𝑠𝑙ö𝑠𝑒𝑟𝑖 − 𝑜𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒)
 

Formel 1.  Utnyttjandegrad (Bicheno & Holweg, 2016) 

Genom att reducera omarbete reduceras utnyttjandegraden genom att belastningen 

minskat och genom att reducera slöseri reduceras utnyttjandegraden då kapaciteten ökat 

(Bicheno & Holweg, 2016, pp. 41,42).  

3.7. Effektivitet 
Ett mått för proportionen på Värdeskapande tid, (VS), är Process Cykel Effektivitet, (PCE). 

PCE= VS tid / processens ledtid och kan utnyttjas för att prioritera vilket värdeflöde som 

behöver bearbetas (Bicheno & Holweg, 2016, p. 18). 

Mätning / 
Värdering av 

nuläge

Sammanställning 
av nuläge

Åtgärder
Systematiskt-

arbetssätt

Start / Omstart
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3.8. Standardiserat arbetssätt 
Att skapa ett standardiserat arbetssätt är grunden för det kontinuerliga 

förbättringsarbetet. Målsättningen är att skapa processer och utföranden som är 

repeterbara, pålitliga och kapabla. En detaljerad skriven standard kallas ibland ”Standard 

Operating Procedure” eller förkortat SOP och kan betraktas som normen för att utföra ett 

givet moment eller en procedur. Det är först när ett arbete utförs som det står skrivet i 

standarden som det är att betrakta som standardiserat arbete. Ett arbete som utförs efter 

en generellt angiven standard om när, var och hur något ska göras är snarare att betrakta 

som nästan standardiserat arbete (Bicheno & Holweg, 2016, p. 142).  
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4. Metoder och metodimplementering 
I följande kapitel beskrivs kort den metodik, enligt teorin, om hur intervjuer, 

observationer, workshops, litteraturstudie samt fallstudie bör implementeras för att 
sedan beskriva varför författarna valt de metoder som valts i examensarbetet. 

4.1. Metoder 

4.1.1. Intervjuer  

Intervju är en vanligt förekommande samtalsform vars primära syfte är att samla in 

information genom utfrågning av en person (NE, 2018). Vanligtvis kategoriseras 

intervjuer i olika grad av strukturerade former; strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer.  

Strukturerade intervjuer 

Strukturerade intervjuer tar skepnad i form av förplanerade fasta frågeformuleringar. 

Dessa frågor kräver vanligtvis svar som även dem följer en viss struktur och som den 

intervjuade ombeds att ta ställning till för att inte skapa utrymme för tolkning när data 

väl ska sammanställas. Denna metod av intervjuställning härleds ofta från tidigare 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer där informationen som sammanställts 

lett fram till vad som är av mer betydande roll eller medför mervärde för exempelvis 
arbetsgivaren att få in av sina anställda (Wilson, 2014, pp. 2-3).  

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuers syfte är att samla in systematiska svar från den deltagande 

men samtidigt låta den svarande få möjlighet att vidareutveckla sina tankar eller öppna 

upp för ytterligare besläktade upplevelser. Detta tillvägagångssätt möjliggör för 

frågeställaren att få in både kvalitativ samt kvantitativa data och lämpar sig väl till 

uppdrag där frågeställaren besitter viss kunskap i ämnet men metoden är t.ex. även 
tillämpbar i pågående utredningar (Wilson, 2014, p. 24). 

Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer förhåller sig till ett visst utgångsämne men saknar 

fördefinierade frågor från den som intervjuar och möjliggör för den intervjuade att 

uttrycka sig fritt och brett. Detta innebär inte på något vis att den som intervjuar kommer 

oförberedd. Vanligtvis följs en fördefinierad agenda med ämnen som ska tas upp och 

frågorna som ska täckas kan vara av intresse för den deltagande att ta ställning till. Den 

ostrukturerade metoden kan innebära att agendan ändrar form under intervjuns gång. 

Metoden erbjuder den som ställer frågorna att ta del av mycket information i form av 

tankar känslor och upplevelser som på djupet kan leda till att exempelvis mer 

uppskattade faktorer, problematik eller missnöje kommer upp till ytan. Ostrukturerade 

intervjuer går att genomföra oavsett i vilken fas av arbeten den skrivande är men det 

framhävs att effekten av formen är störst i det tidiga skedet dvs. problemdefinitionen 
(Wilson, 2014, pp. 44-45).  
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4.1.2. Observationer 

Observationer är ett vanligt förekommande verktyg för att skapa förståelse och samla 

information i bland annat utvecklingssyfte. På så vis kan den observerande se 
förbättringsmöjligheter i praktiken (Malderez, 2003).  

Strukturerad observation 

Den kvantitativa observationen är oftast mycket strukturerad och innebär ett detaljerat 

observationsschema med ett förutbestämt innehåll över vad som ska observeras samt hur 

den ska utföras. Det kan till exempel vara om specifika beteenden går att observera eller 

inte. Ibland kan audiovisuella hjälpmedel användas för att avhjälpa observatören samt 

förbättra precisionen. För att säkra hög reliabilitet bör den strukturerade observationen, 

och i vissa fall även den ostrukturerade bygga på en adekvat utvecklad definition av de 

beteenden som ska studeras samt att de korrelerar med det valda konceptet. Det är även 

viktigt att observatören intar en opartisk ställning och inte försöker tolka de 

bakomliggande orsakerna under pågående observation, (Williamson, 2018, pp. 407-408). 

Ostrukturerad observation 

Den ostrukturerade observationen bygger på kvalitativ forskning och specifika frågor 

utvecklas ofta under observationens gång. Noggranna och detaljerade anteckningar är 

viktigt observationens gång. Ofta är utgångspunkten bred men smalnar av under 

processens gång för att bli mer fokuserad, (Williamson, 2018, p. 408). 

4.1.3. Workshop 

En workshop ska ha ett fördefinierat mål men resultatet och innehållet skapas på plats. 

Den som leder workshopen ansvarar för processen men för det skapade innehållet 

ansvarar deltagarna. Tre nycklar för att lyckas med en workshop är att jobba med rätt 

fråga, ge rätt instruktioner och att skapa en positiv atmosfär.  

Rätt instruktioner innebär tydlig kommunikation, tydligt ledarskap och tydliga 

tidsangivelser (Lacinai, 2015). Metoder, enligt Lacinai, att använda sig av under en 

workshop för att involvera deltagarna kan vara:  

• Att utgå från en modell som ritas upp och låta delar av gruppen ta hand om varsin 

del av modellen för att sedan redovisa sina svar.    

• Att hålla en öppen diskussion genom att ställa frågan och sedan inbjuda till 

diskussion. Då är det även viktigt att ha följdfrågor förberedda. 

• Att alla skriver ner svar på Post-It lappar som de sedan kan presentera för 

varandra i mindre grupper och fäster lapparna på en tavla eller liknande. Svaren 

kan sedan grupperas in i relevanta kluster av gruppen för att sedan diskutera 

svaren. 

4.1.4. Litteraturstudie 

Metoden ska omfatta hur valda artiklar tagits fram samt hur bearbetning och analys av 

framtagna data utförts. Sökning av vetenskaplig litteratur i olika databaser ska 

dokumenteras på ett sådant sätt att läsaren kan förstå vad som gjorts och varför. 

Referenser till relevant metodlitteratur ska finnas för att styrka de val som gjorts. För att 
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hitta relevant litteratur, och närma sig ämnesområdet, utgörs sökorden och begreppen 

utifrån syftet (Håman L, 2015, p. 7). 

4.1.5. Fallstudie 

Det råder delade meningar om vad en fallstudie tillför det vetenskapliga arbetet. 

Traditionellt sätt utgår den vetenskapliga läran efter statistisk analys dvs. att få aspekter 

analyseras men i många fall (Merriam, 1993).  Teorin enligt Robert K. Yin syftar fallstudie 

till att utforska en eller flera företeelser inom dess realistiska miljö eller sammanhang där 

gränsen sinsemellan de båda saknas eller är svåra att tyda. Metoden är tillämpar i 
utforskande, beskrivande och eller förklarande syfte (Yin, 1994, p. 3).  

Trots den flitigt använda termen och dess flerdefinierade meningar är ett centralt och 

gemensamt element att ett enskilt fall ställs i strålkastarljuset. På så vis är det menat att 

väcka större insikt i ärendet än om en mer övergripande studie gjorts (Backman, 2010, p. 

55). Metoden nämns som en kvalitativ metod som kan nyttjas och fungerar bra där frågor 

som ”hur” och ”varför” är centrala. Dessa typer av frågor ställs om forskaren har lite eller 

saknar kunskap om den eller de rådande företeelserna (Yin, 1994, p. 7). Problematiken i 

att ställa frågan i dess sammanhang landar inte sällan i att avgöra vart gränserna ska dras 
eller för den delen vad som räknas som fall.   

Inledningsvis utgår forskaren från en preliminärt formulerad fråga att ta hänsyn till inom 

ett specifikt område. Vanligtvis yttrar sig detta i form av att ställa frågor anknutna till 

förståelse och process. Detta blir underlag för vad som härefter bör analysera på ett 

djupare plan, vad forskaren bör rikta fokus på och granska (Backman, 2010, p. 55). 

Observationer och strukturerade intervjuer är vanligt anslutna aktiviteter som används 
för att stärka bevis i en fallstudie (Yin, 1994, p. 9). 

 

4.2. Metodimplementering 

4.2.1. Fallstudier 

Metoden fallstudie valdes för att de olika flödena, dokumentationerna från föregående 

version samt observationerna i realtid, skulle representera det gamla arbetssättet 

respektive hur det ser ut idag. Om det gick att påvisa likheter i de båda fallen i form av 

liknande problem, arbetssätt och kommunikationsvägar, i förhållande till 

utnyttjandegraden av provobjekten, skulle det kunna implicera att ingen förändring eller 

förbättring av arbetssättet tagits i bruk. Vidare skulle det då peka på att behov fanns av 

ett förslag på hur avdelningarna skulle kunna gå tillväga för att öka utnyttjandegraden av 

provobjekten. Ytterligare skulle fallstudien skapa förståelse för processerna och 

tillvägagångssättet. Med informationen som grundar sig på fallstudierna skulle sedan ett 

processflöde och ett värdeflöde kunna skapas. Vidare skulle detta ge visuella data och 

material för att arbeta på genom kartläggning och analys. 

4.2.2. Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer valdes då diskussionen under respektive intervju även 

ansågs vara av vikt. Dels för att skapa en tydlig helhetsbild av det representerade flödet 

och de arbetssätt respondenten förhåller sig till och dels för att svaranden skulle ha 

möjlighet att tala fritt och komplettera ifall det var någon viktig fråga som inte tagits med 
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i det förtryckta frågeformuläret, (se appendix 1). Intervjuerna ansågs också vara 

nödvändiga för att utföra fallstudierna och skapa förståelse för processflödet.  

4.2.3. Observationer 

För att ta fram data ur dokumentation av olika slag utfördes strukturerade observationer. 

Vidare för att studera de olika flöden som ingick i fallstudien valdes ostrukturerade 

observationer som hjälpmedel. Syftet med observationerna var att bygga fallstudierna, 

processflöde och värdeflöden. Observationerna i realtid skulle även komplettera de 

intervjuer som gjordes och validera sagda arbetsprocesser, för att eliminera eventuell 
hörsägen. 

4.2.4. Workshop 

Att identifiera eventuella brister och få en mer realistisk syn på dess ursprung kan kräva 

att kunskapen kommer från de som är i direkt anslutning och sitter på erfarenhet gällande 

ärendet. Därför väldes att utföra en workshop med ett arbetslag vars arbetssätt skiljer sig 

från de övrigas. 

4.2.5. Processkartläggning och analys 

För att visualisera processflödet och skapa förståelse för tvärfunktionella aktiviteter 

kartlades processen. Detta skulle även senare ligga till grund för att lokalisera brister i 

och emellan aktiviteterna. Utvalda verktyg från teorin valdes för att data som ska 

analyseras till största del består av kvalitativ information. Detta för att få en logisk 

struktur och spegla verksamheten på ett naturligt sätt. 

4.2.6. Rotorsaksanalys 

För att analysera vilka händelser och orsaker som ligger till grund för olika brister 

används felträdsanalys. Detta skapar samband mellan orsak och verkan samt på ett 

visuellt sätt tydliggör brister och dess konsekvenser. 
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5. Genomförande och analys 
Detta kapitel presenterar hur arbetet utförts och hur den information som tagits fram 

bearbetats. 

5.1. Utnyttjandegrad och effektivitet 
För att definiera hur utnyttjandegrad och effektivitet skulle mätas var det nödvändigt att 

bestämma, värdeskapande (VS), icke värdeskapande men nödvändiga (IVN) och icke 

värdeskapande (IV) aktiviteterna. I dialog med berörda avdelningar framgick att ingen 

klar definition för olika aktiviteterna var bestämd med hänsyn till effektivitet eller 

utnyttjandegrad i förhållande till provobjektet. För att definiera vilka aktiviteter i 

respektive kategori som ansågs värdeskapande eller ej var det viktigt att bilda en 

gemensam bild av definitionerna för samtliga avdelningar att sedan förhålla sig till men 

även ta del av hur och när värdeskapande aktiviteter övergår till icke värdeskapande 

alternativt icke värdeskapande men nödvändiga. Med vägledning av de grundläggande 

formlerna för respektive mätetal, (se kapitel 3.6 och 3.7), och att utnyttjandet av 

provobjektet i sig skulle ses som det primära så togs beslutet om att endast provobjektets 

förädling skulle hamna inom den värdeskapande kategorin, (se Figur 7). Den totala tiden 

har delats upp i följande kategorier: 

• Värdeskapande tid (VS) 

• Icke värdeskapande tid men nödvändig (IVN) och  

• Icke värdeskapande tid (IV) 

 

Figur 7. Definierade aktiviteter. 

Värdeskapande aktivitet 

Aktiviteter som skapar direkt värde för provobjektet 

• Pågående prov: är grunden till provobjektets existens och är därför direkt 

värdeskapande 

• Inspektion/Utredning: för att utvärdera och skapa underlag för vidare hantering i 

förhållande till att förbättra provobjektet och eller så gott som möjligt minska 

ledtiden till att åter kunna starta prov. 
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• Modifikation/preparering: för att förädla provobjektet i förhållande till att 

möjliggöra de prov som ligger till grund för ärendet. 

Även om det här är värdeskapande aktiviteter i sig så måste aktiviteterna granskas i syfte 
att reducera eventuella slöserier som kan pågå i den värdeskapande aktiviteten.  

Icke värdeskapande men nödvändigt 

Aktiviteterna är grundläggande för provobjektets ärende men aktiviteten i sig medför inget 
värde för själva provobjektet. 

• Inriggning: för att kunna utföra provning krävs att provobjektet riggas in i 

provriggen. 

• Utriggning: för att provobjektet ska kunna modifieras, tillgängliggöras efter prov 

och i många fall inspekteras utanför rigg krävs utriggning.  

• Montering: för att försluta provobjektet efter modifikation såväl som inspektion 

för att kunna fortgå med provning eller för att tillgängliggöra provobjektet för 

framtida provbehov. 

• Demontering: för att möjliggöra inspektion utanför rigg och reparation 

• *Dokumentering: för att loggföra provobjektets händelseförlopp, uppdatera TA 

och bilda underlag för slutlig provrapport.  

• *Avrop på material: för att möjliggöra vidare provning i ärendet  

• *Beredning: planera och avgöra realistisk tidsåtgång för arbetsorderns utförande 

• *Skapa arbetsorder: för att skapa underlag för mekaniker om önskat ingrepp 

• Rapportskrivning: Måste ske efter det att provobjektet givits status för vidare 

hantering 

*Denna aktivitet anses vara nödvändig att utföra men ska utföras under pågående 

värdeskapande aktivitet för att inte klassas som slöseri.  

Det kan ifrågasättas huruvida rapportskrivning ska räknas in i utnyttjandet av 

provobjektet. Dock är rapportskrivningen högst värdefull för provningen i sig och är det 
avgörande underlaget för vidare utveckling.   

Hur mycket tid som läggs på rutinmässiga möten kopplade till ett specifikt objekt kan vara 

svårt att mäta eftersom det i många fall inte bara är en pågående diskussion om ett enda 

ärende. Då möten medför att provobjekt som körs manuellt blir stillastående skulle det 

vara av yttersta vikt att värdera relevansen av att närvara på mötet i förhållande till att 

köra provobjektet. Samtidigt är det viktigt att avdelningen vet var i provningen 

provingenjören befinner sig för att kunna ta över utförandet om något skulle hända som 
leder till frånvaro. 

Icke värdeskapande aktivitet 

Aktiviteter som medför förlängda ledtider i och emellan de värdeskapande aktiviteterna 

• Väntan: då provobjektet blir stillastående i eller emellan en aktivitet p.g.a. fördröjd 

kommunikation, utebliven kommunikation, ej tillgänglig personal, upptagen rigg, 

ej fördelade arbetsuppgifter, bristande instruktioner, brist på material 
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• Omarbete: som förlänger ledtiden genom åtgärder för produktionsfel, fel 

utförande i förhållande till arbetsordern, fel instruktioner i arbetsordern, fel 

inställningar under provning, fel i skript eller mjukvara 

• Transport: förflyttning av provobjektet i och emellan avdelningar 

 

5.2. Nuläge 
För att få en bild av nuläget gjordes en beskrivning av hur ett generellt processflöde ser 

ut idag med förklaring om hur och när de olika aktiviteterna samverkar. Nuläget togs fram 

genom de dagliga observationerna och genom processintervjuer i enlighet med teorin 

som kommer från (Sörqvist, 2004). Processen har där av skapats utifrån direkta dialoger 

med anställda genom att fysiskt gå den väg som provobjekten färdas. Beskrivningen 

består av förklarande text som är visualiserad med flödesschema. Flödesschemat som 

ritades upp itererades fram med hjälp av personer på de olika avdelningarna som arbetar 

med provningsprocessen. 

5.2.1. Processkartläggning 

I detta kapitel beskrivs det processflöde som fastställts. Beskrivningen ger en grov bild av 

de processer och de tvärfunktionella kommunikationsflöden som uppstår. Från det att 

provobjektet anländer till Kilen på Scania tekniskt center till det att provobjektet 

arkiveras och lagras i Hovsjö, (se Figur 12). Se även appendix 2 för processkartläggning i 

punktform. 

Hovsjö är den förvaringsyta där provobjekt placeras i väntan på skrotning eller ytterligare provning men är även ett stall 

för alla föregående projekt av växellådsversioner och generationer för att möjliggöra eventuellt behov av vidare 

granskning. 

Ankomst och mottagande av provobjekt, Kilen 

Provobjektets ankomst till Kilen sker vanligtvis på två olika sätt: 

• Provobjektets ankomst meddelas genom att godsmottagningen, som utför 
transport av gods mellan avdelningar, mailar om utförd leverans till den adressat 
som beställt upp provobjektet. Då provobjektet flaggats som ett högt prioriterat 
ärende meddelas adressaten i stället per telefon för att säkra att adressaten snabbt 
blir medveten och kan agera. Om adressaten i fråga inte är den provingenjör som 
är ansvarig för provobjektet tillkommer kommunikation mellan adressat och 
provingenjör för att säkerställa att provingenjören blir informerad om dess 
ankomst. 

• Provobjektets ankomst sker i form av att utsedd personal på NTAW på egen hand 
transporterar provobjektet till Kilen. Detta utförande sker då det finns ett högt 
intresse i att snabbt få in provobjektet i provcell för att korta ned ledtiden av 
transport med den interna godsmottagningen. 
 

Den sistnämnda tillvägagångsmetoden är en uppskattad leveransmetod vid akuta 

ärenden på transmission och upplevs fungera väl, nämner flertalet respondenter under 

intervjuerna. 

Provingenjören har två veckor på sig att hämta ut provobjektet, därefter meddelas denne 
av lageransvarig personal på NTAW om att provobjektet kommer att förflyttas till Hovsjö. 
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Klart för provning eller behov av ytterligare handpåläggning 

Provingenjören som nu är medveten om provobjektets närvaro och förhoppningsvis har 

hämtat ut provobjektet från Kilen, utför därefter en visuell kontroll av provobjektet för 

att säkerställa att utförandet från produktionslinan är korrekt. 

Beroende på om provobjektet är klart att riggas in i provcell eller om ytterligare 
modifikation krävs för att kunna påbörja provning tar provobjektet här olika riktning. 

• Då provobjektet är fullständigt och klart för provkörning meddelas riggingenjör på 
NLT om att rigga in provobjektet i riggcell. Vid överenskommelse och beroende på 
rigg, kan även NLT starta upp provet och därefter meddela provingenjören 
muntligt eller via mail om att provobjektet nu är klart och redo att startas eller tas 
över. 
NLT vet tack vare en 2 veckors planering vilka provobjekt som inom kort ska riggas 

in och är därför förberedda på att åta sig ärenden. 

Undantag från detta arbetssätt sker då riggen inte ägs av NLT. Inriggningen av 

provobjektet sker då av provingenjören själv. Detta är något som de respondenter som 

uttalat sig om aktiviteten inte upplever som en nackdel i sig. De menar på att det egna 
utförandet ger en känsla av mer kontroll över ärendet. 

• I behov av modifikation av objektet eller om givare ska monteras på innan 
inriggning, så kallad prepping, skriver provingenjören en arbetsorder till NTAW i 
plattformen JIRA. Efter utfört arbete meddelar mekanikern åter provingenjören 
om att ärendet är utfört och klart för granskning. Är utförandet ett 
standardutförande utförs ingen granskning av provingenjören utan provobjektet 
ställs i buffert i nära anslutning. Mekanikern på NTAW meddelar då endast att 
ärendet är klart och provingenjören i sin tur kan meddela NLT om att provobjektet 
är klart att rigga in. 
 

Genom dialog med NLT-anställd nämner enskild respondent även att denne har för vana 

att observera de provobjekt i JIRA som är planerade att riggas in under dagen för att 

snabbt kunna agera då provobjektet blir tillgängligt. I annat fall inväntas dialogen med 

provingenjören, enligt rutin, innan ett agerande utförs. 

Arbetsorder i JIRA 

JIRA är den plattform som används för att administrera arbetsuppgifter på transmissions 

verkstad, NTAW. Detta arbetsverktyg hjälper de anställda på avdelningen att få kunskap 

om hur och vad som ska bearbetas såväl som ger information om arbetets prioritet och 

önskat datum för leverans. 

Verktyget är utformat likt ett Kanban-system som med fördefinierade, fasta aktiviteter, 

flyttas i framskridande riktning från det att den interna uppdragsgivaren skapar ärendet 

till det att ärendet arkiveras. I och med att uppdragsgivaren står som grundare till ärendet 
meddelas denne när arbetet är färdigt och är redo för granskning, se (figur 11). 
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Figur 8 Illustration av flödesaktivitet i JIRA  

Uppdragsgivaren, vanligen provingenjören, skapar ärendet som då hamnar under fliken 

New. I denna flik utformas ärendet. Provningsingenjören dokumenterar all den 

information som denne tror att mekanikern kommer att behöva för att kunna utföra 

ärendet. Viktigt att nämna är att oavsett den mängd information som bifogas, tillkommer 

alltid en muntlig dialog mellan provningsingenjör och mekaniker när väl arbetet påbörjas. 

När uppdragsgivaren är nöjd flyttar denne över ärendet till Planning. 

Under fliken Planning granskar den person på NTAW som är tilldelad rollen att fördela 

arbete till avdelningens anställda ärendet. Den person som är lämplig till utförandet av 

ärendet tilldelas denna, som vid förflyttandet av aktivitet till fliken Approved blir 
informerad via mail om att det finns ett arbete att utföra. 

När mekanikern kan åta sig ärendet förflyttar denne ärendet till In process och arbetet 

påbörjas enligt instruktionerna som provingenjören bifogat som underlag. När 

mekanikern väl är klar flyttas ärendet till Review och anger eventuella kommentarer kring 

ärendet om så behövs. Uppdragsgivaren, som kan följa händelseförloppet genom att få 

meddelande i sin inkorg varje gång en förflyttning sker, blir meddelad om att ärendet är 

klart för granskning och beger sig till verkstaden för att granska provobjektet och 

verifiera att utförandet är komplett. 

Om provobjektet inte behöver justeras ytterligare förflyttar sedan uppdragsgivaren 

ärendet till Solved och ärendet arkiveras. 

Alla aktiviteter sparas automatiskt med all den information som är lagrad i ärendet samt 

tid och datum för dess händelseåtgång. Detta medför ökad spårbarhet i form av vilka 

personer som varit delaktiga, vad som hänt med objektet och även möjlighet att följa upp 

ärendet ytterligare om så skulle viljas. 

Provkörning av provobjektet 

Då provobjektet är inriggat av NLT och provingenjören är på plats i provcellen påbörjas 

provutförandet. Provutförandet sker antingen genom manuell hantering, vilket kräver 

konstant närvaro av provingenjören, eller i ett automatiskt genomförande som genom ett 

inmatat skript håller igång testet tills dess att provutförandet avviker från skriptet, rätt 

antal cykler körts eller den bestämda tiden för provet uppnåtts. Det senare medför att 

provingenjören inte behöver närvara under hela provtiden utan kan utföra samtida 

arbetsmoment tills dess att utfall inträffar. Provingenjören får i ett sådant skede ett 

meddelande till sin Scania-mail om att provet har stoppats och kan agera för att åter få 
igång provobjektet i dess provkörning. 

Om möjligt kan NLT, efter överenskommelse med provingenjören, utföra provkörningen 

och på så vis avlasta provingenjören. NLT meddelar då provingenjören vid avvikande 

New Planning Approved
In 

process
Review Solved
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händelser. Hur mycket NLT kan avlasta provingenjörens behov av att närvara står helt i 

relation till hur mycket provingenjören har förberett sådan provinstruktion till NLT. 

Av intervjuerna framkommer det att anledning till oönskade stopp under provkörning 

grundar sig i 3 orsaker: 

• Problematik med rigg 

Vid riggrelaterade problem ansvarar NLT för att åtgärda avhjälpande underhåll. En 

riktlinje som avdelningen försöker att förhålla sig till är om ärendet inte är löst inom ca 

30 minuter så tillkallas Scania Industrial Maintenance, SIM, vilka är Scanias 

underhållsenhet. Detta för att inte belasta SIM i onödan om NLT själva har möjlighet att 

lösa riggfelet. Ofta vet NLT redan efter tio minuters felsökning om SIM behöver kallas in. 

Är det ett problem som avdelningen redan har kännedom om som kommer att kräva 

anslutning av SIM-personal, kontaktas dessa direkt. Denna kommunikation sker antingen 

genom att NLT ringer in en felanmälan till ordercentralen som i sin tur skickar vidare 

ärendet till SIM eller genom att NLT fyller i en felanmälan online direkt till SIM. 

• Brister i skript 

Då anledningen till provets avbrott grundar sig i problematik med skriptet tillkallas 

personal från STP.  Provingenjören alternativt NLT, om dessa övervakar provet, ringer då 

STP för att få hjälp med att korrigera alternativt byta ut mjukvaran för att kunna gå vidare 
med provningen. 

• Problem med provobjektet 

Är det i sin tur provobjektet som är anledningen till att provet inte går att genomföra tar 

provingenjören beslut om inspektion av provobjektet. Provingenjören meddelar då NLT 

om att rigga ut provobjektet och skapar samtidigt en JIRA-order till NTAW med rubriken 

inspektion ihop med tillhörande växellåds-id och att objektet i något avseende ska 

demonteras. En inspektion och utredning påbörjas, där lämplig personal tillkallas, för att 

gemensamt finna grunden till problemet. Beslut tas sedan om att eventuellt nya 

komponenter behöver beställas eller om något måste modifieras innan provobjektet åter 

kan startas. 

Inspektion 

Då provet har uppnått önskat antal cykler, om det finns behov av att utforska eventuell 

problematik som uppstått under pågående prov eller vid oönskade provresultat efter 

avslutat prov, utförs inspektion av provobjektet. Detta kan i vissa fall utföras direkt i 

riggen men kan även kräva att provobjektet behöver demonteras och i så fall riggas ut av 

NLT. Vid detta behov utför provingenjören en arbetsorder för ärendet i JIRA som ska 

beskriva hur inspektionen ska gå till och om komponenter ska markeras inför 

uppdukning av artiklar. Detta blir underlag för att tilldelad mekaniker på NTAW ska 

kunna förbereda provobjektet på ett bra sätt så att det som är tänkt att inspekteras lätt 
blir synligt. 

När provobjektet är klart för inspektionen samlas konstruktör på berörd avdelning 

tillsammans med provingenjör och mekaniker. Vid ytterligare behov av expertis tillkallas 
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även C4 personal, tjänstemän med mycket hög teknisk kompetens inom området, till 

inspektionen för att lösa eventuell problematik. Tillsammans med konstruktören 
konstateras vad som ska ske härnäst i relation till de planerade proven för provobjektet. 

Syftet med inspektion är att få veta: 

• Hur provutförandet påverkat provobjektet 
• Om provobjektet behöver nya komponenter 
• Om modifikation krävs för att få bättre resultat 

 
Materialhemtagning 

Vid behov av material är det i grunden konstruktören som är ansvarig för att beställa hem 

artiklar men avrop på material sker på lite olika sätt mellan avdelningarna. Vilket 

tillvägagångssätt som väljs beror på hur akut ärendet är och vad som kommit överens om 

i ansvarsväg inom avdelningen för stunden. Då vetskapen finns att artiklar inom de 

närmsta veckorna behöver beställas hem sker en muntlig eller skriftlig dialog mellan 

provingenjören och konstruktören alternativt supportande materialkoordinerare om vad 

som måste beställas upp från internlagret. En beställning utfärdas av adressaten i Expart-

plockorder med artikelnummer och antal samt vart beställningen ska levereras. 

Interntransporten levererar sedan beställningen inom ca 24h om ärendet kryssats i som 

akut. Provingenjören kan, om tid och kunskap finns om vad som ska beställas, beställa 

material på egen hand och på så vis påskynda processen utan att flera personer behöver 

blandas in. Vid akuta fall sker transport och ibland även beställning med hjälp av NTAW. 

NTAW blir då ombedda att bege sig till internlagret eller närliggande leverantör för att 
hämta hem behövda komponenter. 

Dokumentation 

Under provprocessens gång dokumenteras sådant som kan vara intressant att ta del av 

för att kunna sammanställa resultatet till den rapport som är anledningen till att provet 

utförs. Mycket bilder tas som kompletterande dokumentation och hur detaljrik 

dokumentationen blir beror enligt respondenterna på vad syftet är med provningen. En 

ursprunglig vision är att dokumentationen ska vara tillräckligt detaljerad för att tio år 

senare kunna utföra samma prov igen och få exakt samma utfall. Dokumentationstillfället 

beror på provutförandets format. Vid manuellt utfört prov krävs det att provutförandet 

stoppas för att kunna dokumentera till skillnad från det automatiska provet där 

dokumentationen kan göras i samtid. 

Transport till Hovsjö eller placering i Buffert 

Efter det att alla proven som varit förbestämda i TA:t är utförda, granskas och analyseras 

resultaten som framställts. Slutsatser dras sedan genom att ställa provresultaten i 

relation till acceptanskriterierna. Vidare bestäms om ytterligare provbehov finns på 

provobjektet, om en ny provplan ska medföra nya prov inom kort varpå provobjektet ska 

placeras i buffert i byggnaden eller om provobjektet ska placeras i Hovsjö tills ärendet blir 

aktuellt.  
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Om det är så att avdelningen inte kommer fram till att provobjektet behöver genomgå fler 

prover eller om provobjektet är i så dåligt skick att det inte längre går att testa på, ska 
provobjektet även då skickas till Hovsjö för arkivering alternativt skrotning. 

Förbereda provobjekt för transport 

I de fall provobjektet inte ska genomgå provning inom kort meddelar ansvarig 

provingenjör NTAW om att boka leverans till Hovsjö. Provingenjören meddelar då även 

vart provobjektet befinner sig alternativt placerar provobjektet i Kilen tillsammans med 

korrekt ifyllda pallflaggor som beskriver vad som transporteras, vilket objektet är och vad 

som är tänkt ska hända med provobjektet. Även här skiljer sig arbetssätten åt mellan 

provingenjörer. Ett alternativ till den muntliga överenskommelsen om arkivering kan ske 

genom att provingenjören skapar ett JIRA-ärende om arkivering med bifogade pallflaggor. 

NTAW fördelar sedan ut arbetsuppgiften till den på avdelningen som är ansvarig för dessa 

ärenden. Innan beställningen av upphämtning ser NTAW till att pallen är redo för 

leverans. Provobjektet spänns fast med buntband, pallkragar sätts på och pallflaggorna 

fästs på utsidan.    

Arkivering 

När provobjektet är redo att plockas upp fylls en beställning i för upphämtning och 

arkivering. Då provobjektet sedan hämtats och placerats i ställage i Hovsjö kan ytterligare 

intressenter se vilka provobjekt som finns tillgängliga att beställa tillbaka till Scania 

tekniskt center för att genomgå ytterligare provning. En intressent som vill hitta 

tillgängliga provobjekt i arkivering måste ha kunskap om vem som varit ansvarig för 

provobjektet eftersom sökningen sker på personer och inte provobjektsversion. 

 

5.2.2. Processanalys 

I linje med processorienteringen utfördes processanalys att samla in och analysera brister 

eller avvikande beteenden rörande provprocessen i och emellan dess aktiviteter. 

Analysen sker enligt beskrivning av provprocessen i kronologisk följd tills dess att 

ärendet loopar. 

Hantering av ankommet gods 

Vid ankommande gods finns idag ingen tilldelad arbetsroll för att snabbt sammankoppla 

provingenjören med det anlända godset. Meddelandet från godsmottagningen visar inte 

på vad för gods det är som anlänt utan endast att gods har anlänt. Då provingenjören 

dessutom inte är i akut behov av provobjektet kan provobjektet bli ståendes flera dagar 
utan provingenjörens agerande.  

Då provingenjören är i behov av en snabb leverans från produktion, men glömmer bort 

att flagga ärendet som akut, kan det medföra en längre ledtid från godsmottagningen till 

Kilen. Godsmottagningen kör 3 gånger per dag till kilen och kör prioriterade ärenden 

först. Ej flaggade ärenden kan transporteras med en senare runda av den anledningen 
trots att provobjektet anlänt tidigt.  
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För att frångå den långa ledtid som interntransporten medför, för att transportera gods 

till godsmottagningen, har en alternativ men ej rutinmässig leveransmetod skapats med 
hjälp av NTAW och direktkommunikation med logistikansvarig på produktionslinan.  

Vid uppstartsfaser av ny version, när för många provobjekt anländer inom för kort 

tidsspann, finns det inte tillräckliga resurser i form av provingenjörer att ta hand om 

provobjekten för att påbörja provning. Provobjekt kan av den anledningen bli förflyttade 
till Hovsjö fram till dess att ansvarig provingenjör blir tillgänglig.  

Ställagen som provobjekten placeras i följer inget system som kan koppla provobjektets 

lokalisering med en given plats i buffert. Provobjektet kan ha anlänt och placerats i buffert 
en längre tid utan att provingenjören vet att det finns att tillgå. 

Kontroll av leveransen sker inte alltid och ibland betydligt senare 

Alla provingenjörer kontrollerar inte att provobjektet är komplett vid leverans. 

Provobjekt som står en längre tid, utan att kontrolleras efter leverans, kan sakna 

kompletterande delar till inriggning och vara ofullständiga utan att agerande sker innan 

tid för provdatum. Detta kan medföra längre ledtider när ärendet väl blir aktuellt för 

provning. 

Behov av direkt modifikation efter ankomst 

Beroende på provutförande krävs kompletterande preparering efter det att provobjektet 

kommit upp från produktion. Alla prov kräver dock inte detta men det framgår att vissa 
avdelningar alltid kräver preparering innan prov kan startas.  

Hantering av arbetsorder 

Idag är det en person som fördelar de ärenden som placeras i JIRA till verkstadens 

mekaniker. Vid sjukdom fördelar denne arbetsorders hemifrån för att inte 

arbetsutförandet ska stagnera. Vid semester tas antaganden om att det kan bli 
problematiskt eftersom ingen utsedd person idag finns som understöd. 

Det finns objekt ståendes i den omärkta buffertzonen som inte har någon status. Detta 

medför att när det väl tas itu med att skapa arbetsorders kan NTAW bli väldigt belastade. 

Men även då mekaniker inväntar material i pågående ärende kan dessa bli ståendes utan 

arbete då inget tillsynes finns att arbeta med under tiden de väntar trots att provobjekt i 
buffertzon skulle kunna vänta på att få arbetsorder utfärdade. 

Vid akuta ärenden skapas arbetsorder i JIRA först efter ärendet är utfört, i fåtalet fall 

skapas det inte alls. Akuta ärenden medför även att pågående arbeten hos mekaniker blir 

framflyttade och i värsta fall klara efter deadline. Från fall till fall måste provobjekt flyttas 

ur surtebocken för att skapa rum för det akuta ärendet varpå tid går åt till att flytta 

provobjektet fram och tillbaka vilket i teorin ses som slöseri i form av onödiga rörelser. 

Då mekanikern är i behov av att få svar på frågor som rör arbetsordern är det inte alltid 

provingenjören är tillgänglig för stunden. Ibland måste även konstruktör blandas in och 

även där kan tid gå åt för att få svar. Där av kan ledtiden i denna process bli längre än vad 
som ursprungligen planerats. 
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En uppsättning provingenjör, verkstadspersonal samt riggingenjör, som befinner sig 

lokalt avsides från de övriga, frångår att arbeta och kommunicera med underlag i JIRA. 

Därmed avviker arbetsstrukturen från processchemat som arbetats fram i denna rapport 

då inga ärendetilldelningar utförs av NTAW. Utöver detta sker den generella 

arbetsprocessen som på alla andra avdelningar. Detta kräver dock att dokumentation och 

kommunikation måste ske mer kontinuerligt och detaljerat men framförallt ställs i dessa 

avseenden högre krav på provingenjören i fråga. Detta eftersom JIRA många gånger är 

kompletterande underlag till dokumentation och sedermera rapport för övriga 

provingenjörer. När inte detta finns att tillgå måste dokumentationen i stället vara mer 

detaljrik för att kunna spåra händelseförloppen helt. Ytterligare krävs av provingenjören 

en större muntlig dialog med mekaniker och mer närvaro i verkstaden för att minimera 

eventuella felanvisningar. Men samtidigt sparar avdelningen in tid på att inte utfärda 

arbetsorders och vänta in tilldelning av ärendet innan det kan påbörjas. 

Förlängd ledtid efter avklarad montering 

När NTAW är klara med ärendet sker kommunikation med provingenjören. Det 

provingenjören sedan gör är att meddela NLT om att provobjektet kan riggas in. Om 

provingenjören inte är tillgänglig för att ta del av informationen kan provobjektet bli 

ståendes utan att NLT kan agera. Att agera utan direktiv från provingenjören kan leda till 
omarbete i form av att NLT får rigga ut provobjektet igen.  

Inriggning och utriggning utförs av NLT men också av provingenjörer 

Då riggen inte ägs av NLT utför provingenjören inriggning och utriggning på egen hand. 

Detta är tid som provingenjören skulle kunna utnyttja till att utföra och förbereda andra 

nödvändiga aktiviteter som annars kanske skulle utföras när provobjektet står still. Även 

om provingenjören inte själv anser att det tar mycket av dennes tid är det ändå tid som 

hade kunnat användas bättre eftersom det finns en avsedd avdelning som är ämnad för 

att täcka just sådana behov. En anledning till att detta sker är att alla provceller inte tillhör 

NLT.  

Det förekommer att provobjektet kan få ställas i buffert då en specifik cell har två olika 

riggar varpå då den ena är igång kan medföra att den andra blir otillgänglig och således 

att provobjektet inte kan riggas in utan att pågående prov stängs av. Varför ingen vägg är 
uppslagen mellan dessa kan ifrågasättas eftersom cellen kan ses som en flaskhals. 

Provkörningen  

Själva provutförandet bestämmer hur mycket av de administrativa ärenden som 

provingenjören kan utföra samtidigt som provet är igång. Hur mycket NLT kan avlasta 

provingenjören beror helt på hur mycket information som har förberetts av 

provingenjören innan provkörning. Detta är en tidskrävande process. 

Under provets gång byggs ibland provutförandet på ytterligare i förhållande till det 

ursprungliga TA:t. Ibland utförs dessa tillkomna provutföranden utan att fyllas i för att i 

nästa version ingå i det ursprungliga TA:t. Detta för att på så vis spara tid i förhållande till 

att få igenom ett TA innan provning kan utföras, något som nämns kan ta upp till två 
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veckor att få igenom. Detta är värdeskapande för provningen men kan även innebära att 

provtiden drar över. 

Problem med skripten medför en stor del av de stopp som uppstår. Eftersom skripten 

skrivs i en iterativ process under pågående prov blir det naturligt att uppdateringar sker 
kontinuerligt och att stopp blir oundvikligt.  

Inspektionen 

Inför inspektion kan det ta tid att samla all nödvändig personal oavsett om notering om 

inspektion anlänt i god tid. Osynkade möten och dagliga rutiner kan vara en anledning till 

detta. Vid akuta inspektioner blir det ibland ännu mer påtagligt. Under inspektion kan 

även material som ska avropas falla bort i glömska och förlänga provprocessens ledtid då 

ingen tydlig ansvarsfördelning klarläggs under denna process. I grunden är det 

konstruktören som ansvarar för hemtagning av material men under inspektion finns 

indikationer på att detta frångås. När ansvarsområden friläggs kan det bli otydligt vem 

som till slut ska slutföra uppgiften. Då provingenjören tar ansvaret sker detta dels för att 

inte skapa mellanhänder när godset anländer men även för att tiden det tar för att lägga 

ordern påstås ta lika lång tid som att meddela konstruktören om ärendet om 

konstruktören inte är närvarande vilket i sig kortar ledtiden.  

Demontering och Montering 

Idag loggförs ingen tid för hur mekanikernas arbete påverkas av övriga aktiviteter 

exempelvis omarbete eller väntan som uppstår pga. materialbrist eller svar från andra. 

Det är av den anledningen svårt att följa upp hur avdelningen kan effektiviseras. Idag 

används inte JIRA till att registrera tider på ett sätt som skulle kunna vara användbart för 

att lokalisera förbättringsåtgärder i arbetet. Sådana förbättringsåtgärder skulle kunna 

lokaliseras inom avdelningen NTAW men likväl registrera bristande samspel med och 

från andra berörda parter. JIRA idag används endast med syftet att ha kunskap om och 

förflytta arbetsuppgifter kopplat till ett specifikt ärende. 

Arkivering  

Eftersom utredning om vidare provning ska utföras kan provobjektet bli ståendes en tid 

innan utlåtande. Det skulle kunna vara en anledning till att objekt står utan status. Detta 

kan medföra att provobjekt tar mycket yta i gångarna och i de få ställage som finns. Objekt 

som egentligen borde arkiveras kan även ställas åt sidan istället för att en avdelning 
snabbt ska kunna ha tillgång till det om behov uppstår. 

Beroende på vem som är provingenjör utfärdas arkivering på olika sätt. Antingen genom 

att inför provobjektets arkivering skapa en JIRA-order med bifogad pallflagga eller genom 

att skapa pallflagga och meddela muntligt om att arkivering ska utföras. Genom att 

använda JIRA kan NTAW ha större kontroll över arbetsfördelningen men framförallt 
skulle problemet med provobjekt utan status till viss del reduceras.   
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 Figur 9. Processkartläggning. 
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5.3. Fallstudie 
I dialog med uppdragsgivaren nåddes överenskommelsen att följa upp fem provobjekt 

historiskt och tre provobjekt i realtid. Till att börja med bestämdes tidsramarna för 
observationerna samt vad som skulle observeras. 

Analys av tidigare dokumentation 

Den dokumentation som följdes observerades från att första aktivitet noterats för 

provobjektet till det att provning slutförts.  De punkter som skulle lyftas fram var tider för 

stillestånd, aktiv provtid, inspektion, arbete hos mekaniker samt tiden mellan 

aktiviteterna. Observationer om hur dokumenteringen utförts skulle också göras för att 

peka på om dokumentationerna utfördes på ett standardiserat sätt hos samtliga 

avdelningar. Dokumentationen kompletterades av digitala arbetsorder i JIRA, för den tid 

provobjektet befunnits hos mekaniker, samt den loggföring som tillhandahållits av 

respektive provningsingenjör. Denna fallstudie gjordes på fem provobjekt med 

utgångspunkt från fem provningsingenjörer som arbetat med objektet.  

För att få jämförande tidsåtgång mellan avdelningarnas dokumentationer summerades 

tiderna för utlyfta aktiviteter och i den mån det gick togs medelvärden fram för att 

aktiviteterna i sig helt beror på ärendets komplexitet. 

GW33 FX.X.38  

Vid observation av dokumenterade händelser, loggförda i Excellarket tillhörande det 

studerade provobjektet, kunde följande konstateras: 

• Dokumentationen sträcker sig under 184 dagar, 4415,5h. Ingen total provtid finns 

att utgå ifrån då tider inte noteras kontinuerligt. 

• Ett medelvärde för tiden per inspektion uppgick till 130h med mekanikers tid 

inräknad. Hur lång tid mellan aktiviteter går inte att avläsa 

• Antalet timmar som provobjektet stod still efter arbetstid uppgick till 284,5h varav 

8 gånger är stopp under vardag och 5 gånger under helg 

• Ingen jourhavande personal används för att starta stoppat prov efter arbetstid 

• Antalet timmar som provobjektet fick ställas i buffert för annat prioriterat prov 

uppgick till 192h 

• Hur mycket tid som lagts på modifiering eller preparering av NTAW går inte att 

fastställa  

• Det är fler än en person som har fyllt i dokumentationen.  

• Detaljrikedomen i noteringarna skiljer sig från person till person. Ibland noteras 

klockslag för händelsen tillsammans med tillhörande datum.  

• Från och till noteras det om inspektion skett i eller utanför riggen.  

• Från och till förekommer endast datum för start av prov, (se Figur 8). 

• I 10 dagar står provobjektet still till följd av fel på komponent 
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Figur 10. Dokumentation GW FX.X.38 

Sammanfattning och analys 

Vad och hur det dokumenterats beror i stor utsträckning på vem som fyllt i arket. Om det 

finns ett bestämt utförande om hur och vad som ska noteras så tycks det inte följas 

eftersom dokumentationen utförts med olika detaljrikedom. Att inte kontinuerliga 

klockslag dokumenterats kan bero på att det inte anses medföra något värde i hänsyn till 

rapportens syfte. 

Noterat är att provobjektet stannat flertalet gånger efter arbetstid. Enligt 

dokumentationen finns inget som tyder på att någon försökt åtgärda stilleståndet förrän 

tidigast under arbetstid dagen efter. Av kompletterande intervju framgår det att stopp av 

prov i dokumenterad rigg vanligen grundar sig i att provobjektet är orsaken till problemet 

varpå mekaniker måste åtgärda provobjektet innan återstart. Av dokumentationen 

framgår det dock att provobjektet har kunnat startas upp flera gånger utan vidare åtgärd. 

Ytterligare en noterad anledning till att provet inte körs är den tid som provobjektet får 

ställas åt sidan för annat prioriterat ärende. Av detta kan det antas att riggen i fråga är en 

begränsad resurs i den form att provningen inte kan utföras om inte denna specifika rigg 

är tillgänglig. 

Att försöka komplettera inspektioner med JIRA gick inte då arbetsverktyget inte används 
till fördel för muntlig kommunikation mellan berörda parter på denna avdelning.   
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GW33 FX.X.03  

Observationer i detta fall är gjorda med utgångspunkt av befintlig provdokumentation 
samt dokumentation i JIRA. Det som observerats är följande. 

• Dokumentationen sträcker sig över 169 dagar, 4066h. Ingen total provtid finns att 

utgå ifrån. 

• Dokumentationen är utförd under manuellt provutförande och eller med konstant 

behov av övervakning 

• Datum för provutföranden är dokumenterade, dock inga tider för pågående 

aktiviteter eller händelseförlopp i övrigt. Det är därför inte tydligt hur tiden 

fördelats på de olika aktiviteterna så som provkörning, inspektion, inriggning, 

utriggning och felsökning 

• Dokumentationen är högst anpassad för och i förhållande till själva provutförandet 

• Modifieringar som utförts är väl dokumenterade och kompletterade med bilder 

samt noterade texter i direkt anslutning.  

• Klart datum för modifikation är angivet.  

• Avklarad modifikation i JIRA gentemot dokumentationen stämmer inte överens. 

Detta medför osäkerhet om vilka datum som modifiering sträckt sig över från det 
att prov varit tillgängligt. 

Sammanfattning och analys 

Till skillnad från observationerna av FX.X.38 saknas helt noteringar från 

händelseförloppet i kronologisk följd vilket medför att inga tidsaspekter har kunnat 

presenteras. I detta fall visar dokumentationen endast de datum för när modifieringar 

utförts med beskrivningar om vad som modifierats och hur givare anslutits till 

provobjektet. I dokumentationen finns detaljrika bilder på hur prepareringen utförts. Det 

fanns inte heller någon dokumentation över hur mycket provobjektet körts i riggen men 

det bör tilläggas att provet till större del baserats på manuell körning med mycket 

handpåläggning där provtiden är kort i förhållande till förberedande arbete och analys. 

Att det är manuellt genomförande kan vara en anledning till att detaljerad tidsinformation 

över händelser inte dokumenterats. Dokumentationen utfördes till synes endast av en 

person och detta skulle kunna bero på att det i huvudsak bara är en person som är i 

kontakt med provobjektet under provning. I de utfärdade arbetsorder i JIRA, som fanns 

kopplade till händelserna, blev det tydligt att det inte gick att skapa ett tillförlitligt 

tidsperspektiv för verkstadens aktiviteter då angivna datum för klar modifiering i 

dokumentationen inte stämde överens med de datum som noterats i provingenjörens 
dokumentation.  

 

GW33 FX.X.01  

Observationer för detta provobjekt har baserats på loggfiler, presentationer i PowerPoint 
samt arbetsorder i JIRA. 

• Dokumentationen sträcker sig över 302 dagar, 7248h 
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• Loggfilerna som finns att tillgå består av loggfiler där en full cykel består av ca 

90Mb. Kortare filer pekar på att provet stoppats. Tiderna för provet går att 

lokalisera på samma sett. 

• I presentationer i PowerPoint presenteras datum för uppstart samt avslut av 

delprov. 

• Det noterades stora tidsluckor mellan avslutat delprov och återstart. Inspektion 

fanns inom dessa tider men enligt JIRA täcker dessa inte hela tidsspannet. 

• Ett medelvärde för tiden per inspektion uppgår till 120,2h om tiderna i Jira skall 

bedömas som tillförlitliga.  

• I tillhörande arbetsorder var det inte tydligt hur tiden fördelats på de olika 

aktiviteterna in- och utriggning, montering, demontering, felsökning och 

inspektion. Det kunde därför tolkas som att mekanikern tagit hela tiden av 

inspektionen i anspråk. 

• Några arbetsorder i JIRA har skapats i efterhand varpå tiden för det fulla 

utförandet är orimligt kort och inte kan ge en realistisk bild av processen 

tidsmässigt. 

• I jämförelse mellan JIRA och i dokumentation står provobjektet någonstans i 

byggnaden en månad från det att utriggning sker till dess att inspektion påbörjas. 

Därefter väntar provobjektet ytterligare en månad innan NTAW påbörjar 

modifikation inför provstart. Provobjektet står sedan ytterligare en vecka innan 
uppstart av prov. 

Sammanfattning och analys 

Presentationen i PowerPoint visar på när prov har pågått, uppstart och utriggning, och 
vad som har hänt med provobjektet, vilka modifikationer och utföranden som gjorts.  

Det tidsglapp som noterats skulle kunna bero på den industrisemester som startat i slutet 

på juli. Det glapp på ca en månad som uppkommit mellan det att inspektionen avslutats 

och modifikation påbörjas skulle kunna bero på att avdelningen haft annat prioriterat 

provobjekt samtidigt eller väntat på besked i något avseende eller att material har väntats 

in. 

I avseendet att spåra tidsförhållanden och hur tid disponerats i olika utföranden är 

dokumentationen knapphändig. Detta betyder inte att dokumentationen inte är fullgod i 

rapporteringssyfte för provutförandet. 

De arbetsorder i JIRA som observerades med anknytning till detta provobjekt visade inte 

på hur tid hade fördelats mellan de olika stegen. Som i de andra fallen kunde tiden hos 

mekanikern även här tolkas som mycket utdragen. Detta trots att det egentligen 

innefattade demontering, inspektion eller preparering och montering. I något fall hade 

arbetsorder i JIRA skapats i efterhand med konsekvens av att det i dokumenteringen såg 

ut som att hela processen tagit orimligt kort tid. Detta skulle kunna vara ett 

tillvägagångssätt för att tackla ett akut ärende och att provingenjören av den anledningen 

frångick de ordinarie rutinerna. 

 

 



37 
 

GW33 FX.X.C.18R  

Det utfördes ingen observerande analys av detta flöde då det i intervju uppgavs att ingen 

dokumentering förutom ljudfiler fanns att tillgå. Provobjektet som skulle följts var ett 

reservobjekt till fordon. Provingenjören visade exempel på loggföringen vid ett senare 

tillfälle och där ansåg författarna inte ha kunskapen att sätta sig in i historiken. Längden 

på ljudinspelning är det som pekar på om att ett avbrott har skett under pågående 

provning. Proven som avdelningen utför medför inga större slitage på komponenterna 

och leder vanligtvis inte till brott. Det framkom att de provobjekt som provingenjören 

använder sig av mer än ofta är lånade provobjekt från andra avdelningar. Något eget 

provobjekt anses inte nödvändigt. Proven är planerade men sker som inhopp under 

pågående livslängdsprovning efter överenskommelse med andra provingenjörer. 

Avvikande händelseförlopp dokumenteras i ett program kallat Testlab. Ur intervjun 

nämner respondenten att största anledning till avbrutet prov berott på problem i rigg. 

Många gånger har detta varit ”falska nödstopp” som endast krävt att felkoden nollställts 

för att sedan på nytt startas upp. Provutförandet sker alltid under konstant övervakning 

från provingenjören i fråga men provet körs efter skript. Detta är något som medför att 

om provet inte är klart innan helg så står provobjektet still fram till nästkommande 

arbetsdag innan provet sedan avslutas. Där av blir provobjektet men även riggen 

otillgängligt för andra intressenter. Detta är något som respondenten tror skulle kunna 

åtgärdas med bättre planering och kommunikation mellan avdelningar. 

 

GW33 FX.X.01R  

Vid observationer av tillgänglig dokumentation, i detta fall en så kallad händelsejournal, 

(se Figur 9), kunde följande konstateras: 

• Dokumentationen sträcker sig över 187 dagar, 4488h.  

• Totalt kördes provobjektet 89 av 187 dagar, 2131,7h, (47,6% av tiden) 

• Av 4 inspektioner framgår det att medeltiden för en inspektion uppgår till 183h 

från det att provobjektet riggas ut till det att det riggas in igen. Det framgår inte 

hur mycket tid som mekanikern tagit i anspråk. 

• 10h av tiden är det noterat att provobjektet ställdes i buffert till följd av annat 

prioriterat prov 

• 2 noterade fall, sammanlagt 25min, stoppas provet endast för att hämta ut saker 

från provcellen 

• 16 dagar stod provobjektet still som följd av planerat underhåll i riggen/ 

industrisemester (Utslaget i timmar, 384h) 

• 3 helger stannade provet utan åtgärd 

• Stopp efter kvällspass utan åtgärd noteras 14ggr, varav 8 efter midnatt 

• 3 stopp efter kvällspass med åtgärd varav samtliga kort därpå stoppades på nytt 

utan uppföljning 

• Jourhavande riggpersonal har i snitt agerat 1h och 50min efter angivet larm 

• Mellan den 11e - 15e och 16e - 23e oktober stoppades provet. Det finns ingen 

notering om dess anledning och inte heller någon arbetsorder i JIRA under 

perioden. 
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• Det är flera personer som dokumenterar dock är dokumentationen tillsynes 

kontinuerligt iförd 

• Exakta körtider och stopptid för provobjektet kunde utläsas från dokumentet 

• Utbytta komponenter är frekvent noterade och markerade med skuggning i 

dokumentationen, även i separat blad 

• TA finns lättillgängligt i samma dokument 

• Den tid som dokumenterats för stopp och inspektion i Excellarket har även räknat 

med in/ut riggning.  

• Kompletterande information om inspektion finns att tillgå i JIRA dock stämmer 

inte alltid slutdatum i JIRA i förhållande till återstart av provet. 

• Växellådans individnummer står inte som rubrik i ärendet på arbetsorder till JIRA, 

ex. GW33 FX.X.xxx. Istället skrivs provobjektets id. Formuleringen är dock 
kontinuerlig i samtliga arbetsorders. 

 

 

Figur 11. Dokumentationn GW FX.X.01R 

Sammanfattning och analys 

Dokumentationen som författarna blivit hänvisade till innehöll förutom händelsejournal 

även bestyckningslista, provutförande och tillvägagångssätt för övervakande personal om 

fel skulle inträffa. Noterat var att flera personer dokumenterat händelser i 

dokumentationen och att informationen som fyllts i är kontinuerlig. Vad som hänt med 

provobjektet, vilka större modifikationer som utförts samt ingående komponenter som 

bytts ut går att lokalisera i händelsejournalen. I dokumentationen noteras det att 

provobjektet riggas ut och in väldigt mycket i samma rigg. Anledningen står i merparten 

av gångerna inte. Vid kompletterande fråga till en av de som fyllt i dokumentationen blir 

svaret att det antagligen kan ha varit utriggning till fördel för annat prioriterat provobjekt 

alternativt att provobjektet behövt åtgärdas av någon anledning. Det är inget som pekar 



39 
 

på att arbetsorder i JIRA utfärdats i dessa fall vilket kan antyda att det är mindre åtgärder 

som utförts av provingenjör eller av NLT alternativt att JIRA frångåtts.  

Vid stopp under helg har det flertalet gånger försökts att återstarta provobjektet men i 

samtliga fall har det stoppats kort därpå. Att återstart inte har kunnat utföras kan bero på 

att problematiken kräver annan kompetens i form av STP eller SIM. Det skulle även kunna 

bero på att det är problem med provobjektet och för detta har Scania ingen jourhavande 

personal. I kompletterande intervju framgår det att beredskap finns närvarande fram till 

kl. 23.00. 

5.3.1. Sammanställning av dokumentation 
Det kunde konstateras att sättet för vad och hur det dokumenterades skiljde sig från 

grupp till grupp eller provningsingenjör till provningsingenjör och även beroende på om 

provet var automatiskt eller krävde manuellt utförande. Det var även olika dokumenterat 

beroende på vem som fyllt i dokumentationen för provobjektet. Det skulle därför kunna 

antas att vägen till en rapport inte är av större uttalad betydelse och att det av den 

anledningen inte heller finns ett standardiserat sätt att dokumentera, varken inom 

avdelningar eller tvärfunktionellt. I förhållande till Scanias egna grundvärden, om att det 

ska finnas ett unisont sätt att utföra arbetsmoment på, kan därför de olika sätten att 

dokumentera händelseförlopp ifrågasättas. Att motsätta detta fria förhållandesätt genom 

att införa ett strikt utförande av dokumentation kan utan ytterligare analys av 

tillvägagångssättet vid manuellt provutförande medföra förlängd ledtid av 

provprocessen. Detta eftersom dokumentationsutförandet kan ha anpassats för att bara 

medföra värdeskapande information för de tilltänkta åskådarna att ta del av eftersom 

provet står still under denna aktivitet. Enligt Bicheno och Holweg ska inte mer 

information än nödvändigt noteras då detta blir överarbete. Att öka dokumentationens 

detaljrikedom i manuellt utförande skulle kunna medföra att mer tid går åt från det 

effektiva utnyttjandet av provobjektet. Eftersom inga klara förhållningssätt tycks finnas i 

samtliga avdelningars tillvägagångssätt att dokumentera kan det av den anledningen bli 

svårt om ens möjligt att ta över någon annans dokumentation. Reinertsen och Shaeffer 

nämner att en utvecklingsavdelning ska eftersträva att information inte ska låsas till 

endast enskilda anställda för att på så vis öppna upp för redundans. Detta kan av den 

anledningen medföra slöseri pga. bristande informationsöverföring som Carreira och 

Trudell nämner i kapitel 3.1. Om dokumentationen skulle visa sig vara svår att tyda kan 

det i värsta fall leda till att ingen kan följa upp arbetet om den dokumenterande skulle bli 

frånvarande och där av medföra att provutförandet i värsta fall skulle få göras om på nytt. 

I tre fall gick det att uppskatta tiden för inspektion med mekanikerns arbete inräknat och 

i två fall bekräftades att dokumentation utförts av olika personer. I tre fall bekräftades 

användning av JIRA och i samtliga av de fallen att JIRA inte stämmer med tider i 

förhållande till dokumentationen. Det kan konstateras att JIRA som det används idag inte 

är avsett att följa upp tid som tas i anspråk i något avseende utan endast är avsett att ge 

underlag till mekaniker samt att fördela arbetet på ett smidigt sätt inom avdelningen 

NTAW. På så vis går det därför inte att följa upp hur tider fördelats under exempelvis 

inspektion eller modifikation i efterhand. Det skulle ha varit av värde för det här projektet 

att se hur länge provobjektet har väntat under tiden som exempelvis inspektion pågått. I 

dialog med NTAW bekräftas det att inga egna tidsdetaljer dokumenteras i detta avseende.  
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Endast i ett fall tolkas det som att syftet var att ha en tydlig kontroll över hur tiden 

disponerats på alla aktiviteter för provobjektet. I ett annat fall fanns kolumn utsatt, tänkt 

att dokumentera klockslag men som inte kontinuerligt fyllts i. Detta kan indikera på att 

det funnits ett tänkt arbetssätt som frångåtts. Det går inte heller att spåra om det funnits 
en plan för att tidföra specifika aktiviteter. 

Det framkom att de som använder JIRA ibland kortat ledtiden genom att lämna provobjekt 

till mekaniker innan arbetsordern skapats för att snabbt få ärendet uträttat och i 

efterhand sedan skrivit arbetsordern. Det var även återkommande att datum för 

arbetsorder inte stämde överens med datum för inriggade provobjekt. Enligt 

observationen i flera fall var objektet inriggat i provcell trots att det enligt JIRA 

fortfarande var pågående aktivet. Detta är egentligen bara en problematik som 

observerats i dokumentationen men behöver i sig inte betyda att det bidrar till ett 

problem i flödet. Detta är förmodligen ett arbetssätt som ger möjlighet till större 

flexibilitet för att kunna påskynda akuta ärenden men avviker i sig från verkstadens 

rutiner. I längden skulle detta eventuellt kunna leda till att provingenjörerna frångår 

rutinerna helt och att det främsta arbetet i verkstaden består av att släcka bränder. 

Det kunde konstateras i samtliga fall att det inte gick att göra något värdeflöde av den 

disponerade tiden. I två fall gick det dock att utläsa antalet gånger ett objekt stått still efter 

arbetstid och även antalet stopp under helg. Även tiden för väntan i buffert för annat 

prioriterat prov gick att utläsa i dessa två fall, (se Tabell 1). I tabellen nedan markeras 
aktivitet som inte går att bekräfta med *. 

  

Aktivitet GW33 
FX.X.38   

GW33 
FX.X.03   

GW33 
FX.X.01   

GW33 
FX.X.C.18R   

GW33 
FX.X.01R   

Inspektion 
(medeltid) 

130 h 
(Excell) 

* 120 h (JIRA) * 183 h 
(Excell) 

Användning av 
JIRA 

Nej Ja Ja Ej bekräftat Ja 

Stillestånd efter 
arbetstid 

8 ggr * * * 14 ggr 

Stopp under helg 5 ggr * * * 3 ggr 
Väntan i buffert 
för annat 
prioriterat prov 

192 h * * * 10 h 

Tid hos 
mekaniker 

* * * * * 

Fler än en som 
fyllde i 
dokumentation 

Ja Nej * * Ja 

Dokumentationen 
bestod av 

Excell Excell 
JIRA 

Excell 
JIRA 
Loggfiler 
PowerPoint 

Ljudfiler 
Loggfiler 

Excell 
JIRA 

Tabell 1. Sammanställning av dokumentation  
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Författarna anser dock att tidsaspekten kan vara av betydande för att i det kontinuerliga 

förbättringsarbetet kunna identifiera aktiviteter som kan effektiviseras om tanken är att 
dokumentationen ska kunna användas till att spåra sådan möjlighet. 

Av observationerna att döma upplevs det som att det finns tillräckliga detaljer om vilka 

större modifikationer som utförts samt ingående komponenter som bytts ut, att detta går 

att lokalisera i samtlig dokumentation som analyserats. Att detta är tillräckligt för att 

provingenjören ska kunna dra sina slutsatser och slutföra en avslutande rapport 

förutsätts men är förövrigt inte inom ramen av projektet för att kommentera eller följa 
upp. 

 

Fallstudie av flöde i realtid 

Fallstudien av flödet i realtid gjordes på tre provobjekt som representerades av de tre 

ansvarande provingenjörerna som först tog emot objekten vid Kilen. Inledningsvis sattes 

tidsramarna som skulle gälla för studien till fyra veckor från ankomst på det första 

provobjektet respektive tre veckor för de två objekt som kom upp till Kilen veckan därpå. 

Tidsramen sattes med hänsyn till den tid som fanns att tillgå för examensarbetet. Studien 

bygger på rutinmässigt utförda dagliga observationer, samtal med berörda parter och 

observationer av arbetsorder skrivna i JIRA. Den personal som stod i direkt relation till 

pågående aktivitet blev informerad om bakgrunden till studien och att noteringarna inte 

på något vis skulle spegla deras kompetens i utförandet samt att observationerna endast 

skulle vara i syfte att lokalisera hur väl provobjekten utnyttjades. Det som observerades 

var när och varför stillestånd uppstod.  Även försök att notera hur länge stoppet varade 

ingick. Dessa observationer har därför i viss mån kompletterats med frågor till berörd 

personal om tid vid det aktuella observationstillfället. Sedan sammanställdes frekvens 

och tidsåtgången för de stillestånd som observerats i matris och paretodiagram.  

Värt att belysa är att de tider som är framtagna genom observationerna speglar slöserier 

i det tidigaste skedet vid uppstart av en ny version. Hur tidsinsamlingen av väntetider och 

stillestånd ser ut längre fram i provningen kan inte representeras med denna insamlade 
data.  

GW33 X.X.1R 
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 Tabell 2. Frekvens av noterade stillestånd för 1R 
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I Tabell 2, 4 och 6 har en sammanställning gjorts över det noterade antal gånger som 

provobjektet blivit stillaståendes av en kategori som enligt teorin, i förhållande till 
provobjektet, klassas som slöseri.  

 

Tabell 3. Diagram över 1R:s noterade tider för stillestånd 

Det som till synes, (se Tabell 3), kan ses ta mest tid av provobjektets effektiva utnyttjande 

är stillestånd efter arbetstid, under helg och röd dag. Noterbart är att provobjektet under 

merparten av observationstiden var tänkt att provas i rigg som inte krävde konstant 

översyn utan var självgående, varför den stora mängd timmar som kartlagts där skulle 

kunna ifrågasättas. Slutsatser kan dras av sådant resultat att det kan finnas värde i att 

först låta ett provobjekt anlända för valideringsprov, att således inspekteras innan 

samtliga provobjekt produceras med samma problematik. När provobjektet stannar 

under provning efter arbetstid finns ingen tillgänglig personal att tillgå för att åter starta 

upp provet. Ytterligare har noterats att stopp i provning som sker i närhet av dagliga 

rutiner så som frukost, lunch och möten medför en längre tid för uppstart. Det skulle även 

kunna finnas en osynlig tidspåbyggnad för personalen att åter sätta sig in i ärendet när 

denne åter anländer till provobjektet efter dessa rutiner vilket skulle visa på ytterligare 

förlängd process, detta är dock inte noterat utan endast en kvalificerad spekulation. 

Det framgår även att tid för inriggning och utriggning ibland inte sker om det inte anses 

kunna slutföras på en och samma dag. Detta har observerats medföra att provobjektet 

väntat några timmar extra av just den anledningen. Om det är att kommunikationen inte 

har gått fram eller om det är ett aktivt val framgår dock inte av studien men stilleståndet 
är noterat.  

Som påpekades ovan genomgick provobjektet i tidigt skede ett inkörningsprov som följd 

av uppdagad problematik i prov med 2R. Detta medförde väntan på en rigg som inte var 
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planerad att provas i och likaså medfördes stillestånd för rutiner som annars hade blivit 

mindre representativa i det sammanställda diagrammet. Inkörningen krävde 

övervakning från närvarande provingenjör varför rutiner som möten, frukost och lunch 

då direkt blev mer frekventa anledningar till varför provobjektet inte utnyttjades 

effektivt, (se Tabell 2). Sådana rutiner medför även väntan under inspektion och 

felsökningar. Det är dock svårt att avgöra hur många timmar under dessa samtida möten 

som diskussion direkt kopplat till provobjektet har pågått och därmed blir delvis 
värdeskapande i förhållande till provobjektet. 

GW33 X.X.2R 

V
ä

n
ta

n
: 

D
a

g
lig

a
 r

u
ti

n
er

 

(F
ru

ko
st

/L
u

n
ch

) 

V
ä

n
ta

n
: 

St
ill

es
tå

n
d

 e
ft

er
 

a
rb

et
st

id
 

V
ä

n
ta

n
: 

St
ill

es
tå

n
d

 p
g

a
. 

m
ö

te
n

 

V
ä

n
ta

n
: 

A
n

d
ra

 

p
å

g
å

en
d

e 
ä

re
n

d
en

 

V
ä

n
ta

n
: 

St
ill

es
tå

n
d

 p
g

a
. 

h
el

g
 

V
ä

n
ta

n
: 

St
ill

es
tå

n
d

 p
g

a
. 

rö
d

 d
a

g
 

O
m

a
rb

et
e

 

 V
ä

n
ta

n
 p

å
 t

ill
g

ä
n

g
lig

 

m
ek

a
n

ik
er

 

V
ä

n
ta

n
: 

St
o

p
p

 p
g

a
. 

ri
g

g
fe

l 

V
ä

n
ta

n
: 

p
å

 

ko
m

m
u

n
ik

a
ti

o
n

 

V
ä

n
ta

n
: 

p
å

 g
ra

n
sk

n
in

g
 

a
v 

a
rb

et
so

rd
er

 

V
ä

n
ta

n
 p

å
 m

a
te

ri
a

l i
 

ve
rk

st
a

d
 

V
ä

n
ta

n
 p

å
 le

d
ig

 r
ig

g
 

V
ä

n
ta

n
: 

P
er

so
n

a
lb

ri
st

 

18 15 13 4 3 2 2  1 1 1 1 1 1 1 

Tabell 4. Frekvens av noterade stillestånd för 2R. 

 

Tabell 5. Diagram över 2R:s noterade tider för stillestånd 

Till skillnad från övriga två provobjekt som följts har 2R observerats under 4 veckor. Detta 

är en av två anledningar till att väntan för helg och utanför arbetstider visar ett högre 

antal timmar i den sammanställda data, (se Tabell 5). Den andra anledningen är att de 



44 
 

provutföranden som pågått endast har utförts under behov av konstant övervakning 

varför väntan under dagliga rutiner även är mer representativa än hos de andra 

observerade provobjekten. Vidare blir även merparten av all dokumentering samt 

avropande aktivitet utförd efter det att provet stängts av som följd av det manuella 
provutförandet. 

Vid två tillfällen observerades slöseri i form av omarbete, (se Tabell 4). Det ena då 

modifikationen utförts felaktigt, provning hade då pågått under flera dagar och visat på 

vagt ifrågasättande resultat. Detta skulle kunna bero på otillräckliga eller fel instruktioner 

i arbetsordern men även bristande kommunikation i något led. Det andra noterade 

omarbetet var till följd av felmontering. Något som uppdagades efter inriggat provobjekt. 

Om en grundlig rutinmässig granskning utförts innan överlämning från mekaniker hade 

möjligtvis detta upptäckts tidigare. 

När provobjektet är hos NTAW arbetar mekanikern med flera provobjekt samtidigt. Detta 

nämns som en väntan i sammanställningen men den sammanlagda tiden som mekanikern 

utför andra ärenden är inte definierad och den effektiva tid som just provobjektet 

behandlats faller bort i vår observation. Vidare nämner mekanikern vid ett 

observationstillfälle att denne inte kan arbeta kontinuerligt med provobjektet eftersom 

det uppstått frågor med själva arbetsutförandet som provingenjören behövt svara på men 
att provingenjören inte varit tillgänglig då det begav sig.  

Det observerades även väntan som följd av personalbrist då arbetet med provobjektet 

inte togs upp av annan provpersonal på avdelningen när ordinarie ansvarig var 

frånvarande av personliga skäl. I intervjuerna framgår det att det upplevs vara en 

svårighet att ersätta personal med så kort varsel. Författarna drar slutsatser till att 

överlämnandet av ett pågående provutförande kräver kontinuerlig och detaljerad 

dokumentation som visar på var provutförandet befinner sig och alternativt att det är 

svårt att även ta vid när ansvarig åter ska ta över igen om inga klara instruktioner för 

sådan aktivitet finns i rutinerna. 

Under observationen noterades att provingenjören ibland riggar ut provobjektet och 

skapar arbetsordern innan hemfärd i förhoppning om och för att möjliggöra snabb 

tillgång för mekanikern att påbörja det önskade arbetet. Om mekanikern inte tilldelas 

arbetsordern i tidigt skede påbörjas inte heller arbetet tidigt. Givet kan specifik 

mekaniker för uppgiften vara upptagen under morgonen och kanske är det orimligt att 

den person som fördelar arbetet ska ha kunskap om sent inkomna ärenden innan 
mekanikerna är på plats dagen efter för att skynda på processen. 
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Tabell 6. Frekvens av noterade stillestånd för 3R. 

 

Tabell 7. Diagram över 3R:s noterade tider för stillestånd 

Liknande provutförande har utförts som med provobjekt 1R. Som följd av problematiken 

med 2R genomgick provobjektet en kontroll innan det ordinarie provet startades. 3R har 

till skillnad från de andra observationerna en framträdande väntan på upptagen provrigg, 

(se Tabell 7). Vilket grundar sig i krockande planläggning men även haveri i den tilltänkta 

provriggen som förlängt tidigare provtids ledtid och medfört att 3R fått vänta i buffert. 

Sådant händelseförlopp är svårt att förutse men blir här representativt i den data som 

sammanställts. Provobjektet skulle ha visat ytterligare timmar för väntan på upptagen 

rigg om det inte vore för att bra kommunikation mellan provingenjörer på samma 

avdelning förekommit. Provobjektet genomgick i stället mer provtimmar till att verifiera 

funktion varför effektivare utnyttjande av provobjektet uppstod. Vidare kan slutsatser 

dras att det finns specifika riggar, som vid problematik, kan avgöra hur väl ett provobjekt 

kan utnyttjas. 

Vid starten av observationen framgick det att provingenjören inte blivit meddelad om 

ankomsten av provobjektet vilket skulle kunna föranletts av att adressaten inte var 
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provingenjören själv men även att godsmottagningen inte varit snabba med att bekräfta 

leveransen. Vid detta tillfälle fanns heller inget direkt provbehov för objektet vilket 

resulterat i att provingenjören inte aktivt sökt informationen om dess ankomst. Vidare 

skulle det utefter sådana förutsättningar kunna resultera i att provobjekt blir ståendes i 

Kilen en tid. Ur ett större perspektiv kan de 1,5 timmarna som observerats för väntan i 

kilen enkelt ackumuleras till betydande tid om denna väntan skulle uppstå även i andra 

ärenden så som leverans av material till provobjektet. 

5.4. Intervjuer 
Sammanställningen av intervjuerna baseras på de intervjuer som hölls med de fem 

provningsingenjörer som representerar de olika flöden som följts varpå de också ansågs 

vara relevanta respondenter. Angreppspunkten var öppen med ett antal förbestämda 

frågor som skulle ställas, (se appendix 1). Även en kompletterande intervju utfördes med 

syfte att få inblick i mottagandet av gods i Kilen. Totalt sätt ligger sex intervjuer till grund 

för denna sammanställning. Intervjuerna hölls i en timme vardera och spelades in med 

respondentens godkännande. Vidare transkriberades varje intervju för att sedan 

analyseras. Bearbetningen av intervjuerna gick ut på att välja ut teman som var 

intressanta. Varje intervju lästes igenom ett flertal gånger och saker som sagts med 

anknytning till de teman som valts ut fördes över i en intervjumatris. Intervjumatriserna 

jämfördes för att hitta likheter och skillnader. 

De teman som valts var: 

• Upplevda brister 

• Arbetsmetod 

• Kommunikation 

• Dokumentation 

• Standardiserat arbetssätt 

• Upplevda framgångsfaktorer 

De matriser som tagits fram sattes upp på en tavla varpå påståenden som skiljde sig åt 

eller stack ut på något vis lyftes fram samt påståenden som bekräftades av två eller fler 

respondenter. Detta kunde då påvisa om de olika respondenterna hade åsikter eller 

arbetssätt som stämde överens eller skiljde sig åt i förhållande till de studerade flödena. 

Även moment som ansågs som framgångsfaktorer av de intervjuade personerna lyftes 
fram. 

Det transkriberade och bearbetade materialet lämnades över till respektive respondent 

för godkännande och intervjumaterialet som presenteras i rapporten är sedermera 

godkänt av berörda parter. 

Upplevda brister 

I tre av fallen uppges att information om anlänt gods inte alltid kommer fram när material 

anlänt till Kilen. Detta leder i sin tur till att provingenjören, vid snabbt behov av 

provobjektet eller vid väntan på material, får gå förbi kilen flera gånger per dag för att se 

om beställningen som väntas har anlänt. Problemet uppstår då interntransporten helt 

enkelt har missat att meddela om leverans eller att adressaten för leveransen är 

mellanhand till den som faktiskt är i behov av leveransen. Om inget direkt provbehov 
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finns för stunden kan detta medföra att provobjektet eller materialet bli ståendes en 

längre tid utan agerande. 

Tre respondenter nämner att det ofta är brist på komponenter vid akuta ärenden. 

Anledningen nämns vara att materialet inte finns i lager på avdelningen eller att det 

glömts bort att beställas och således måste beställas. Ett direkt resultat av detta leder till 

att provobjekt blir stillastående. Detta kan i sin tur leda till att kommande prover blir 

försenade. I bästa fall kan personal på NTAW kringgå det rutinmässiga systemet för 

artikelbeställning och hämta den saknade komponenten på något av Scanias interna lager 
i nära anslutning. 

Två respondenter nämner att riggrelaterade fel är en stor orsak till att prov inte utförs 

som planerat och att provobjektet blir stillastående av den anledningen. Det i sin tur leder 

till att även efterföljande prov blir försenade. Respondenterna tillägger att orsaken ofta 

inte är ett verkligt fel på riggen utan tar form i ett nödstoppslarm som triggats till följd av 

felsignaler. Förutom att provet då inte körs kontinuerligt kan detta även leda till onödiga 

ledtider genom hela verksamheten.  

Inför en ny generation har två respondenter uppfattningen av att för många lådor kommer 

upp innan de hunnit bli ordentligt undersökta för fel. Ett resultat av detta, som bekräftas av 

ytterligare en respondent, är att när ett fel upptäcks som gäller för flera provobjekt med 

samma komponenter blir samtliga av dessa provobjekt stillastående tills dess att en 

lösning till problemet har framtagits. Därefter får avdelningarna åtgärda problematiken 

på plats. 

En respondent upplever att väntan på att få svar från andra är något som tar mycket tid. 

Konkreta exempel tas upp som tyder på att denna väntan på kommunikation upplevs efter 

ett haveri eller en inspektion och när beslut inväntas från andra parter i processen. Detta 

leder i sin tur till att ledtiden kan bli lång hos bl.a. mekaniker. I observation under 

fallstudien bekräftades att väntan på svar från provingenjören uppstod när provobjektet 

var hos mekaniker. Det finns därför goda grunder till att tro att väntan av sådan karaktär 

sker från gång till gång. Att vänta in svar från annan part i något avseende kan vara en 

följd av att överlämningen av information vid ett tidigare tillfälle varit bristfällig. I detta 

ärende tros överlappande samt olika rutiner vara en återkommande orsak till 

problematiken. Av författarna dras slutsatserna att, som Reinertsen och Shaeffer nämner, 

flaskhalsen i detta avseende kan vara att för få personer sitter på kunskapen att svara på 

frågorna och att det av denna anledning kan ses som att få personer ständigt måste vara 
tillgängliga för att motverka störningar i flödet.  

En respondent uppger att det står provobjekt lite överallt men inget tydligt uppmärkt för 

vad som är buffert. Vilket även kan bekräftas av ytterligare samtal och egna observationer. 

Detta resulterar i att objekt står längs väggar, i gångar, eller vid ej uppmärkta 

lagerställningar. Det uppges också i ett kompletterande samtal att somliga av dessa objekt 

varken har en arbetsorder eller en plan. Ett resultat av detta är att det plötsligt rasar in 

arbetsorder till mekanikerna på NTAW och att flödet blir fluktuerande. Detta borde kunna 

ge upphov till slöseri i form av lokalisering av provobjekt samt väntan då objektet står 

utan status och skulle kunna utnyttjas bättre. 
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Ett direkt kopplat argument nämns av samma respondent, ”Om man vill låna en låda av 

någon måste man luska rätt på var den är först”. Detta kan dels bero på att ingen tydlig 

kommunikationsväg skapats för förmedling av tillgängliga provobjekt och dels för att det 

inte finns ett sätt att enkelt ta reda på vart provobjektet befinner sig. Detta leder till onödig 
tidsåtgång och även till att provobjekten i sig inte utnyttjas optimalt. 

En av respondenterna uppger att mekanikerna i värsta fall kan stå och vänta i två till tre 

dagar på att meka med ett provobjekt på grund av materialbrist och har dessutom inte 

alltid ett annat provobjekt att jobba med under tiden. Långa ledtider vid 

materialhemtagning kan vara en faktor till att mekanikerns resurser inte utnyttjas fullt ut 

men även att provobjekt står i lokalen utan en status som nämnts i stycket ovanför. 

Arbetsmetod 

Två av respondenterna uppger att de försöker jobba aktivt med att låna eller låna ut 

provobjekt mellan varandra på avdelningen och i vissa fall över avdelningarna. Detta leder 

till att provobjektet blir bättre utnyttjat men samtidigt förekommer det att provobjektet 

stannar inom en avdelning och på så vis inte blir tillgängligt för andra avdelningar att ta 

del av. Skälet sägs vara för att snabbt få tillgång till ett ledigt provobjekt om det skulle 

dyka upp ytterligare provbehov på avdelningen. 

En av respondenterna säger sig ha klara rutiner för hur en inspektion ska gå till och vem 

som ska ansvara för vad. Exempelvis är det uttalat om vem som ska beställa eventuella 

artiklar efter genomförd inspektion. Tidigare påstås avsaknaden av detta ha varit en 

faktor till en förlängd process men att avdelningen jobbat med förbättringsarbete för att 

effektivisera delprocesser. Respondenten säger sig uppleva en förbättring men att inga 

direkta mätvärden finns att tillgå. Att tydliga mätvärden saknas kan medföra att det 

ytterligare kan finnas tid att spara in på något som avdelningen inte noterat. 

Respondenten uppger att en riktlinje för inspektion nu är fem dagar från det att 

provobjektet riggas ut till dess att det åter riggas in. Med hjälp av händelsejournalen som 

finns anknuten till provobjektet i detta fall skulle tiden för detta kunna mätas. 

En respondent anger sig inte använda JIRA men dokumenterar uppdateringar, 

inspektioner och ingående komponenter av betydelse för provobjektet i ett Excellark. Det 

uppges vara till fördel på denna avdelning då det är en liten arbetsgrupp som arbetar och 

kommunicerar i denna byggnad. De står i princip bredvid varandra och anses korta 

informationsflödets ledtid genom att inte använda JIRA. Detta fungerar i mindre grupper 

men om antalet skulle öka skulle det kunna bli svårkommunicerat och JIRA skulle även 

här behöva tillämpas. Detta för att underlätta arbetsfördelningen till respektive 
mekaniker men även för dokumenteringen av utförda arbeten på provobjektet. 

En respondent uppger att denne alltid använder sig av samma rubrik på provobjektet när 

vederbörande skriver arbetsorder i JIRA för att öka spårbarheten och lätt kunna söka upp 

vad som hänt med ett provobjekt. En följd av att ej använda samma rubrik på 

arbetsordern är att det blir svårare att följa upp och söka på arbetsorder kopplade till ett 

specifikt provobjekt i efterhand. I JIRA har det observerats att provobjekt ibland nämns 

med delar av den fulla beteckningen och med punkter på olika ställen i beteckningen 

vilket lett till problem att spåra ett önskat objekt på ett enkelt sätt. Vilket skulle kunna 

bekräfta att metoden som denna respondent använder sig av kan vara till fördel i 
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framförallt spårbarhetssyfte och även minskar slöseri av lokalisering eller tidskrävande 

kringarbete för att slutföra exempelvis en rapport. 

Kommunikation 

I fyra fall bekräftas att provingenjörerna använder JIRA för att lägga en arbetsorder och 

att den vanligtvis följs upp med muntlig kommunikation. Detta minskar risken för 

missförstånd men det kan även försena processen hos mekanikern om denne inte får tag 

på provingenjören då konsultation eller förtydligande behövs. Den muntliga delen sägs 

säkra upp att arbetet blir rätt utfört men samtidigt kan det utläsas i två fall att just väntan 

på andra är en orsak till att provning inte blir utförd som planerad. I detta fall blir det då 

mekanikern som inte kan utföra arbete som planerat då provobjektet tar upp en 

arbetsplats i väntan på besked. Dock har det nämnts av respondenter att en instruktion 

inte kan bli tillräckligt tydlig, i skrift, oavsett hur mycket underlag som finns i 

arbetsordern, framförallt i utföranden som ej är av standardkaraktär.  

Dokumentation 

Genom intervjuerna framkom det att samtliga respondenters sätt att dokumentera skiljer 

sig åt och att dokumenteringen är olika detaljerad beroende på provutförande. Några 

provingenjörer har dokumentering i form av loggfiler och några i form av detaljerade 

Excellark. Vad som dokumenteras beror till stor del på vad provingenjören tycker är 

nödvändigt att notera för att slutligen kunna skriva sin rapport och vad för faktorer som 

påverkat provet. Detta indikerar på att vad och hur det ska dokumenteras inte är uttalat 
som ett gemensamt arbetssätt.  

Standardiserat arbetssätt 

Fyra respondenter anger att arbetsorderläggning genom JIRA är ett standardutförande. 

Dock har det framkommit att det frångås vid exempelvis akuta ärenden. I dessa fall läggs 

det större vikt på att provingenjören verkligen dokumenterar i efterhand, gällande egen 

dokumentation och även JIRA, för att inte riskera att historik faller bort och annan part 

inte kan se vad som finns i objektet om behov skulle uppstå.  

Upplevda framgångsfaktorer 

Två respondenter uppger att avdelningen har redundans för om provpersonal skulle vara 

frånvarande. Överlämning av nödvändig information säkerställs så att någon kan hoppa 

in och utföra dennes uppgifter till stor del. Dock nämns det att frånvaro med kort varsel 

så som sjukdom är svårt att täcka upp för. Fördelen med redundans är att avdelningen 

inte är lika utsatt vid ledighet samt att stillastående provobjekt som följd av frånvaro 

motverkas. Att inte förebygga detta får konsekvenser i form av stillastående riggar, 

stillastående objekt då andra inte vet vad som ska utföras på provobjektet och även att 

nästkommande provning blir försenad.   

Den respondent som uppger att klara rutiner för inspektion har implementerats genom 

aktivt förbättringsarbete tydliggör även att de upplever ledtiderna i sammanhanget har 

kortats ner. En sak som implementerades var att alltid ha ett tydligt uttalande om vem 

som ska beställa material för att undvika missförstånd i frågan. Att en inspektion drar ut 
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på tiden medför inte bara att den plats den tar i anspråk i verkstaden inte kan användas 

för andra arbeten utan även att kommande provning på objektet även blir försenat.  

Kontrollerar att byggnation av ett provobjekt är korrekt utförd vid leverans från DT innan 

provning startas. Det är viktigt att kontrollera detta, uppger en respondent, för att 

säkerställa att det som beställts verkligen byggts och levererats efter bestyckningslistan. 

Skulle fel artiklar vara monterade och det upptäcks i ett senare skede kan det resultera i 

att all utförd provning blir värdelös. Det finns inget bekräftat ur intervjuerna att detta är 

ett arbetssätt som samtliga använder sig av.   

Två av respondenterna uppger att de aktivt arbetar för att ha en swing-låda redo om ett 

provobjekt havererar i rigg. Ur testriggens perspektiv är det positivt så att den inte blir 

stillastående när det första provobjektet gett utfall. Det kan även konstateras att de som 

uppger att de arbetar aktivt med swing-lådor i huvudsak utför livslängdsprover eller 

förstörande provning.  

En respondent uppger att aktivt arbete med avvikelsehantering utförs kontinuerligt för att 

minska ledtider och stopptider för provobjektet. Avvikelsehantering är en del av det 

kontinuerliga förbättringsarbetet och det är genom att hitta och förbättra dessa 

avvikelser Scania kan bli bättre.  

5.5. Workshop 
Personer som valdes ut för workshopen ingick i ett tvärfunktionellt arbetslag där det 

generella arbetssättet genom kommunikation i JIRA inte tillämpades. Detta skulle då ge 

nya uppslag eller bekräftande av de brister som kan uppstå eller uppdagats genom 

tidigare studier men framförallt låta författarna få insikt i om detta arbetssätt kan öka det 

effektiva utnyttjandet i samtliga arbetsgrupper om det implementeras.  

En övergripande arbetsprocess ritades upp på en tavla och deltagarna fick föra diskussion 

om var och när problem uppstår samt orsaker till det och vad som upplevs fungera bra. 

Post it lappar sattes upp utefter flödet för att markera var händelsen var aktuell, (se Figur 

10).  Ovanför flödet markerades kommunikationsvägar och nertill sattes brister. 

Diskussionens gång styrdes av förberedda frågor: 

1. Om problematik uppstår, var uppstår den mest frekvent och vad är oftast 

orsaken  
2. Upplevs i något skede onödigt lång ledtid, vad kan anses vara anledningen 
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Figur 12.  Workshop 

Upplevd problematik från deltagarna:  

Ej fullständigt provobjekt från tidigare led inför inriggning 

Att provobjekt som ska riggas in inte är klara för inriggning kan bero på att den som 

lämnar ifrån sig provobjektet inte sitter på kunskapen om vad som krävs för att kunna 

rigga in eller för att kontrollen av vad som ska sitta på inte säkrats innan överlämning till 

nästkommande station sker. Det skulle även kunna var ett kommunikationsfel där 

överenskommelse inte gjorts om vem som ska utföra kontrollen av provobjektet innan 

riggpersonal meddelas. Detta kan medföra att riggpersonalen åtgärdar problemet på egen 

hand eller skickar tillbaka provobjektet för komplettering hos mekanikern. Då uppstår 

längre ledtid som följd av omarbetet och sänker processeffektiviteten.  

Riggcellen saknar nödvändiga komponenter 

När provobjektet ska riggas in upptäcks det att riggspecifika komponenter saknas. Detta 

får till följd att personal blir tvungna att lokalisera dessa innan inriggning kan slutföras. 

Problemet uppstår egentligen när utriggning sker men upptäcks först när ett objekt ska 

riggas in. Mycket tid kan gå åt till att leta reda på vart komponenterna befinner sig 

alternativt lånas det från en annan rigg och kan få som följd att provobjekt som ska köras 

i den riggen blir försenat. Samma tillvägagångssätt blir aktuellt då exempelvis en oljesluss 
gått sönder då det endast finns en att tillgå per rigg. 

Onödiga stopp i rigg vid uppstart 

Säkerhetsanordningar som ger upphov till ”falska” larm leder till att uppstart av prov kan 

ta längre tid än nödvändigt. Ibland räcker det med att starta om säkerhetssystemet för att 

kunna starta upp provet men ibland krävs inblandning av ytterligare personal.  

Riggstopp efter arbetstid 

Under provningen upplevs det att riggstopp efter arbetstid kan vara en källa till att 

provobjektet inte utnyttjas effektivt. Detta bekräftas även i fallstudien. Provobjektet blir 
då stillastående till dess att personal åter är på plats. 
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Missat att beställa hem artiklar 

Kan uppstå då det inte kontrollerats hur mycket som finns i verkstadens lager eller att 

beställningen helt enkelt glömts bort att läggas. Den mänskliga faktorn medför då att 

ledtiden för hela processen förlängs. Det tillades att det inte sker så ofta men att det 
förekommer. 

Lång tid för samordning vid inspektion 

I detta fall nämns det specifikt att det är otillgänglig konstruktör som kan dra ut på 

processen. Det har bekräftats även i andra sammanhang att sammankallning till 

inspektion kan vara tidskrävande. Om en inspektion behöver utföras efter ett haveri 

skulle med fördel ett effektivt sätt att nå ut till berörda parter behöva implementeras för 

att kunna korta ned ledtiden för sammankallning. 

Sammanfattning av Workshop 

Arbetsgruppen tydliggjorde att dessa var nöjda med kommunikationen sinsemellan. Den 

problematik som kunde uppstå påpekades inte skilja sig från den generella processens 

eventuella problematik. Arbetsgruppen kunde, tack vare avsaknaden på JIRA kapa 

mellanhänder och på så vis även påskynda processen mellan verkstad och provingenjör. 

Arbetsorderläggning kräver dock mer muntlig tid mellan provingenjör och mekaniker, än 

i det generella flödet, för att motverka eventuella missförstånd men samtidigt sparas tid 

in på att ärendet inte behöver skrivas ner för att sedan bli tilldelad en mekaniker från en 

uppgiftsfördelare på NTAW. Viktigt att nämna är att detta arbetssätt, genom enbart 

muntlig kommunikation, endast fungerar i mindre grupper och att om gruppen vid 

expandering skulle vara i behov av att implementera JIRA för att säkra att det 

tvärfunktionella informationsflödet inte blir bristfälligt i något avseende. Av detta anses 

därför inte arbetsgruppens, möjligen, effektivare utnyttjande av provobjektet kunna 
införas i det generella tillvägagångssättet i processflödet.  

5.6. Rotorsaksanalys 
För att analysera vilka händelser och orsaker som låg till grund för olika brister, som leder 

till slöseri i form av väntan, användes felträdsanalys. Utförandet byggde på tidigare 

insamlad kunskap och med hjälp av metodik enligt 5 varför. En brist som uppdagats 

ställdes i fokus och med hjälp av 5 varför grenade orsakssamband ut i underkategorier. 

Detta skapade samband mellan orsak och verkan som på ett visuellt sätt tydliggjorde 

brister och dess konsekvenser. Felträdet finns att tillgå i Appendix 3.  

5.6.1 Varför uppstår väntan  

Långa ledtider vid materialavrop 

Flera orsaker ligger till grund för att onödigt långa ledtider uppstår vid materialavrop. Det 

kan vara att det inte finns någon buffert på önskad artikel som i sin tur kan bero på att ett 

oförutsett utfall inträffat i rigg. Det kan även vara så att information om att gods anlänt till 

kilen inte kommer fram till den som behöver godset. Orsaken till detta kan ibland vara att 

adressaten endast är mellanhand. Att när godset beställdes gjordes det exempelvis av 

konstruktören efter överenskommelse med provingenjören som ska ha det för provning. 

Problemet som uppstår här är att beställningen gjordes i konstruktörens namn som får 
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ett meddelande om att godset anlänt och eventuellt glömmer att meddela den egentliga 

adressaten. En annan underliggande orsak till varför ledtiden kan bli onödigt lång är ett 

otydligt uttalat ansvar för vem som ska beställa hem artikeln. Som exempelvis även 

framkommit under intervjuer har det vid inspektionstillfällen upptäckts att inget tydligt 

uttalande om vem som ska beställa hem artikeln funnits. Detta resulterade då i längre 

ledtid för hemtagning som i sin tur orsakade att inspektionen tog längre tid än nödvändigt. 

Vet ej var tillgängliga provobjekt befinner sig 

Anledningar till att det kan vara svårt att lokalisera provobjekt som inte befinner sig i 

Hovsjö men som är tillgängliga kan bero på att rutinen för arkivering inte följs, 

odefinierade buffertar eller rent av den mänskliga faktorn samt att det idag inte finns en 

bra kommunikationsväg att förmedla tillgängliga provobjekt till möjliga intressenter.  Att 

det inte finns någon definierad buffertzon kan bero på tidsbrist eller att det helt enkelt 

inte finns någon ansvarig person utsedd att skapa och underhålla detta. Om rutinen för 

arkivering inte följs kan det bero på flera anledningar. Dessa kan vara att det helt enkelt 

har bortprioriterats. Vidare att avdelningen vill ha tillgång till objekt snabbt om det 

uppstår provbehov så har provobjektet sparats på något ställe som en följd av att 

arkiveringsprocessen och transport fram och tillbaka till Hovsjö är tidskrävande. Det kan 

även bero på att provbehov finns inom snar framtid dock ej för tillfället vilket resulterar 

att provobjektet inte går vidare för arkivering. Grundorsaker till mänsklig faktor och att 

arkiveringsrutinen ej följs kan vara hög arbetsbelastning och tidsbrist. 

5.6.2. Varför mäts inte utnyttjandegraden av provobjekt idag 

  

Figur 13. Felträdsanalys. 

Varför mäts inte utnyttjandegrad för provobjekt    

Tidigare har inget uttalat behov funnits av att mäta provobjektets utnyttjande vilket 

föranleder varför det inte finns ett uttalat arbetssätt för ändamålet eller parametrar satta 

att mäta efter, se (figur 13). Att Scania inte tidigare haft fokus på provobjektets 
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utnyttjandegrad kanske kan förklaras med att det endast lagts fokus på och skapat 

mätdata för utnyttjande av testriggarna. En annan anledning kan vara att det under lång 

tid endast har varit fokus på kvalitet på resultatet framför en helhetssyn, med effektivt 

utnyttjande och ”Time to Market” inräknat, som i sin tur lett till att provbehovet inte har 

ifrågasatts. Svårdefinierade parametrar skulle också kunna vara en orsak till att inga 

parametrar är definierade då det råder olika åsikter om vad som är värdeskapande 

aktiviteter för provobjektet. Ytterligare en anledning skulle kunna vara svårigheten att 

registerara händelser för ett objekt som är i så pass mycket rörelse och att många olika 

personer arbetar med det på olika platser i byggnaden.  
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras slutsatser från fallstudien och processanalysen med 

förbättringspunkter. I kapitlet kommer även svar på rapportens frågeställningar, mål och 
i förhållande till teorin besvaras. 

6.1. Slutsats 
Det behövs ett gemensamt arbetssätt för att kommunicera provobjekts tillgänglighet och 

status. Det framgår att avdelningar har haft lediga objekt i buffert men inte på ett enkelt 

sätt tillgängliggjort dessa för andra avdelningar att ta del av. För att tillgängliggöra 

provobjekt efter avslutad provning eller inför arkivering följs i viss mån inte de 

arkiveringsrutiner som är lagda. Avdelningarna bör se över hur väl rutinerna följs och om 

anledningen till ett avvikande beteende uppstår för att ett förbättrat tillvägagångssätt 

identifierats men inte implementerats som en standardrutin eller om det finns en lös 

inställning till arbetsrutinerna. Ett provobjekts tillgänglighet för vidareutnyttjande 

kartläggs idag främst genom muntlig dialog med ansvarande provingenjör eller med hjälp 

av NTAP. Intressenten ska utan mellanhänder, på en gemensam plattform, kunna 
lokalisera ett ledigt objekt.  

Av fallstudien framgår att det effektiva utnyttjandet av provobjekten minskar pga. 

stillestånd då personal inte finns tillgänglig, i väntan på tillgänglig rigg och av dagliga 

rutiner. Diagrammen (se Tabell 3, 5, 7) pekar även på att det bland annat är genom att 

motverka stillastående provobjekt efter arbetstid som Scania i det tidigaste skedet av en 
ny version kan höja utnyttjandegraden och korta ledtiderna på provutförandet.  

Det kan ifrågasättas om fokus i första hand borde läggas på effektivisering av processen 
efter tillgänglig arbetstid innan brister under det dagliga arbetspasset har tagits itu med.  

Förbättringspunkter för att öka processeffektiviteten 

• Väntan pga. kommunikationsbrist 

- Vid ankommande gods 

- Vid ansvarsfördelning vid inspektion 

- Vid överlämning av arbete 
- Vid kommunikation om lediga provobjekt 

Av intervjuer och av observationer framgår det att det finns möjligheter att effektivisera 

ovan nämnda brister genom att korta den väntan som uppstår som följd av 
kommunikationsbrist.   

Förslagsvis skulle den som beställer leverans alltid adressera godset till den person som 

är tänkt att ta del av godset. En påbyggnad på detta är att tillsätta en ansvarig personal i 

Kilen som ska sammankoppla leverans med adressaten som då även informerar om vad 

det är som anlänt.  

Efter inspektion har det enligt intervjuer uppstått slöseri, vid flera tillfällen, i form av 

väntan då missförstånd uppstått om vem som ska beställa en given artikel efter slutförd 

inspektion. En annan faktor är att ärendet glömts bort. Om intresse finns att åtgärda 

denna brist skulle exempelvis en checklista eller en standard operating procedure för hur 
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denna aktivitet ska utföras och med viktiga ansvarspunkter. På så vis skulle väntan i det 

hänseendet kunna elimineras.  

Genom att inte tillgängliggöra lediga provobjekt kommuniceras det inte ut att ett objekt 

finns att tillgå. Att processen för arkivering kan vara omständlig och att provobjektet då 

ställs någonstans i byggnaden då det kanske finns ett provbehov inom snar framtid kan 

vara en anledning till att rutinen inte följs. Förslagsvis skulle tydligt uppmärkta 

buffertzoner användas i kombination med ett förmedlingsverktyg som beskriver vart 

provobjektet befinner sig. Parametrar som hur länge objektet är ledigt, vilka 

komponenter som finns i samt provobjektets skick bör finnas att tillgå. Alternativt bör en 

strikt rutin upprättas för arkivering efter avslutad och tillfälligt avslutad provning och 

med fördel påminnas om ”rätt från mig”. Det finns en rutin men den verkar inte följas och 

enligt Scanias arbetssätt, kap 2, ska då personal påminnas om vikten av rutinen och 
utbildas i frågan. 

• Väntetider efter arbetstid 

- Ej åtgärdade stopp efter arbetstid 
- Osynkade arbetstider 

Som nämndes är att många timmar faller bort från den effektiva provtiden pga. väntan 

efter arbetstid. Att det är oundvikligt vid manuellt provutförande är givet, då det kräver 

konstant övervakning. Vid automatisk provning lokaliserades även att stopp efter 

arbetstid och under helg, inte kunde åtgärdas med jourhavande personal enligt analys av 

dokumentation. Vid jämförelse mellan dokumentation syns att beredskapspersonal 

åtgärdar eller försöker åtgärda stopp i vissa riggar men i andra inte. Idag finns 

jourhavande enbart för riggrelaterade problem med hjälp av riggpersonal. Förslagsvis bör 

det utvärderas om hur jouren ska bemannas. Eventuellt om även provingenjörer samt 
mekaniker ska närvara.  

Ett förslag är att i det tidiga skedet införa tvåskift. Detta skulle framförallt eliminera en 

del av den tiden som provobjektet står outnyttjad efter arbetstid och skulle korta ned 

ledtiden av provutförandet.   

𝑃𝐶𝐸 =
𝑉𝑆

𝑉𝑆 + 𝐼𝑉𝑁 + 𝐼𝑉
 

Formel 2.  Processcykeleffektivitet (Bicheno & Holweg, 2016) 

 

Om väntetiden minskar skulle processcykeleffektiviteten öka, enligt formeln ovan. 

Antagande görs att mindre avbrott sker som följd av minskade rutinmässiga möten, varpå 

IVN skulle minska, dock krävs en överlämningsperiod där arbetsperioderna överlappar 

varandra. Större delen av tiden i den provande verksamheten är mekaniker, 

provningsingenjör samt riggpersonal involverade och således skulle dessa beröras av 

tvåskiftsförslaget. 

Om behov skulle uppstå av en inspektion där flera inblandade parter behövs, exempelvis 

konstruktör eller C4, skulle detta kunna öka tiden för väntan och få negativ inverkan på 

processeffektivitet. Dock skulle en demontering och uppdukning av objektet kunna 
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utföras och vara redo för dagskiftet. Att det interna lagret under skift två inte är 

tillgängligt för akuta ärenden kan även det vara en nackdel om väntan uppstår som följd 
av materialbrist. 

Förslag att även synkronisera arbetstider och dagliga möten för att komma tillrätta med 

det slöseri som uppstår då rutinmässiga möten på olika avdelningar avlöser varandra. Det 

olika arbetstiderna leder ofta till att den första och sista timmen på dagen går om intet 
eller utnyttjas oeffektivt. 

• Väntan på svar från andra 

- Information finns i annat led 

- Personal i fråga är frånvarande 
- Då osynkade dagliga rutiner pågår 

Påstående från intervju bekräftas i fallstudien att tid går åt till att vänta in svar från andra 

parter. Fallstudien har pekat på att provobjekt kan bli ståendes som följd av de olika 

tiderna för rutinmässiga möten, frukost och lunch. Den verkliga flaskhalsen ligger här i att 

svar krävs från specifik personal med expertis inom smala kunskapsområden. Något som 

skulle kunna medföra framgång i denna problematik, då provingenjören eller annan 

personal inte är tillgänglig, vore att investera i att skapa flexiblare resurser. Detta genom 

att motivera personalen att söka kunskaper utanför sitt område vilket nämns i teorin om 

lean i R&D. Med detta menas att mer personal är insatta i ärendet och finns att tillgå om 

ordinarie personal är otillgänglig. Då möten är en vital del för att sprida kunskap vidare 

är detta en utmaning eftersom analys av fallstudien visar att anledning till att väntan på 

kommunikation uppstår delvis beror på möten. 

Om en inspektion behöver utföras efter ett haveri skulle med fördel ett effektivt sätt att 

nå ut till berörda parter behöva implementeras för att kunna korta ned ledtiden för 

sammankallning. Eventuellt kan detta uppnås genom att ge inspektioner prioritet 

Att inriggning inte utfördes kort inpå dagsslut bekräftades i såväl dokumentationen som 

i de pågående projekten. Anledningen till detta har inte klarlagts men att det händer kan 

vara värt att belysa. Detta medför att tid för att rigga in får en längre ledtid och eventuellt 

att objektet inte är klart för prov på morgonen.  

• Väntan på tillgänglig rigg 

-  riggrelaterade fel  

- krockande planläggning 
- annat objekt har fått prioritet 

En orsak till att prov inte utförs som planerat är väntan på tillgänglig rigg. Riggrelaterade 

fel kan ofta handla om falska felmeddelanden och det har även observerats att provet 

enkelt startats upp dagen därpå. En motsättning till detta är att i många av de fall som 

jourpersonal försökt starta upp efter arbetstid så har det skett utan större framgång. Detta 

tyder på att beredskapspersonalen inte har den kunskapen om provet eller riggarna som 

krävs.  

Alla riggar är inte likvärdiga och många prov måste köras i specifik rigg med rätt 

utrustning för ändamålet. Detta leder till att provobjektet får stå och vänta då föregående 
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prov blivit försenat av olika anledningar. Väntan på tillgänglig rigg skulle kunna 

motverkas genom att öka redundansen för riggarna.  

• Dokumentation 

- Olika detaljrikedom 

- Oregelbundet förhållningssätt 

Det kunde konstateras att sättet för vad och hur det dokumenterades skiljde sig åt från 

grupp till grupp eller provningsingenjör till provningsingenjör och även beroende på om 

provet var automatiskt eller krävde manuellt utförande. Det var även olika dokumenterat 

beroende på vem som fyllt i dokumentationen för provobjektet. Dokumentation som är 

svår att tyda kan i värsta fall leda till att provutförandet får göras om på nytt. Eftersom att 

inga klara förhållningssätt finns, i merparten av avdelningarnas sätt att dokumentera, kan 

det bli svårt om ens möjligt att ta över någon annans dokumentation.  

 

6.2. Svar kopplat till frågeställningen(1.5) 
• Hur definieras utnyttjandegraden och hur mäts den 

Scania har idag inga definierade mätvärden för att mäta utnyttjandegraden av provobjekt.  

Eftersom det inte finns en referenspunkt att förhålla sig till inom R&D och det ständigt 

strävas efter att uppnå nya resultat är tiderna från process till process inte jämförbara ur 

ett helhetsperspektiv. Av den anledningen har det föredragits att lokalisera icke 

värdeskapande tid för att kunna hantera variationerna effektivare. De parametrar som 

tagits fram och presenterats tidigare i rapporten kan utnyttjas för att Scania i 

fortsättningen ska kunna effektivisera processerna. Dock bör då fokus läggas på 

delprocesserna och snabbt agerande genom att minimera väntan i processerna.  Genom 

att reducera icke värdeskapande tid borde det kunna motiveras att utnyttjandegraden har 
ökat.  

• Vad är värdeskapande tid för objektet 

Genom samtal och intervjuer blev det tydligt att inget fokus funnits för att definiera 

värdeskapande aktiviteter i förhållande till provobjekten. Fokus har i stället legat på 

provresultatet vilket det fortfarande gör. I förhållande till teorin är värdeskapande 

aktiviteter de aktiviteter som skapar direkt värde för objektet. I samråd med 

representanter från Scania fastställdes att Provkörning, Inspektion och utredning samt 

Modifikation och preparering skapar direkt värde för provobjektet, (se kapitel 5.1). Det 

går att diskutera huruvida en viss parameter verkligen är i rätt kategori eller ej och 

arbetets fokus har istället riktats mot de icke värdeskapande aktiviteterna som även 
innefattar väntan mellan de olika värdeskapande aktiviteterna.  

• Hur ser nuläget ut 

Hänvisning till kapitel 5.5 samt appendix 2 

• Var uppstår flaskhalsen 
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I studien har ingen avgörande flaskhals kartlagts men ett flertal förbättringspunkter och 

kapacitetsbegränsande resurser har lokaliserats. Något som återfinns i fallstudien är att 

det finns riggar som ser ut att vara avgörande för om prov kan utföras eller inte varpå det 

kanske finns anledning till att utvärdera om andra riggar ska uppdateras för att skapa 

redundans så att flexibilitet kan åstadkommas.  I fallstudien framkom det även att slöseri 

i form av väntan efter arbetstid är vanligt förekommande under det tidiga skedet av 

provning med ny version, oavsett om det är manuell eller automatisk provning. Detta 

minskar det effektiva utnyttjandet av provobjekten pga. stillestånd då personal inte finns 

på plats. Diagrammen pekar på att Scania kan korta provprocessens ledtid i det 

automatiska utförandet genom att tillsätta jourhavande personal från flera led. Andra 

flaskhalsar som hittats nämns tidigare i kapitlet under förbättringspunkter. 

• Finns det ett standardiserat arbetssätt, om det finns följs det 

I provprocessen finns i grunden ett tillvägagångssätt som samtliga grupper följer men 

tillvägagångssättet i samtliga delprocesser skiljer sig något från grupp till grupp. Att 

förmedla arbetsorder i JIRA sker enligt en standardiserad beskrivning där av kan det 

klassificeras som ett standardiserat arbetssätt, dock används ibland genvägar för att 

skynda på en order och i den bemärkelsen kan det hävdas att det standardiserade 

arbetssättet inte alltid följs. Dessutom frångår en arbetsgrupp detta tillvägagångssätt helt. 

Dokumentationen skiljer sig i samtliga led och det förefaller inte som att det finns ett 

standardiserat tillvägagångssätt att loggföra händelser, varken inom eller över 

avdelningarna. Avrop på material sker även detta på flera sätt mellan grupperna. 

Författarna anser att flexibilitet ska vara primärt i en utvecklingsavdelning men att 

informationsutväxling i samtliga delprocesser ska följa ett standardiserat arbetssätt 
vilket även det sker på ett oregelbundet sätt idag.  

6.3. Förbättringsförslag 
Nedan presenteras förslag som författarna anser skulle vara intressant för Scania att ta 

del av. 

• Säkra vad som finns i provobjekten och vart det befinner sig; Medföljande 

bestyckningslista 

Ett bibliotek för rigglådor bör skapas och bör innehålla följande faktorer: 

Vart befinner sig objektet 

Vem är ägare av objektet 

Skicket på objektet 

Historik (utföra prov) 

Krav (när ska det återlämnas till ägaren) 

Uppdaterad bestyckningslista 

Under avslutande inspektion ska provingenjör dokumentera provobjektets skick, slitage 

på komponenter, för att göra en utvärdering om vad som skulle behöva göras om 

ytterligare provutföranden skulle bli aktuellt längre fram. Bestyckningslistan ska finnas 

med i bifogad fil där artikelnummer, komponenter, som modifierats eller bytts ut är väl 

uppmärkta. Uppdateringen av bestyckningslistan ska ske kontinuerligt. På så vis ska det 

säkerställas vad som finns i provobjektet och vad som skulle behöva åtgärdas innan 



60 
 

eventuell vidare provning. Detta ska utföras oavsett om planerat prov med provobjektet 

på samma avdelning finns längre fram i tiden. Förslagsvis justeras bestyckningslistan av 

NTAW-personal direkt efter utförd modifikation alternativt av provingenjören själv om 

denne har modifierat på egen hand. Ett krav som skulle kunna ställas är att återstart av 

prov inte får ske innan sådant är utfört. Det medför i och för sig att den effektiva provtiden 

minskar marginellt men säkerställer att provobjektets komponenter blir spårbara och på 

så vis inte körs med fel komponenter till nästkommande provning.  

Tydligt ansvar för ifyllnad av bestyckningslistan ska finnas. Bestyckningslistan ska vara 

bifogad i arbetsordern så att den blir lättillgänglig för verkstadspersonalen. På så vis kan 

nästkommande spekulant av provning följa upp den aktuella informationen med 

åtgärdande underlag i en arbetsorder, och detta i god tid innan provning, och dessutom 

ha kännedom om vad för komponenter som finns i provobjektet. Att bestyckningslistan 

finns med i arbetsordern under modifikation förenklar och påskyndar dessutom 

processen att avropa material på artiklar som tagit skada under provning. Detta eftersom 
all information om växellådans komponenter finns direkt till hands. 

En uppföljande tanke är att dokumentationen, efter avslutat prov, på så vis även öppnar 

upp för att fler anställda ska kunna få ta del av kunskap och möjligtvis få insikt i hur 

komponenter slitits under utfört prov vilket eventuellt kan vara ett oanat intresse. 

• Röstinspelning av dokumentation 

Att dokumentera nämnvärda behov och händelseförlopp är en process som direkt blir en 

påtaglig effektivitetstjuv från provobjektet vid manuellt provutförande. Där av borde 

förenklade tillvägagångssätt för dokumenterande aktiviteter tillämpas. Spårbarheten och 

säkerheten får inte tummas på men alternativa tillvägagångssätt bör tittas närmre på.  

Inspelning av dokumentation och automatiserad transkribering skulle kunna vara en 

källa till att minska ledtiden i detta avseende. Provingenjören främst men likväl 

mekaniker och riggpersonal skulle kunna dokumentera noteringar under utförandets 

gång. Detta skulle kunna medföra att information, som sparats på lappar till 

sammanställande dokumentation i manövreringsrum, inte faller bort utan dokumenteras 

direkt.  

Riskbedömning: 

Problematiken idag är att merparten automatiska transkriberingsverktyg ägs av företag 

som antas kunna få tillgång och ägandeskap av ljudfilen. Scania skulle kanske behöva 

skapa en egen plattform för att frångå denna problematik eftersom informationen är 

säkerhetsklassad. Vid hög bullernivå skulle det kanske kunna bli problematik vid 

efterarbetet av transkribering. Hur hög bullernivå som motsätter funktionen bör 

lokaliseras innan implementering. 

• Tillsätt jourhavande provingenjör, mekaniker 

Idag finns tillgångar i form av beredskapspersonal från AVL fram till klockan 23.00 på 

vardagar. Även under helg finns jourhavande personal för enklare åtgärder under 

provkörning, gällande riggproblematik. Dock finns inga sådana resurser för att åtgärda 
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eventuell problematik med provobjekt. Sådan tillgång skulle, vid automatiska 

provutföranden, kunna medföra att långa stopp efter arbetstid och helg minskades.  

Riskbedömning 

Det krävs att jourhavande personal har blivit informerad om eller har en lättåtkomlig 

dokumentation över provutförandet. Sådan överlämning måste vara tillgänglig om inte 

jourhavande personal är ansvarig för provobjektet. Större arbetsåtgärder skulle kunna 

innebära långa arbetsdagar även under helg vilket kan bli kostsamt för Scania. En 
kostnadsbedömning av detta lösningsförslag lämnas till Scania att utvärdera.  

• Tvåskift under de första veckorna vid ny version 

Som uppdagats av observationerna är anledning till stillastående provobjekt i samtliga 

fall framförallt orsakade av stillestånd efter arbetstimmar och helg. I det tidiga skedet av 

en ny version provobjekt borde övervägande tas om att tillföra fler skift för att motverka 

sådant stillestånd. Detta är en direkt åtgärd för det automatiserade provutförandets 
grund till väntan.  

Riskbedömning 

Vid låg frekvens av stillestånd kan det vara svårt att motivera fortlöpande 
tillvägagångssätt för nästkommande versioner. 

• Samma arbetstider för provingenjörer och mekaniker 

Idag har avdelningarna olika krav på arbetstider. Svar som mekaniker är i behov av från 

provingenjör och eller konstruktör kan inte fås förrän det att dessa anländer, inte 

ovanligtvis en timma senare efter mekanikernas ankomst. Likaså kan inte provingenjören 

få hjälp med modifikationer efter mekanikernas arbetstid vilket leder till att provobjekt 

kan bli ståendes av denna anledning. 

Riskbedömning 

Sådana ärenden kan upplevas besvärliga och svåra att få igenom från såväl anställda som 

från ledningen. Risk finns att arbetsklimatet mellan personal blir sämre. Ytterligare kan 

detta medföra att samtida dagliga rutiner medför totalt stopp under vissa arbetstimmar 
men nämnvärt är dessa stopp blir inplanerade. 

• Fler surtebockar i verkstaden 

Under inspektion utanför rigg kan ett provobjekt bli ståendes under flera dagar i verkstad 

varpå arbetsytor, under hög arbetsbelastning, inte kan användas optimalt för att utföra 

modifieringar på andra provobjekt under tiden. Detta kan även vara en anledning till att 

provobjekt förflyttas onödiga sträckor i behov av och mellan lediga ytor.  

Riskbedömning 

Arbetsytan i sig är liten och skulle kunna medföra att arbetsmöjligheterna i form av att 

röra sig blir begränsad och även att skaderisken höjs om risken för att välta omkull 

provobjekt höjs. Under perioder av lågt behov av surtebockar tar dessa bara plats på 
arbetsytor. Behovet av inköpen kan då dessutom bli ifrågasatta. 
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• Checklistor för att frångå omarbete 

Inför inriggning samt efter utriggning anses det finnas behov av checklistor som ska 

bockas av för att säkerställa att inga omarbeten tillkommer eller att tid går åt till att leta 

upp vitala delar inför nästkommande provning. I riggceller bör det finnas en kartläggning 

över vad som ska finnas i rummet. På detta sätt kan det efter utriggning kontrolleras att 
alla komponenter finns till nästa gång det ska rigga in. Ytterligare  

Riskbedömning 

Under montering kan det medföra ett extra moment för mekanikern men tiden som går 
åt till detta moment anses inte stå i relation till den tid omarbetet tar.  

• Ansvarig personal att granska vad som står i buffert 

Idag är flertalet provobjekt placerade i och utanför ställage utan att ha en status tillgiven. 

Detta är blandade provobjekt som ännu inte har delgivits en arbetsorder eller som väntar 

på kommande provutförande men även provobjekt som egentligen borde ha arkiverats 

och sänts iväg till Hovsjö. En ansvarig personal skulle kunna se över de provobjekt som 
står i buffert med jämna mellanrum och därefter vidta åtgärder. 

Riskbedömning 

Det finns ingen tydlig markering om vart buffert är och heller ingen organiserad struktur 

för pallplatserna. Detta kan generera i att samma objekt granskas flera gånger vilket 
medför onödig tidsåtgång. 

• Standardiserat utförande av status 

Som en direkt följd av föregående lösningsförslag skulle ett steg mellan aktiviteten som 

avslutats och förflyttning till buffert kunna krävas innan det får hämtas ut på nytt. Detta 

kan medföra en ökad tidsåtgång för stunden men skulle säkerställa att inga provobjekt 

ställs åt sidan utan en status. Förslagsvis skulle JIRA kunna utövas till detta eftersom 

verktyget redan används av avdelningarna.  

• Alla provobjekt som befinner sig i buffert ska ha en aktuell status.  

Innan ett provobjekt ställs i buffert måste en aktuell status vara inskriven. För att 

simplifiera spårbarheten av objekten bör denna information lagras på en och samma 

plattform. Detta för att enkelt kunna se vad det är som står i buffert vid en observation. 

Om ett provobjekt endast väntar på ledig rigg skall även detta vara noterat i plattformen. 

Förslagsvis används JIRA till detta utförande eftersom merparten av de provobjekt som 

ställts i buffert antingen är i behov av handpåläggning av mekaniker eller har bearbetats 
av mekaniker och nu väntar på provingenjören att agera.  

 

6.4. Rekommendation 
För att kunna avgöra hur effektivt ett provobjekt har utnyttjats måste en fastställning av 

vad värdeskapande-, icke värdeskapande men nödvändiga- och icke värdeskapande 

aktiviteter definieras och sättas som standard för samtliga NT-inblandade avdelningar. 
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Författarna anser att ett KPI på hela processen inte är av behov snarare ska 

delprocesserna analyseras var för sig i avseende att kontrollera hur effektivt 

informationsflödet varit. Med andra ord bör vikten läggas på att agerandet vid 

variationerna effektiviseras och standardiseras. 

Författarna har kommit fram till att det finns för och nackdelar med att fylla i 

dokumentation på ett gemensamt sätt. Dock bör det enligt Scanias sätt att arbeta finnas 

ett gemensamt sätt att dokumentera på och det kan stärkas av teorin för att öka 

redundansen. Av dessa grunder föreslås utformandet av ett gemensamt sätt, först och 

främst inom avdelningarna, om vad och hur dokumentationen ska utföras i förhållande 

till aktiviteter för provobjekt.  

Det finns förbättringspotential i att utarbeta ett gemensamt sätt kring inspektioner för att 

klarlägga ansvarsfördelningspunkter och av detta korta inspektionens ledtid. För att göra 

berörda parter tillgängliga genom att sätta inspektion som ett prioriterat ärende kan 

sammankallning av berörd personal påskyndas.  

Det har lokaliserats att väntan uppstår för att möten och rutiner i viss mån löser av 

varandra men även att arbetstider skiljer. På så vis medför förlängda processer för att 

slutföra arbetsuppgifter. Det skulle krävas en utredning om hur planläggning av 
arbetstiderna skulle lösas på ett tvärfunktionellt plan. 

Att ta vid där det här projektet avslutats för att öka det effektiva utnyttjandet av 

provobjekt är att undersöka respektive delprocess som exempelvis inspektioner och 

preparering mer ingående. Om det bedöms som relevant att mäta provobjektens effektiva 

utnyttjande skulle en rekommendation vara att föra dokumentation för de aktiviteter som 
definierats i rapporten. 

De brister som belysts är ett resultat av vad som kommit fram och observerats under 

arbetets gång men det är upp till arbetsgivaren att bedöma om det är av intresse att 

åtgärda dessa. Hur de spelar in i ett större sammanhang är inte utrett men det har funnits 

indikationer under arbetets gång att utnyttjandet av provobjekten är sekundärt i 

förhållande utnyttjandet av testriggarna. Att vidare utveckla eller implementera 
författarnas lösningsförslag och rekommendationer åläggs till vidare arbete inom Scania. 

6.5. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras arbetsprocessen i examensarbetet och de arbetsmetoder som 

använts samt de fördelar och nackdelar som projektet genomgick i det valda 
tillvägagångssättet samt metoderna presenteras. 

Arbetsprocess 

Det har varit mycket intressant och högst nödvändigt att komma i kontakt med alla 

kompetenta människor som varit inblandade i processen och det bör tilläggas att samtliga 

inblandade varit väldigt tillmötesgående. Genom arbetet har författarna ökat sina 

kunskaper om Scanias transmissionsutveckling, hur processerna ser ut och vilka problem 

som kan uppstå samt förståelse för hur komplex provningsprocessen är. Det blev tydligt 

att bristen på egen erfarenhet innan arbetet startades upp gjorde det svårt att uppskatta 

omfattningen av arbetet på förhand. Den aktivitetsplan som utformades i början av 
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projektet har reviderats ett antal gånger och flera planerade aktiviteter har skurits bort. 

Den dagliga kommunikationen har fungerat bra mellan författarna men en upplevd 

frustration över hur rapporten ska disponeras har förekommit. Författarna hade svårt att 

begränsa arbetet och har även under arbetets gång haft svårt att hålla sig till 

avgränsningarna. Det som varit mest frustrerande under hela processen är tvivel. Till och 

från har det känts som att arbetet tagit helt fel spår eller blivit för övergripande och i detta 

läge har författarna haft extra mycket nytta av varandra, och även handledaren på Scania 

har i detta läge spelat en stor roll för att lyfta och bekräfta, genom att vara stöttande och 

lyfta fram exempel som visar på motsatsen. Arbetet har utförts på Scania under normala 
arbetstider och då arbete utförts på helger har det utförts på KTH.  

Val av metod och tillvägagångssätt 

Att använda dokumentationen i syfte att värdera hur effektivt ett provobjekt har nyttjats 

anses inte vara rätt väg att gå. Detta då syftet med dokumentation är att notera avvikelser 

som kan påverka provresultatet. Dokumentationen som utförs idag tillför ingen data för 

att kunna granska eller mäta om provobjekten kunde ha utnyttjats bättre. Detta eftersom 

provobjektets utnyttjande inte har varit i fokus tidigare, snarare har fokus legat på 

riggarnas OPE och det bör nämnas att riggarnas OPE till viss del korrelerar med det 

effektiva utnyttjandet av provobjekten. 

Att genom kartläggning och analys av processflödet med kompletterande fallstudie över 

flödet i realtid känns som rätt väg att gå för att hitta förbättringspunkter i ett processflöde. 

Fallstudien gör kartläggningen och analysen mer valid genom att bekräfta eller 

dementera eventuell hörsägen. Allt eftersom arbetet fortskridit och författarna ökat sina 

kunskaper inom området har ifrågasättande av tillvägagångssättet uppenbarats. Att 

utföra fallstudien av nutida flöde genom att lokalisera objekten tre gånger per dag och 

komplettera tid där emellan kring samtal med vederbörande part som varit i kontakt med 

det kanske inte var helt optimalt. Om parametrar för de olika aktiviteterna istället hade 

definierats i första steget hade kanske mer relevant data kring aktiviteterna kunnat tas 

fram. Med fördel hade ett aktivitetsark att fylla i händelser och klockslag som följt med 

objektet vart det än befunnit sig kunnat ge utförligare information. En anledning till att 

detta inte gjordes var att det inte fanns tid till det då flödet i realtid startade tätt inpå att 

examensarbetet startat och att författarna eventuellt inte besatt kunskapen att inse detta 
i ett tidigt skede av processen. 

Validitet 

Workshop 

Deltagarna som valdes ut representerar hela flödet för provobjektet i det specifika 

området och anses därför vara valida i syfte att kartlägga dess aktiviteter. Dock kan det 

hävdas att ytterligare workshops hade varit nödvändiga för att ge en representativ bild 

över verkligheten i form av eventuella brister eller problem som kan uppstå. Eventuellt 

hade resultatet blivit ett annat om deltagare varit uppdelade efter arbetsuppgift och inte 

utefter arbetsgrupp. Det uppkom en känsla av att deltagarna inte ville ta upp brister till 

ytan och att de var nöjd med nuläget. Ledarna för workshopen, tillika författarna, kan 

tillskrivas ansvaret för att inte lyckats få deltagarna att känna tillit. 
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Intervjuer 

De personer som valdes ut för intervju hade direkt koppling till de objekt som skulle 

observeras. De valda personerna representerar varsin grupp i provningsprocessen.  

Intervjuerna som sådana har validitet då samtliga respondenter läst och godkänt 

transkriberingar samt bearbetade intervjudata. Det kan hävdas att frågorna som ställts 

och även de svar som återgetts varit ur bredare perspektiv än bara till ett specifikt objekt 

och på så viss får högre validitet gällande arbetsprocess och kartläggning av 

prototypflöde.  

Fallstudie  

Urvalet av objekt att följa i nutid gjordes naturligt genom att ta de tre första tillgängliga 

objekten som fanns att tillgå. De representerar egentligen bara uppstartsfasen av en ny 

generation. Det är inte representativt för det fortsatta flödet men kan belysa problem som 

uppstår i en uppstartsfas. Tanken var att kunna knyta ihop historiskt flöde med nutida 

flöde för att påvisa att ingen förändring av arbetsmetoderna tagits i bruk. Skulle arbetet 

göras om hade mer energi lagts till det nutida flödet då mycket energi gått åt att tyda 

knapphändig dokumentation i syftet att lokalisera vanliga brister. Den dokumentation 

som observerades skulle hjälpa till att kartlägga det historiska flödet och av den var det 

bara två som hade någon form av tidsangivelser med klockslag kopplat till händelser. Att 

påstå att detta underlag har validitet för syftet skulle vara en överdrift utan kunde snarare 

tillämpas i syfte att jämföra vad som dokumenterats, om det dokumenterats, och i vissa 

fall få fram en tidsram för en given aktivitet. För att öka validiteten jämfördes 

dokumentation med arbetsorder i JIRA som dock inte alltid stämde överens med datum 

och tid angivet i den egna dokumentationen.   

FTA 

De felträdsanalyser som utfördes bygger mycket på kunskap som författarna fått genom 

arbetets gång och brainstorming. Enligt teorin, (Bergman & Klefsjö, 2014), föreslås att en 

felträdsanalys bör göras tillsammans med berörda parter som besitter kunskap inom 

området för att på så vis erhålla så relevant information som möjligt. Dessa analyser kan 
därmed anses ha lägre validitet än om de utförts så som teorin föreslår. 
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Appendix A 
Intervjufrågor 
 

Finns det ett normalläge 

Följer du/din grupp ett standardiserat arbetssätt 

Hur går det till när du tar emot gods i Kilen 

Hur arbetar du med prepping och hur går det till och vem utför den 

Hur vet den som utför prepping vad som ska göras och hur lång tid tar det 

Ditt sätt att dokumentera  

Vad dokumenteras 

Är dokumentering en tidskrävande aktivitet 

Hur går inspektion till och vad är syftet 

Hur går du tillväga för att avropa material 

Använder du dig av olika sätt att ta kontakt med andra grupper   

Hur gör du för att föra vidare information till andra berörda parter samt,  

Vet andra grupper om vad du utför för prover 

Är du insatt i hur andra ligger till i sitt arbete 

Hur går du tillväga för att tillgängliggöra provobjekt/återanvända andras provobjekt 

Hur ser planering av ditt arbete/provning ut 

Vad anser du är effektiv provtid 

Vilka faktorer definierar utnyttjandegraden 

Vad är de största orsakerna till att provning inte utförs som planerat eller blir försenat 

 

- Uppföljning av dokumentation: 

Vart hittar vi data på objektets tillgänglighet 

Vart hittar vi data på objektets ledtider 

Vart hittar vi data på objektets provtid 
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Appendix B 
Processbeskrivning 
Provobjekt eller material anländer till KILEN 

Meddelande skickas till adressat att godset anlänt 

NTAW ansvarar för: 

• Att ställa saker på plats 

• Påminna om upphämtning efter 2v 

• Sända ej upphämtat material till Hovsjö 

Provingenjör: 

• Kontrollera att DT byggt lådan rätt 

• Meddela NLT(testriggingenjör) om objekt kan riggas in och provas direkt vid ankomst 

• Meddela NTAW(mekaniker) om något måste modifieras/prepareras 

• Planera preparering 

• JIRA arbetsorder 

Mekaniker (NTAW): 

• Ta emot, planera och tilldela arbete i JIRA 

• Utföra preparering eller monteringsarbete 

• Meddela provingenjör när ärendet är klart för granskning via JIRA  

• Kontakta provingenjör om det finns frågetecken angående arbetsordern 

Provingenjör: 

• Granska utfört arbete från mekaniker 

• Ej godkänt arbete kompletteras med dialog eller uppdaterad arbetsorder 

• Vid godkänd granskning kontakta riggingenjör(NLT) för att rigga in 

Riggingenjör (NLT): 

• Får meddelande från JIRA att arbetet är utfört (om man är tillagd i ärendet) och kan 

rigga in  

• Får meddelande muntligt från mekaniker eller provingenjör att arbetet är godkänt och 

objektet kan riggas in 

• Rigga in 

• (Vissa fall starta upp prov) om information om det finns i transmissionspärm eller 

överenskommelse finns med provingenjör 

• Meddelar provingenjör muntligt att objektet har riggats in  

Provingenjör (manuellt prov): 

• Kör prov manuellt  

• Dokumentering 

• Inspektion 
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• Analys av växlingar, moment, flöden eller viktiga parametrar för att köra vidare provet 

• Uppdatera TA 

• JIRA arbetsorder till mekaniker om demontering  

• Meddela NLT om att rigga ut genom muntlig kontakt   

• STP-beroende på ny generation eller mjukvarufel 

• SIM-vid problem med rigg 

• Prov klart? 

Provingenjör (automatiskt prov): 

• Starta prov 

• Analys av växlingar, moment, flöden eller viktiga parametrar för att köra vidare provet 

• Får meddelande muntligt meddelande av NLT när provet gått färdigt 

• JIRA arbetsorder till mekaniker om demontering  

• Prov klart? 

Riggingenjör (NLT, automatiskt prov): 

• Meddela provingenjör att provet gått färdigt eller havererat 

• STP-beroende på ny generation eller mjukvarufel 

• SIM-vid problem med rigg 

• Efter klartecken från provingenjör rigga ut objekt 

• Förflytta och placera provobjekt till överenskommen yta  

Mekaniker (NTAW): 

• Ta emot, planera och tilldela arbete i JIRA 

• Demontera provobjekt 

• Meddela att ärendet är klart för granskning via JIRA 

• Inspektion tillsammans med provingenjör och konstruktör 

Provingenjör, Konstruktör, Mekaniker (Inspektion) 

• Inspektion av komponenter 

• Dokumentering 

• Uppdatera TA 

• Eventuellt avropa material (220X, GAMA, DT, Prototypverkstad) 

• Beslut om åtgärder via gemensam dialog och överenskommelse 

• Beslut om fortsatt provning 

• (Tydligt uttalad ansvarsfördelning tex gällande materialavrop) 

Provingenjör: 

• Skapar arbetsorder utifrån överenskommelse från föregående steg 

Mekaniker (NTAW): 

• Ta emot, planera och tilldela arbete i JIRA 

• Utföra monteringsarbete 
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• Meddela via JIRA att ärendet är klart för granskning  

Provingenjör: 

• Granska utfört arbete från mekaniker 

• Ej godkänt arbete kompletteras med dialog eller uppdaterad arbetsorder 

• Vid godkänd granskning kontakta riggingenjör (NLT) för att rigga in 

Riggingenjör (NLT): 

• Får meddelande från JIRA att arbetet är utfört (om man är tillagd i ärendet) och kan 

rigga in  

• Får meddelande muntligt från mekaniker eller provingenjör att arbetet är godkänt och 

objektet kan riggas in 

• Rigga in 

• (Vissa fall starta upp prov) om information om det finns i transmissionspärm eller 

överenskommelse finns med provingenjör 

• Meddelar provingenjör muntligt att objektet har riggats in  

Provingenjör: 

• Kör prov 

• STP-beroende på ny generation eller mjukvarufel 

• SIM-vid problem med rigg 

• Meddela riggingenjör (NLT) om att rigga ut 

• Meddela mekaniker (NTAW) för demontering och inspektion via JIRA 

• Prov klart! 

Riggingenjör (NLT): 

• Rigga ut provobjekt 

• Transportera och placera på överenskommen yta  

• Meddelar provingenjör muntligt att objektet har riggats ut 

Mekaniker (NTAW): 

• Ta emot, planera och tilldela arbete i JIRA 

• Utföra monteringsarbete 

• Meddela via JIRA att ärendet är klart för granskning  

Provingenjör, Mekaniker, Konstruktör: 

• Inspektion av komponenter 

• Dokumentering 

• Prov klart!! 

Provingenjör: 

• Rapport 

• Arkivering   
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Appendix C 
FTA, Varför uppstår väntan 
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