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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att studera arbetssättet mellan konstruktörer och produktsamordnare, 

utvärdera dessa och därefter ge förslag till hur samverkan kan förbättras mellan rollerna. Syftet var 

även att studera några av de arbetsmiljöer som produktsamordnare kommer i kontakt med och 

komma med förändringsförslag på hur Scania ska kunna förbättra dessa.  

En litteraturstudie har genomförts med syftet att förstå ämnesområdena och därigenom få en grund 

till att kunna föreslå förbättringar. Författaren har även studerat litteratur och genomgått kurser för 

att få bättre förståelse för hur Scania fungerar. Arbetssättet mellan produktsamordnare och 

konstruktörer har studerats genom en mindre observationsstudie och samtal med 

produktsamordnare. En referensintervju utfördes på SAAB Aerostructures för att få en insikt i hur en 

stor förändring kan gå till, vad som gick bra och vad som kan förbättras.   

Resultatet påvisar både brister med de studerade arbetsmiljöerna samt hur en produktsamordnares 

arbetsdag kan se ut, med problemområden där förbättringar kan göras för att skapa ett bättre 

arbetsflöde. I resultatet återfinns också Scanias målsättning med 3D-sammanställningar i framtiden 

och resultatet från intervjun med SAAB.  

Resultaten har analyserats och lett fram till förslag på förändringsåtgärder för det framtida arbetet 

på Scania vilka redovisas i denna rapport. 

Scania bör lägga resurser på att se över sina anställdas arbetsmiljöer för att främja innovationen och 

kreativiteten. Med små, enkla medel kan en arbetsplats gå från att vara ordinär till en plats som 

inspirerar till nya lösningar och idéer. Genom att göra en utvärdering av ett projekts behov kan 

integrationen ökas mellan rollerna när produktsamordnaren utlokaliseras hos konstruktörer vid 

behov och vid övrig tid arbeta tillsammans med kollegorna på den egna avdelningen för att behålla 

sin spetskompetens.  
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Abstract 

The purpose was to study the way of working between designers and product coordinators, to 

evaluate them and give suggestions for how to improve the collaboration between the roles. The 

purpose was also to study some of the workplace environment as a product coordinator comes in 

contact with and make suggestions to Scania in how to improve them.  

A literature study was performed with the purpose to understand the area of subjects and thereby 

be able to suggest improvements. The author has also been studying literature and attending courses 

to get a better understanding about how Scania works. The work method between product 

coordinators and designers has been studied through a minor observational study and conversations 

with product coordinators. A benchmarking interview was performed at SAAB Aerostructures to get 

an insight into how a major change can turn out, what went well and what can be improved.  

The result demonstrates both the shortcomings of the studied workplace environments and how a 

product coordinator´s work day could look like, with problem areas where improvements can be 

made to create a better work flow. In the result are also Scania´s objective with 3D assemblies in the 

future and the outcome of the interview with SAAB.  

The results were analyzed and led to proposals on change measures for future work at Scania, which 

are reported in this thesis.  

Scania should devote resources to reviewing its employees’ workplace environment to promote 

innovation and creativity. With small, simple means a workplace could go from being ordinary to a 

place that will inspire to new resolutions and ideas. By making a assessment of a project’s needs can 

the integration be improved between the roles when the product coordinator is relocated to the 

designers when necessary and other times working with the colleagues in their own division to 

maintain the expertise. 

  



VIII 

 

  



IX 

Förord 

Jag har utfört detta examensarbete på uppdrag av Scania CV AB under perioden 10 juni 2010 till 14 

december 2010. Examensarbetet är avslutningen på min femåriga utbildning till civilingenjör inom 

Maskinteknik med inriktningen Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm.  

Jag skulle vilja tacka Kent R. Johansson och Jaana Mansikka som varit mina handledare på Scania, 

utbildningsledare, respondenter, observationsdeltagare och andra hjälpsamma anställda på Scania, 

avdelningarna RTPM och RTA där jag haft mitt skrivbord, avdelningen RTPC där jag stundtals suttit 

och observerat deras dagliga arbete, speciellt Gustav och Tina. Tack till Anders (min 

skrivbordsgranne, också examensarbetare IPU) för sällskapet och samåkningen till Södertälje. 

Ett tack till SAAB som tog emot för en intressant intervju.  

Ett extra stort tack till Diana Malvius, min handledare på KTH som varit ett stort stöd under 

examensarbetet. Mina föräldrar Tore Ragnesand och Marie Pahl för att ni stått ut med att ha er 

dotter boende hemma (fortfarande), min älskade mormor Ulla Pahl, resten av min stora ”moderna” 

familj, mina kära vänner och våra älskade djur, riktiga glädjespridare. Sist men inte minst ett stort 

tack till min pojkvän/särbo Magnus Engelmark som under många år fått stå ut med min tentaångest, 

tårar när skolan varit kämpig och många givande (och mindre givande) diskussioner angående 

diverse kurser och examensarbetet. Jag vet inte om jag hade kommit så här långt med min utbildning 

utan dig!  

Mitt examensarbete tillägnar jag min bortgångne morfar, fotograf Sven Pahl, som lämnade oss för 

tidigt.    

Det blev visst en rapport fast jag under många stunder inte trodde det! 

Södertälje 2010-12-14 

Cathrine Pahl-Ragnesand 

  



X 

 

  



XI 

Ordlista 

AROS  Datorplattform för Scanias PDM-relaterade program 

CAD  Computer Aided Design 

CATIA V5  CAD-system  

ECO  Engineering Change Order 

ENOVIA  Datorsystem med stöd för produktmodellshantering 

GEO  Geometry assurance   

GP  Geometrisk positionering 

IPT  Integrated Product Teams 

IPDT  Integrated Product Development Teams 

IM  Integrationsmekanismer 

KS  Konstruktionsstruktur 

MBD  Model Based Development 

PDM  Product Data Management 

PDP  Product Development Process 

PLM  Product Lifecycle Management 

PU  Produktutveckling 

R&D  Research and Development 

RTPC  Product Structure Chassis 

SE  Systems Engineering 

Spectra  Datorbaserat system för att hantera produktstrukturen 

TCR  Translation Code Register 

VCR  Variant Combination Register 

  



XII 

  



XIII 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Produktutveckling på Scania ................................................................................................... 1 

1.1.1 Produktutvecklingsprocessen.......................................................................................... 1 

1.1.2 Scaniahuset för Research & Development ...................................................................... 2 

1.1.3 Standardiserat arbetssätt ................................................................................................ 3 

1.1.4 Tvärfunktionellt och parallellt arbete .............................................................................. 3 

1.2 Bakgrund ................................................................................................................................. 4 

1.2.1 Historik examensarbete .................................................................................................. 4 

1.2.2 IT-stöd på Scania .............................................................................................................. 5 

1.3 Problembeskrivning ................................................................................................................. 7 

1.4 Syfte ......................................................................................................................................... 7 

1.5 Avgränsningar .......................................................................................................................... 7 

2. Metoder ........................................................................................................................................... 9 

2.1 Teoristudier ............................................................................................................................. 9 

2.1.1 Sökord .............................................................................................................................. 9 

2.2 Empiri ...................................................................................................................................... 9 

2.2.1 Kurser .............................................................................................................................. 9 

2.2.2 Observationsstudier ...................................................................................................... 10 

2.2.3 Intervjuer ....................................................................................................................... 10 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................................... 13 

3.1 Produktutveckling.................................................................................................................. 13 

3.1.1 Integrerad produktutveckling ........................................................................................ 13 

3.1.2 Systems engineering ...................................................................................................... 14 

3.2 Produktutvecklingsorganisationer ........................................................................................ 14 

3.3 Rollteori ................................................................................................................................. 16 

3.3.1 Rolltyper ........................................................................................................................ 16 

3.3.2 Modeller för gruppsammansättning ............................................................................. 17 

3.4 Arbetssätt .............................................................................................................................. 19 

3.4.1 Kreativitet ...................................................................................................................... 19 

3.4.2 Arbetsmotivation ........................................................................................................... 20 

3.4.3 Arbetsklimat .................................................................................................................. 21 

3.4.4 Organisationskultur ....................................................................................................... 22 

3.4.5 Informationsutbyte och kommunikation ...................................................................... 23 

3.4.6 IPT – Integrated Product Teams .................................................................................... 24 

3.4.7 Integrationsmekanismer ............................................................................................... 24 

3.4.8 Standardiserat arbetssätt .............................................................................................. 26 

3.5 Förändring ............................................................................................................................. 26 

3.5.1 Reaktioner och motstånd vid förändringar ................................................................... 26 

3.5.2 Förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete ................................................... 27 

3.5.3 Motgångar vid förändring ............................................................................................. 28 

3.5.4 Metoder för att genomföra förändringar ...................................................................... 29 

3.5.5 Lean – ständigt förbättringsarbete ................................................................................ 31 



XIV 

4. Resultat .......................................................................................................................................... 33 

4.1 Arbetsmiljöer ......................................................................................................................... 33 

4.1.1 Produktsamordnarens arbetsplats ................................................................................ 33 

4.1.2 TCR-Rummet .................................................................................................................. 33 

4.1.3 Arbetsstation i korridor ................................................................................................. 34 

4.2 Arbetsätt ................................................................................................................................ 35 

4.2.1 Produktsamordnarens arbetsdag .................................................................................. 35 

4.2.2 Plats med en dator ........................................................................................................ 38 

4.2.3 Plats med två datorer .................................................................................................... 38 

4.3 Extern referensintervju ......................................................................................................... 39 

4.3.1 Scanias målsättningar med Model Based Development ............................................... 42 

5. Analys och diskussion .................................................................................................................... 45 

5.1 Arbetsmiljö ............................................................................................................................ 45 

5.1.1 Designen av fysiska lokaler ............................................................................................ 45 

5.2 Arbetssätt .............................................................................................................................. 53 

5.2.1 Produktsamordnarens arbetsdag .................................................................................. 53 

5.2.2 Samarbete mellan produktsamordnare och konstruktör ............................................. 53 

5.3 Förändring ............................................................................................................................. 55 

5.3.1 3D-sammanställning för produktsamordnare ............................................................... 55 

5.3.2 Vad kan Scania lära sig av SAAB .................................................................................... 55 

5.4 Övrigt ..................................................................................................................................... 57 

6. Slutsatser ....................................................................................................................................... 59 

7. Förslag på examensarbete ............................................................................................................ 61 

8. Referenser ..................................................................................................................................... 63 

Bilaga A – Intervjuguide SAAB ..................................................................................................................ii 

Bilaga B – Foton på kreativa miljöer Jump Association ........................................................................... iv 

 

  



XV 

Figurförteckning 

Figur 1. Scanias företagslogotyp (Scania, 2009) ..................................................................................... 1 

Figur 2. Gulpil-, grönpil-, och rödpilsuppdrag i Scanias produktutvecklingsprocess (Scania, 2008) ....... 1 

Figur 3. Processen för kontinuerlig introduktion i grönpilsprojekt (Scania, 2008) .................................. 2 

Figur 4. Scaniahuset för R&D (Scania, 2008) ........................................................................................... 3 

Figur 5. Tvärfunktionellt och parallellt arbete (Scania, 2004) ................................................................. 3 

Figur 6. Samverkan mellan de olika strukturerna i Spectra. (Scania, 2010) ............................................ 5 

Figur 7. Samverkan mellan de olika systemen ........................................................................................ 6 

Figur 8. Användningen av GEO ................................................................................................................ 6 

Figur 9. Bubbeldiagram över valda teoretiska områden ....................................................................... 13 

Figur 10. Olika typer av produktutvecklingsorganisationer. (Ulrich & Eppinger, 2008)........................ 15 

Figur 11. Modeller över olika typer av produktutvecklingsprocesser (Johannesson, Persson, & 

Pettersson, 2004) ................................................................................................................................... 16 

Figur 12. Myers – Briggs Type Indicators, MBTI. (Tonnquist, 2008) ...................................................... 19 

Figur 13. Motivationssystem (Schou, 1991) .......................................................................................... 21 

Figur 14. Von Glinows modell för företagskulturer (Schou, 1991) ........................................................ 23 

Figur 15. Kommunikationsmodell (Tonnquist, 2008) ............................................................................ 23 

Figur 16. Modellen för kommunikationsprofiler (Ohlsson, 1996) ......................................................... 24 

Figur 17. Kotters åttastegsprocess för stora förändringar (Kotter, 1998) ............................................ 30 

Figur 18. En typisk arbetsplats för en produktsamordnare ................................................................... 33 

Figur 19. Avdelningen RTPC ................................................................................................................... 33 

Figur 20. TCR-rummet ........................................................................................................................... 34 

Figur 21. Arbetsstationen ...................................................................................................................... 34 

Figur 22. Pulstavlan ............................................................................................................................... 36 

Figur 23. Tavla för returnerade ECO ...................................................................................................... 37 

Figur 24. Olika sätt att beskriva samma sak (Hanner, 2010) ................................................................ 43 

Figur 25. Förhållandet mellan olika IT- verktyg ..................................................................................... 43 

Figur 26. Öppet landskap, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. ............................................................. 47 

Figur 27. Personlig arbetsplats, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. .................................................... 48 

Figur 28. Fondväggar, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. ................................................................... 48 

Figur 29. Mönster och färg, CDR, Standford Uni., Palo Alto, USA. ........................................................ 49 

Figur 30. Visualisering, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. ................................................................. 50 

Figur 31. Bord med utspridda dokument för tydlig översikt ................................................................. 50 

Figur 32. Förslag på ny möblering i TCR-rummet .................................................................................. 51 

Figur 33. Vita rummet, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. ................................................................. 52 

 
Fotografier från Center for Design Research (CDR), Stanford University, Palo Alto och Jump 
Association, Silicon Valley är alla tagna av Diana Malvius, Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH.  
 
Fotografier från Scania är tagna, med godkännande av Jaana Mansikka, av Cathrine Pahl-Ragnesand, 
författare till examensarbetet och student på Integrerad Produktutveckling, Institutionen för 
Maskinkonstruktion, KTH.  
 
Figur 31 är tagen av projektmedlem i projektgruppen Beatbox, IPU-projekt 09/10, Institutionen för 
Maskinkonstruktion, KTH.  

file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652071
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652072
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652073
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652074
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652075
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652076
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652077
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652078
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652079
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652080
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652081
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652081
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652082
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652083
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652084
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652085
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652086
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652087
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652088
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652089
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652091
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652092
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652093
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652094
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652095
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652096
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652097
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652098
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652099
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652100
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652101
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652102
file://global.scd.scania.com/dep/rod/RTP/Verktyg,%20konstruktör%20och%20Produktsamordnare/Rapporten%20-%20ändrad%20sen%20skickad%203dec.docx%23_Toc280652103


XVI 



1 

1. Inledning 
Scania, se figur 1, grundades redan 1891 men under namnet Vabis. Till en början tillverkades 

järnvägsvagnar vilket fortsatte till 1911 då utveckling och tillverkning av personbilar och lastbilar tog 

fart. Maskinaktiebolaget Scania bildades 1900 i Malmö och tillverkade då cyklar, men tidigt så 

började företaget också tillverka personbilar och lastbilar. Vabis gick 1911 ihop med 

Maskinaktiebolaget Scania och Scania-Vabis skapades. 1969 genomgick Scania-Vabis en fusion med 

SAAB och företaget blev då Saab-Scania. 1995 blev Scania självständigt och introducerades senare på 

börsen. (Scania, 2007)  

Idag är bolaget Scania en ledande utvecklare och tillverkare av tunga lastbilar (totalvikt över 16 ton), 

bussar och industri- och marinmotorer. Företagets huvudkontor ligger i Södertälje i anslutning till 

den svenska produktionsanläggningen. Scania har även produktion i Holland, Frankrike, Brasilien, 

Argentina, Polen och Ryssland.  Försäljning och service finns i ungefär 100 länder. Företaget har totalt 

runt 34 000 anställa världen över och av dessa arbetar cirka 2 400 personer inom forskning och 

utveckling varav de flesta i Södertälje. Scania har inte visat röda siffror sedan 1934. (Scania, 2009) 

 

 

1.1 Produktutveckling på Scania 
I detta stycke presenteras hur produktutvecklingen på Scania fungerar och dess olika delar 

överskådligt.  

1.1.1 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutvecklingsprocessen menar Scania är den produktutveckling som ständigt pågår inom 

företaget för att utveckla företagets produkter och tjänster (Scania, 2004). Anledningar till 

produktutveckling kan komma från flertalet intressenter såsom marknad, kunder, behov av att 

förbättra existerande produkter, tekniska framsteg och lagkrav för att nämna några. Alla idéer 

analyseras och de som har potential att vara till gagn för Scania och företagets kunder går vidare till 

en förberedelseprocess. Därefter delas uppdragen in i produktutvecklingsprocessen efter vilken typ 

av uppdrag det berör, gulpilsuppdrag (förstudie), grönpilsuppdrag (kontinuerlig introduktion) eller 

rödpilsuppdrag (produktuppföljning), se figur 2. (Scania, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Scanias företagslogotyp (Scania, 2009) 

Figur 2. Gulpil-, grönpil-, och rödpilsuppdrag i 
Scanias produktutvecklingsprocess (Scania, 2008) 
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I gulpilsuppdrag utförs en förstudie. I den här processen görs en undersökning av affärsmöjligheter 

och tekniska lösningar innan Scania börjar utveckla den faktiska produkten. Det betyder att 

förstudieuppdrag aldrig når produktionsstadiet. Istället tas det beslut om det är något att gå vidare 

med, om så är fallet kommer utvecklingen att ske i ett grönpilsuppdrag. (Scania, 2008) 

Grönpilsuppdrag, kontinuerlig introduktion, berör nya produkter som ska ingå i Scanias produktutbud 

implementeras genom denna typ av process. De flesta grönpilsuppdrag är A-order1, men vissa 

uppdrag kan vara i form av S-order2. Alla grönpilsprojekt delas in i fem olika faser, där varje fas sedan 

delas in i milstolpar, se figur 3. (Scania, 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

Rödpilsuppdrag är såkallad produktuppföljning. I den här processen underhålls och uppdateras det 

befintliga produktprogrammet som finns tillgängligt på marknaden. Detta genomförs av säkerhets-, 

kvalitets- och/eller kostnadsskäl. Förbättringar introduceras kontinuerligt under året. Beroende på 

avvikelse så kan ett rödpilsprojekt ha hög prioritering vilket betyder korta ledtider. (Scania, 2008) 

1.1.2 Scaniahuset för Research & Development 

Scaniahuset, se figur 4, är en modell som visar företagets sätt att tänka vid nyutveckling av 

produkter. Grunden i huset, det gråa fältet, är Scanias kärnvärden vilka genomsyrar hela företaget. I 

det andra fältet underifrån återfinns de viktiga principerna för Research & Development3 (R&D). 

Detta fält varierar beroende på om huset gäller för exempelvis R&D, inköp, marknad eller 

produktion. För R&D är en av principerna ”cross-functional & parallel work” vilket det kommer ses 

närmare på i denna studie. Det finns fyra allmänna principer i Scaniahuset som gäller för alla 

anställda inom företaget, ”normal situation”, ”right for me”, ”demand-driven output” och 

”continuous improvement”. Att definiera en normal situation är första steget mot att upptäcka 

avvikelser och kunna korrigera dessa. (Scania, 2010) 

 

 

 

                                                           
1
 A-order är orders som följer Scanias ordinarie produktprogram.  

2
 S-order är orders på specialfordon, anpassning efter marknad och kunder utanför ordinarie produktprogram.  

3
 Sv. Forskning och utveckling.  

Figur 3. Processen för kontinuerlig introduktion i grönpilsprojekt (Scania, 2008) 
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1.1.3 Standardiserat arbetssätt 

Den metod, det standardiserade arbetssätt, som används inom produktutvecklingsprocessen kallas 

för produktutvecklingsmetoden, PD-metoden. Metoden beskriver hur produktutveckling ska utföras 

på företaget. PD-metodens hörnstenar är principerna standardiserat arbetssätt, tvärfunktionellt och 

parallellt arbete och erfarenhetsåtervinning via lessons learned. PD-metoden introducerades på 

Scania för att få högre produktkvalitet, förbättrad lönsamhet, för att kunna klara av hårdare 

konkurrens, frekventa organisationsförändringar och till sist för att kunna hantera ett allt mer 

komplex produktprogram. Det centrala inom PD-metoden är att varje ansvarsområde är ansvarigt för 

att beskriva sina egna överlämningar och arbetsmetoder. Varje ansvarsområde är även ansvarigt för 

att träna sin egen organisation inom metodiken. Utvecklingen av metoder baseras i första hand på 

lessons learned. (Scania, 2004; Scania, 2008) 

1.1.4 Tvärfunktionellt och parallellt arbete 

Alla produktutvecklingsaktiviteter genomförs på ett tvärfunktionellt sätt (mellan avdelningar eller 

tvärvetenskapligt) och parallellt, se figur 5. Detta betyder att alla har ansvar för att samarbeta 

kontinuerligt för att säkerställa att alla inblandade har samma förståelse till varför produkten ska 

utvecklas, vad som ska göras, vem som ska genomföra det och när utvecklingen måste vara avslutad. 

För att säkerställa kompetensnivån inom de olika kunskapsområdena så sitter projektdeltagare på 

Scania normalt inom respektive funktion och inte med projektgruppen. (Scania, 2008) 

Samlokalisering av marknad, R&D, produktion och inköp gör det möjligt för Scania att ha ett mer 

holistisk och tvärfunktionellt arbetssätt än många konkurrenter, detta reducerar risken för 

suboptimering4 och reducerar tid till kund. (Scania, 2010) 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 En uppgift optimeras ur en aspekt men att denna lösning inte är optimal ur en annan aspekt (Wikipedia, 2010) 

Figur 4. Scaniahuset för R&D (Scania, 2008) 

Figur 5. Tvärfunktionellt och parallellt arbete (Scania, 2004) 
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1.2 Bakgrund 
I detta stycke presenteras bakgrunden till examensarbetet. Här beskrivs rollerna konstruktör och 

produktsamordnare och dess samarbete, även IT-verktygen som finns på Scania och historiken kring 

examensarbetet.  

1.2.1 Historik examensarbete 

Uppgiften för examensarbetet var ursprungligen att testa, utvärdera och utmana tidigare arbete vad 

gäller samverkan mellan konstruktörer och produktsamordnare genom en observationsstudie. 

Fokuset skulle ha legat på 3D, hur rollerna skulle kunna kommunicera via någon typ av 3D-

sammanställning tidigt i utvecklingsarbetet. Detta för att produktsamordnare skulle kunna få se 

strukturen tidigare i processen än idag och inte behöva vänta på den traditionella 

monteringsritningen. Med tidigare arbete avsågs ett examensarbete inom området ”Samverkan 

mellan konstruktörer och produktsamordnare” av Eriksson & Olheim (2008), där författarna har 

utvärderat samarbetet mellan dessa två grupper, identifierat problem och kommit fram med förslag 

på lösningar för att förbättra samarbetet mellan rollerna. Tanken var att testa dessa 

förbättringsförslag och utvärdera dem. Främsta syftet var att få till ett effektivare arbetsflöde där 

första kontakten rollerna emellan skulle ske tidigare i processen. Ett grönpilsprojekt skulle ha valts ut 

som pilotprojekt för studien, dock fanns inget projekt att tillgå som var i rätt fas i utvecklingsarbetet. 

Detta ledde till en omformulering av uppgiften där det övergripande syftet med examensarbetet är 

att studera arbetssättet mellan två specifika organisationsroller, konstruktörer och 

produktsamordnare samt när dessa två roller arbetar tillsammans.   

Produktsamordnare 

Produktsamordnarrollen är en roll som är unik för Scania. Rollen är utvecklad av företaget och 

uppstod då konstruktörernas administrativa arbetsbörda blev för betungande men även för att 

kvalitetsgranska konstruktörernas underlag. Mycket av en produktsamordnares arbete består av att 

förstå hur lastbilens komponenter samverkar. En produktsamordnare bygger, underhåller och 

utvecklar produktstrukturen. Detta ger produktsamordnaren en bra överblick av Scanias produkt och 

dess variantrikedom. En produktsamordnares arbete styrs till stor del av de Engineering Change 

Orders (ECO) som kommer in från konstruktörer. En produktsamordnare har även många små 

arbetsuppgifter såsom att ta ut artikelnummer, vidarebefordra artikelimpulser till inköp, ta ut 

geometriska positioner (GP), ritningsgranskning och statuscheck av artiklar. (Eriksson & Olheim, 

2008) 

Konstruktör 

Konstruktörens huvudsakliga arbete på Scania innebär att utifrån givna underlag från projektgrupper 

ta fram och utveckla nya artiklar samt underhålla och uppdatera redan befintliga genom att använda 

Computer Aided Design (CAD). Men rollen som konstruktör innebär även en hel del administrativa 

uppgifter samt underhållsarbete såsom att skriva produktstrukturförändringar i ECO, publicera i 

Geometry Assurance (GEO), ta fram monteringsritningar och skriva artikelimpulser för vidare 

befordran till inköp, marknad och produktion. (Eriksson & Olheim, 2008) 

Samarbetet rollerna emellan 

Det går cirka sju konstruktörer per produktsamordnare på produktsamordnargrupperingen RTPC, 

vilket står för Product Structure Chassis och grupperingen ligger under R&D. Konstruktören 

samverkar under utvecklingsarbetet med produktsamordnaren som ansvarar för 
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produktbeskrivningen. De senaste åren har samarbetet mellan dessa två roller intensifierats och 

produktsamordnaren har tagit över allt mer av konstruktörens administrativa arbete och detta beror 

på att Geometry Assurance (GEO) används allt mer och att produktkomplexiteten ökat. Konstruktör 

och produktsamordnare samarbetar då det är dags att skriva underlag för att initiera nya ECO:n. När 

konstruktören vet hur preliminärstrukturen ska se ut kontaktas den produktsamordnare som är 

ansvarig för konstruktörens område och han/hon tar ut nya artikelnummer och GP. När en 

konstruktör har en preliminärstruktur skrivs denna in i ECO:t vilket sedan skickas som underlag till 

produktsamordnaren som kan bygga strukturen i Spectra. Vartefter designen förändras skrivs ett nytt 

ECO av konstruktören och produktsamordnaren ändrar strukturen i Spectra. (Eriksson & Olheim, 

2008)  

ECO  

Scanias produkter förbättras och uppdateras ständigt och för att få ut denna information till hela 

företaget används Engineering Change Order (ECO) vilken är den främsta kunskapsbäraren inom 

produktutvecklingsprocessen på Scania. ECO skrivs av konstruktörer och till detta används Word-

mallar. Ett ECO är ett dokument som beskriver varje förändring eller nyutveckling på 

produktsortimentet och när en ändring rapporteras med ett ECO uppdateras strukturen av 

produktsamordning i Translation Code Register (TCR), Variation Combination Register (VCR) och 

konstruktionsstrukturen (KS). I varje ECO ska det anges vad för typ av ändring som gjorts, varför 

denna ändring utförts och om några andra produkter påverkas och i så fall vilka. (Scania, 2004; 

Scania, 2008)  

1.2.2 IT-stöd på Scania 

Då Scania är ett stort företag krävs ett välutvecklat IT-stöd. Vissa av IT-systemen som används idag 

utvecklades på Scania under 1970-talet, exempelvis stordatormiljön AROS. Andra system är nyare 

såsom CATIA V5. (Eriksson & Olheim, 2008) 

Spectra 

IT-verktyget Spectra är en produktstrukturhanterare som är utvecklad av Scania och används i första 

hand av R&D. I Spectra finns hela Scanias produktstruktur beskriven vilken bygger på 

understrukturerna VCR, TCR och KS. Dessa strukturer samarbetar under ordergången för en ny 

lastbil, se figur 6.  Spectra hanterar bland annat villkor mellan artiklar, geometriska positioner och när 

artiklar ska börja gälla och gå ut i produktion.  (Scania, 2008; Scania, 2010) Spectra används även för 

kostnadsberäkningar, interferensanalyser, geometrisäkring, viktanalyser, konstruktionsomgivning 

och många flera ändamål vilka genomförs via KS. (Holmén, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Samverkan mellan de olika strukturerna i Spectra. (Scania, 2010) 
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CATIA V5/ENOVIA 

På Scania arbetar konstruktörer med CAD-programmet CATIA V5 av Dassault Systèmes för att göra 

sina 3D modeller och ritningar. CATIA V5 implementerades under början av 2000-talet, dock finns det 

fortfarande modeller gjorda i CATIA V4 i systemet. IT-systemet ENOVIA av Dassault Systèmes 

fungerar mycket förenklat likt en katalog där alla modeller, artiklar och strukturer sparas. Där finns all 

information som behövs, vem som gjort modellen, artikelnummer och så vidare.  

GEO 

GEO står för geometry assurance5 och är ett Scaniautvecklat arbetsätt där Scania har kopplat ihop IT-

systemen Spectra, CATIA V5 och ENOVIA, se figur 7. GEO används för att se till att en artikel får plats i 

den omgivande konstruktionen (Hanner, 2010; Scania, 2008).  

 

GEO ser till att alla CAD-modeller har en relation till varandra. Genom att använda GEO kan en 

konstruktör tidigt i konstruktionsprocessen göra en enkel modell på ungefärlig storlek och publicera 

den i GEO, detta gör att andra konstruktörer ser att någon är i det området och arbetar, se figur 8. 

Effekten av detta är att risken för omarbetningar minskar. (Hanner, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Utan GEO kan följande scenario uppstå; en konstruktör lägger ner en ansenlig tidsmängd på en 

konstruktion, exempelvis en typ av fjärrkontroll som ska sitta till vänster om ratten. När han/hon 

sedan ska sätta den på plats kan konstruktören upptäcka att det sitter någonting i vägen, en artikel 

                                                           
5
 Sv. geometrisäkring 

Figur 8. Användningen av GEO 
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som producerats under samma tid som fjärrkontrollen, men den konstruktören publicerade sin 

artikel i systemet tidigare. Detta resulterar i mera jobb, då dessa konstruktörer måste komma 

överens om hur problemet ska lösas, och CAD-modellerna måste ritas om. Hade båda vetat om 

tidigare vad den andra höll på med, så hade problemet kunnat lösas redan i starten av projektet. 

(Hanner, 2010) 

1.3 Problembeskrivning 
Idag sitter produktsamordnare och konstruktörer på olika platser på företaget och de kommunicerar 

med varandra genom att antingen gå till varandra, prata i telefon eller skicka e-post. Eftersom 

produktsamordnare och konstruktörer använder olika typer av programvaror i sitt dagliga arbete kan 

det vara svårt att förstå varandra. Genom att sitta tillsammans och arbeta parallellt med respektive 

rolls IT-verktyg vill Scania uppnå ett effektivare arbetsflöde mellan konstruktörer och 

produktsamordning. Produktkomplexiteten har dock ökat sedan dagens arbetssätt skapades vilket 

kommer leda till att arbetssätten måste förändras för att kunna tillgodose de behov som finns idag. 

Scania är intresserade av att få konstruktör och produktsamordnare att interagera med varandra 

tidigare i processen för att kunna skapa en tidig struktur. Scania har även ambitionen att gå från att 

använda klassiska 2D-ritningar till 3D-modeller. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera de faktiska arbetssätten mellan konstruktörer och 

produktsamordnare, utvärdera dessa och därefter ge förslag till hur samverkan kan förbättras mellan 

rollerna. Syftet är även att studera några av de arbetsmiljöer som produktsamordnare kommer i 

kontakt med och komma med förslag på hur Scania ska kunna förbättra dessa. Ytterligare ett syfte är 

att ta reda på vilka faktorer som finns för Scania att ta hänsyn till när förändringar ska genomföras.  

1.5 Avgränsningar 
Huvudobjektet för studien är en produktsamordningsgrupp (RTPC) inom R&D för lastbil på Scania, 

övriga produktsamordningsgrupper kommer inte tas i beaktande. Det är endast rollerna 

produktsamordnare och konstruktör som studerats och deras samarbete och endast tre av 

produktsamordnarens möjliga arbetsplatser studeras. Arbete inom grönpil har studerats, dock inget 

specifikt projekt utan det dagliga arbetet mellan rollerna i fråga. Arbetet behandlar inte specifika 

färgers betydelse för kreativiteten.  
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2. Metoder 
I detta kapitel presenteras de olika typer av metoder som använts för att skapa en bred teoretisk 

grund inom de ämnesområden som är intressanta för examensarbetet. Även de tillvägagångssätt 

som använts för att göra den empiriska datainsamlingen presenteras här.    

2.1 Teoristudier 
Teoristudien är baserad på böcker och vetenskapliga artiklar, vilka behandlar de aktuella 

teoriområdena integrerad produktutveckling, rollteori, arbetsmetoder och förändringsarbete. De 

databaser som användes för att göra sökningarna var Inspec, Compendex och KTH Bibliotekets 

Samsök. Sökorden som användes under boksökningar, databassökningar och på internet återfinns i 

stycke 2.1.1. All information om Scania och Scanias IT-verktyg har hämtats från Scanias eget intranät, 

Scania InLine. Informationen kring konstruktörer, produktsamordnare och deras samverkan är till 

största del hämtad från ett tidigare examensarbete inom området, ”Samverkan mellan konstruktörer 

och produktsamordnare” av Eriksson & Olheim (2008).  

2.1.1 Sökord 

CATIA, ENOVIA, integrated, product, development, product co-ordinator, designer, engineer, spectra, 

CAD, viewer, communication, information exchange, information transfer, organizational, roles, tool 

adoption, work procedures, concurrent engineering, role, function, theory, observation study, 

observational, leading change, IPT, IPDT, systems engineering, integrated product teams, integrated 

product team development, integrative mechanisms, change management, creativity, climate, 

culture, systems engineering, workplace, organizational behavior, environment, physical facilities, 

innovation, physical work environment, motivation, design, workspace.   

2.2 Empiri 
Den empiriska datainsamlingen är baserad på intervjuer och kurser som är relevanta för ämnet. Till 

största delen har den empiriska studien baserats på observationer.  

2.2.1 Kurser 

Författaren har genomgått tre interna kurser på Scania för att få förståelse i hur Scania och de olika 

IT-systemen fungerar. Kurserna är främst till för anställda inom Scania för att utbildas inom relevanta 

områden för deras befattning. Två av kurserna, AROS/Spectra och GEO, specialanpassades för 

examensarbetare vilket betydde att de kortades ner och inte var lika omfattande som om kursen 

hade presenterats i originalutförande då bara grunderna var nödvändiga. Informationen som kom 

fram under kurserna har sedan legat till grund för djupare förståelse vid observationer, intervjuer och 

samtal på företaget.  

Introduktionskurs i Aros/Spectra med lärare Sara Ekman som är produktsamordnare och 

utbildningsansvarig. Kursen bestod av två halvdagar där det viktigaste om AROS/Spectra 

presenterades.  

Introduktionskurs i GEO med lärare Bo Hanner som är metodansvarig för geometry assurance (GEO). 

Kursen bestod av två halvdagar där det viktigaste som berör GEO gicks igenom.  

Introduktionskurs i CATIA V5/ENOVIA med lärare Ronny Sandberg som är utbildningsutvecklare. 

Kursen riktar sig till konstruktörer som redan har erfarenhet från CATIA V5 men behöver lära sig hur 

programmet fungerar på Scania i och med ENOVIA och GEO.  
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2.2.2 Observationsstudier 

Observationsstudier är användbara då beteenden (både fysiskt och verbalt), relationer mellan 

individer och händelser i naturliga situationer ska undersökas. Observationer utförs på flera olika 

sätt. En observation kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad och genomföras direkt eller 

indirekt. Inom ramen för detta examensarbete utfördes ostrukturerade observationer då dessa 

lämpar sig för ett undersökande syfte för att få fram så mycket information som möjligt och på så 

sätt göra en datainsamling. Vid ostrukturerade observationer används inget observationsschema, 

detta för att observatören inte exakt vet vad som kommer ske. Observatören registrerar istället vad 

som händer under observationen genom att skriva ner nyckelord. Vid observationens slut är det 

mycket viktigt att det görs en fullständig sammanställning. Vidare utfördes direkta observationer i 

denna studie då de inriktar sig på händelser som utspelar sig runtomkring personen som observerar. 

Även videoinspelningar räknas som direkt observation, där är fördelen att personen som gör studien 

kan studera inspelningarna om och om igen. När en direkt observation utförs är det möjligt att iaktta 

hur, men inte helt säkert varför en viss individ uppför sig på ett visst sätt vid en typ av situation. 

(Olsson & Sörensen, 2001) 

Oavsett vilken typ av observation som ska göras måste tre viktiga frågor vara besvarade innan 

observationsstudien startar, nämligen (Olsson & Sörensen, 2001; Patel & Davidsson, 2003): 

 Vad ska observeras? 

 Hur ska observationerna registreras? 

 Hur ska observatören förhålla sig vid observationstillfället? 

Då kunskapen ökar för varje observationstillfälle så kan observationerna anpassas så observatören 

erhåller maximalt med information inom det aktuella området vid varje tillfälle. Vid observationer 

ska observatören vara så konkret som möjligt och inte ta med sina egna tolkningar av deltagarnas 

beteende i sina anteckningar. Observatören måste skilja på faktiska beteenden och tolkningen av vad 

beteendet i fråga betyder. (Patel & Davidsson, 2003) 

Observatörens förhållningssätt 

Det finns fyra olika förhållningssätt för observatören under en observationsstudie, observatören kan 

vara deltagande eller icke deltagande och känd eller okänd för de observerade deltagarna. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

I denna studie genomfördes ostrukturerade, direkta observationer där observatören var känd för den 

observerade gruppen men icke deltagande. Observationerna har utförts på olika platser under olika 

förutsättningar. Observationer av dessa roller har gjorts under vanliga arbetsdagar på en 

produktsamordningsgrupp. Detta innebär att observationerna endast utförts när en konstruktör 

spontant gått till en produktsamordnare för diskussioner. Utöver denna typ av observation har tre 

observationer utförts då konstruktör och produktsamordnare arbetat tillsammans på neutral mark, 

lokaliserade på en plats med två datorer.  

2.2.3 Intervjuer 

Sammanlagt genomfördes tre intervjuer. En intervju genomfördes för att få information kring hur 

produktsamordningsgruppen på hytt arbetar då de har ett annat arbetssätt än 

produktsamordningsgruppen RTPC som arbetar med chassi. Även en före detta produktsamordnare 

har intervjuats för att få information kring de olika IT-verktygen och hur produktsamordnare kan 
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arbeta proaktivt. I slutet av examensarbetet utfördes en intervju på ett externt företag, så kallad 

benchmarking. Denna intervju behandlade hur det gick till när företaget ändrade arbetssätt, då de 

gick från 2D-ritningar till att använda 3D-modeller som underlag. I genomsnitt var intervjuerna en 

timme långa. Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide och intervjuerna dokumenterades 

genom anteckningar och ljudupptagning.   
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen och består av de ämnesområden som är 

relevanta för examensarbetet. De identifierade teoretiska nyckelområdena är produktutveckling, 

rollteori, arbetssätt och teorier kring förändring. 

Bubbeldiagrammet, se figur 9, visar hur valda teoretiska områden relaterar till varandra.  

3.1 Produktutveckling 
För att utveckla en produkt finns det ett flertal sätt att gå till väga på. Nedan presenteras två 

discipliner inom produktutveckling som är relevanta vid framtagning av teknikintensiva produkter 

som kräver många aktörer och ofta stora organisationer, vilket gäller för Scania. 

3.1.1 Integrerad produktutveckling 

Organisatoriskt har arbetssättet sedan 1990-talet inriktats mot arbete i tvärfunktionella team, även 

kallat integrerad produktutveckling (IPU) som även benämns under det engelska namnet integrated 

product development (IPD). Inom IPU sker tvärfunktionellt lagarbete, det vill säga samverkan och 

samarbete mellan olika organisatoriska funktioner, som till exempel R&D och marknad eller 

konstruktion och tillverkning, där utvecklingen sker genom överlappande och parallella aktiviteter 

med fokus på aspekter som rör både process och människor. IPU karaktäriseras av användningen av 

produktutvecklingsprocesser, stödmetoder (vilket bland annat innebär metoder för idé och 

Figur 9. Bubbeldiagram över valda teoretiska områden 
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konceptgenerering och DFx, vilket är olika metoder i konstruktionsfasen) och hänsynen till kundens 

behov. Samexistens av arbetsrutiner, metoder och verktyg samt informationshantering är nödvändig 

för att åstadkomma integrerad produktutveckling. Dock är dessa faktorer beroende av att arbetssätt, 

ledarskap och organisation stöder tvärfunktionalitet och tvärvetenskapligt samarbete.  (Malvius, 

2009) I början av ett projekt bildas en projektgrupp där det ingår medlemmar från olika funktioner 

inom organisationen. Här kan det ibland även ingå externa intressenter, exempelvis 

underleverantörer eller kunder. Även om detta arbetssätt är mer effektivt (leder till kortare ledtider, 

bättre kommunikation och större förståelse för varandras arbete) än det traditionella så kan det 

uppstå problem. Det är exempelvis svårt att uppskatta tillverkningskostnader eller hur något ska 

produceras i ett tidigt stadium då det inte finns någon geometri eller produktstruktur. (Johannesson, 

Persson, & Pettersson, 2004) 

3.1.2 Systems engineering 

Systems engineering (SE) är ett förhållningssätt inom produktutveckling som speciellt lämpar sig för 

framtagning av komplexa produkter såsom till exempel bilar, lastbilar, flygplan och rymdfarkoster. 

Enligt Haskins, Forsberg, & Krueger (2007) är SE ett tvärvetenskapligt angreppssätt, en iterativ 

process som stödjer ständiga förbättringar och fokuserar på utformningen och tillämpningen av 

helheten (systemet) till skillnad från delarna. Det handlar om att titta på ett problem i sin helhet, 

med hänsyn till alla aspekter och alla variabler från den sociala till den tekniska aspekten. Enligt 

Johannesson, Persson, & Pettersson (2004) är SE en typ av arbetsorganisation, arbetssätt, stödmetod 

och stödsystem för att utveckla komplexa produkter. SE inkluderar både tekniska processer och 

managementprocesser och är ett nyckelangreppssätt för hantera komplexitet och utvecklingen av 

stora system (Malvius, 2009).  Detta görs i en kreativ process där speciell uppmärksamhet riktas på 

att hantera den tekniska komplexiteten och integrationsproblematiken. Det typiska för denna typ av 

produkter är att de är komplexa multiteknologiska system med samverkande mekaniska som 

elektroniska delsystem. (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004)  

IPU och SE innehåller både tekniska och organisatoriska delar, men fokuset skiljer metoderna åt.  

Fokuset inom IPU ligger på ledningsaspekter och inom SE ligger fokuset på teknisk koordination. 

(Malvius, 2009) En ytterligare aspekt som skiljer disciplinerna åt är att IPU är mer en filosofi medan 

SE bygger på standarder.  

3.2 Produktutvecklingsorganisationer 
Enligt Ulrich & Eppinger (2008) formas organisationer genom att upprätta relationer individer 

emellan. Som förstärkning till en effektiv utvecklingsprocess måste framgångsrika företag organisera 

sin personal på ett effektivt och välfungerande sätt. En produktutvecklingsorganisation beskriver hur 

individuella konstruktörer och utvecklare är sammanlänkade till grupper och relationerna mellan 

dessa individer kan vara formella eller informella. Oberoende av organisatoriska sammankopplingar 

kan individer delas in i på två olika sätt, antingen enligt sin roll eller enligt projektet som individerna 

arbetar inom. Det finns flera olika typer av produktutvecklingsorganisationer, se figur 10, där de två 

klassiska organisationstyperna är den funktionella organisationen och projektorganisationen. Inom 

den funktionella organisationen sammankopplas individerna i första hand med de som utför ungefär 

samma arbetsuppgifter. Inom projektorganisationen däremot sammankopplas de olika rollerna i 

första hand efter vilket projekt de arbetar inom.  Matrisorganisationen är en hybrid, blandning, av 

funktionella och projektorganisationer. Där individer kopplas samman både genom projektet de 
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Figur 10. Olika typer av produktutvecklingsorganisationer. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

arbetar inom och genom funktionen på företaget. Här är det vanligt att en anställd har två chefer, en 

projektledare och en chef för funktionen.  

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) finns det två varianter av matrisorganisation vilka kallas för tungviktig 

projektorganisation och lättviktig projektmatrisorganisation. Lättviktig projektmatrisorganisation 

består av svaga projektkopplingar men starka funktionskopplingar. Inom denna organisation är 

projektledaren en koordinator och har administrativa åtaganden och har egentligen inga direkta 

befogenheter inom projektorganisationen. Chefen inom funktionen däremot har större befogenheter 

och är ansvarig för budget, anställningar och prestationsutvärdering. Tungviktig 

projektmatrisorganisation innehåller starka projektkopplingar men svaga funktionskopplingar. 

Projektledaren har befogenheter över budget, är starkt involverad i prestationsutvärderingen av de 

projektmedlemmarna och tar de flesta besluten angående hur resurserna ska fördelas. Inom den här 

typen av organisation har funktionsledaren väldigt liten kontroll och nästan inga befogenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det finns tydliga för- och nackdelar med dessa typer av organisationer. Funktionella organisationer 

skapar en djup specialisering och expertis inom området men däremot uppstår det problem i 

kontakten mellan olika funktioner, som kan gå långsamt och vara byråkratiskt. Projektorganisationer 

däremot möjliggör optimal placering av resurser inom projektteamet, dock kan denna typ av 

organisation göra att individer har svårt att behålla sin spetskompetens. Hos båda 

matrisorganisationerna uppstår samma typ av svaghet, dessa typer av organisationer kräver fler 

ledare och administratörer än de klassiska organisationerna. Men detta kanske vägs upp av 

fördelarna. Skillnaderna är att den lättviktiga matrisorganisationen behåller specialistkompetensen 

medan den tungviktiga matrisorganisationen tillhandahåller integration och förkortad utvecklingstid. 

(Ulrich & Eppinger, 2008) 

Ulrich & Eppinger (2008) menar att det finns fyra viktiga frågor att ställa när ett företag ska välja en 

organisatorisk struktur. Hur viktigt är tvärfunktionell integration? Hur kritisk är expertis som är i 
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framkant för ett företags framgång? Kan individer från varje funktion vara fullt användbara för större 

delen av projektet? Hur viktigt är tidsaspekten inom produktutvecklingen?  

Enligt Johannesson, Persson, & Pettersson (2004) är den traditionella organisationstypen inom 

produktutveckling funktionsorganisationen. Där slussas ett utvecklingsprojekt likt en stafettpinne 

mellan de olika avdelningarna på företaget med liten, eller ingen, samverkan, se figur 11. Detta 

arbetssätt leder ofta till omfattande ändringar, vilka är svåra, dyra och tidskrävande att ordna i ett 

sent skede i projektet. 

 

3.3 Rollteori 
Rollteori behandlar ett av de viktigaste kännetecknen för socialt beteende. Faktumet att människor 

beter sig på olika sätt och förutsägbart beroende på deras sociala identitet och situationen. Rollteori 

förklarar roller genom att anta att individer är medlemmar av sociala positioner och att de har 

förväntning för sitt eget och andras beteende. (Biddle, 1986)  

Enligt Westlander (1993) måste människor läras roller. Uttrycket ”roll” används på många olika sätt 

och detta skapar förvirring och en del oklarheter i kommunikationen mellan människor. Beroende på 

ämnesområde så har olika uttryck för roller växt fram. En allmän definition är att en roll är ett 

bestämt, återkommande beteendemönster hos människor av en speciell kategori. (Westlander, 

1993) 

I en formell grupp (exempelvis en projektgrupp på ett företag) finns det ett antal definierade roller, 

dessa kan vara exempelvis projektledare, sekreterare och konstruktör. Dessa kallas för formella roller 

och de är uppgiftsorienterade. Det finns också informella roller och dessa är relationsorienterade. De 

informella rollerna påverkas både inifrån individen själv men också utifrån utav gruppen och genom 

förväntningar och normer. En roll har en funktion för gruppen såväl som för individen. (Svedberg, 

2003) 

3.3.1 Rolltyper 

Enligt Svedberg (2003) finns det sex standardroller och dessa har två syften. Ena syftet är på 

individnivå, rollerna ger individerna en provisorisk trygghet och andra syftet är för gruppen, där roller 

ger välbekanta livspositioner. Nedan presenteras de sex rollerna: 

Figur 11. Modeller över olika typer av produktutvecklingsprocesser 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 
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Monopol på uppmärksamheten – denna person är mycket aktiv inom gruppen, tar ofta initiativet och 

pratar mycket. Mycket dominant inom gruppen och kräver uppmärksamhet. Kan kännas falsk då 

individen i fråga spelar intresserad av andra men kopplar ändå alla samtal till sig själv i slutändan.  

Den ambitiöse – styr och ställer. Beskyddar dem som tänker lika. Dyker ner på rivaler. Auktoriteter är 

viktiga. Gruppens ledare kan lita på att få stöd från denna individ. 

Offret – säger inte till så mycket om arbetet. Nedvärderar sig själv och anser att alla andra gör 

uppgifterna bättre. Detta beror på en rädsla för att inte bli omtyckt (kan bero på tidigare 

erfarenheter) och en dålig självkänsla. 

Buffeln – testar gruppen genom besvärligt beteende. Detta gör att se om han eller hon blir 

accepterad av gruppen. Om detta inte skulle fungera är inte buffeln rädd för att bli dominant och ta 

för sig, vilket kan betyda att köra över andra inom gruppen.  

Syndabocken – människan har en tendens att vilja personifiera konflikter. Därför händer det att det 

som är skrämmande och oacceptabelt läggs över på någon individ som kanske sticker ut eller är 

annorlunda.  

Clownen – gruppens lustigkurre. En individ som kan bli svår att ta på allvar. Personen får bekräftelse 

genom att andra i gruppen skrattar vid personens lustiga infall.  

Enligt Adamsson & Malvius (2006) finns det fyra rolltyper vilka är särskilt applicerbara inom SE.  

Gatekeepers – högpresterande individer vilka kommunicerar mycket överlag och med individer 

utanför deras område. Dessa individer är ofta gruppledare eller projektledare.   

Boundary Spanners – individer som innehar denna roll är viktiga för organisationer då de har tillgång 

till specifik teknisk information och de innehar kunskap inom andra expertområden.  

Bridges – en roll som liknar boundary-spanner, rollen sammanför också individer med olika bakgrund, 

men med fokus på individer med olika typer av kunskap och kompetens.  

Experts – är en viktig källa till information. De som innehar denna roll är experter inom sitt område 

och det kan handla om produkter, tekniker eller processer. 

Hos rollerna som Adamsson & Malvius (2006) beskriver ligger fokuset på kommunikation och 

kunskapsöverföring, vilka är vetenskapligt förankrade och välkända inom SE. Svedberg (2003) 

beskriver psykologiska roller som beskriver hur individer beter sig, roller som personer kan sträva 

efter eller anta inom ett projekt. Dessa roller kan ses som informella, ingen person vill troligen 

beskrivas inför andra individer att de antar rollen som ”buffeln” eller ”syndabocken”. De roller som 

liknar varandra är ”gatekeeper” och ”monopol på uppmärksamheten”, då båda rollerna 

kommunicerar mycket.   

3.3.2 Modeller för gruppsammansättning 

Grunderna vid sammansättning av projektgrupper är att individer med olika personligheter och 

kunskaper kan gynna effektiviteten inom en grupp då individerna i fråga ser saker och ting på olika 

sätt, för om individerna i en grupp är för lika varandra kan gruppen bli enkelspårig. Vilken roll en 

individ antar inom en grupp beror på dess personlighet och kunskaper. Hur tydlig personen i fråga 
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sedan är i sin roll beror på andra individer inom gruppen. I grunden är en individ samma människa, 

men olika situationer får individen att ändra sitt beteende. (Tonnquist, 2008) 

Nedan presenteras några vanliga modeller för gruppsammansättning. 

Belbins teamroller 

Belbin (1993) har kommit fram med en modell som beskriver nio olika roller som människor kan anta 

när de arbetar i team. Rollerna beskriver hur individer troligen kommer att agera i grupp. För att en 

projektgrupp ska fungera bör alla nio rollerna finnas med. Genom ett speciellt test tas det reda på 

vilken roll individerna besitter. Analysen av testet visar på vilken av rollerna som är dominerande, 

dock visar testet också vilka andra roller som individen lätt kan anta. Tonnquist (2008) påpekar att 

det har riktats kritik mot rollanalyser liknande Belbins, vissa anser att det finns en risk att man förlitar 

sig för mycket på resultatet från testerna och antar en roll efter det.  

Adizes 

Enligt Tonnquist (2008) är Ichak Adizes modell ett alternativ till Belbin. Men Adizes modell innehåller 

fyra karaktärer till skillnad från Belbins nio teamroller och modellen riktar sig främst mot olika 

ledarstilar. Precis som i Belbins modell måste alla roller måste finnas inom gruppen för att projektet 

ska kunna drivas effektivt.  

Myers – Briggs 

Tonnquist (2008) tar även upp Myers – Briggs Type Indicators MTBI, denna metod bygger på Carl 

Gustav Ljungs (schweizisk psykolog, psykiatriker med mera) arketyper6. Det finns fyra indikatorer. 

Vart man lägger sin uppmärksamhet? Antingen är en person introvert (I) eller extrovert (E).  Hur man 

tar in information? Det görs antingen genom sinnen (S) eller intuition (N). Hur tolkar man 

informationen? Det görs antingen genom tanke (T) eller känsla (F).  Hur hanterar man omvärlden? 

Detta görs antingen på ett strukturerat (J) eller flexibelt (P) sätt.  

Dessa indikatorer kombineras sedan, vilket ger 16 olika kombinationer, se figur 12. Varje 

kombination är namngiven med fyra bokstäver, dessa bokstäver är baserade på de olika sätten att 

reagera/hantera de olika indikatorerna. De som har svårast att samarbeta är de karaktärer som ligger 

diagonalt bredvid varandra i matrisen då de har flest olikheter. (Tonnquist, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Arketyp är ett nedärvt sätt att tänka och känna. (Wikipedia, 2010)  
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3.4 Arbetssätt 
I detta kapitel presenteras ett urval av olika teorier som påverkar individers arbetssätt och de olika 

faktorer som spelar in.  

3.4.1 Kreativitet 

”Kreativitet är en inspirerande kraft som generar nya idéer eller skapar nya kombinationer av redan 

existerande idéer, vilket leder till ytterligare lösningar eller djupare förståelse.” (Pahl & Beitz, 1996) 

Kreativitet kommer i första hand från enskilda individer. Grupper och organisationer kan utveckla och 

förverkliga idéer och genomföra förändringar men i grund och botten måste organisationen förlita 

sig på skapandet som utförs av den enskilda individen. Därför är det viktigt att tänka på att grunden 

till kreativitet inom grupper och organisationer är att träna individens kreativitet. (Rollof, 1999) Enligt 

Rollof (1999) finns det sju kreativitetsprinciper vardera för individen, gruppen och organisationen. 

Principerna för individen kallas de sju grunderna, då individens kreativitet är grunden. För gruppen 

kallas principerna för de sju pelarna, då gruppen kan utveckla och maximera den kreativitet som 

individen bidrar med och dessa principer vilar på de sju grunderna. Principerna för organisationen 

kallas för de sju valven, organisationens valv binder samman individer och grupper till en större 

enhet. Rollof (1999) presenterar även sju principer för kreativt ledarskap vilka kallas för de sju 

uppdragen.  

 Formulera visioner 

 Kombinera organisationens och individens perspektiv 

 Entusiasmera och ställ krav 

 Katalysera kreativitet 

 Lägg engagemang och innehåll i organisationens nätverk 

 Koordinera kreativa processer 

 Finn rytmen 

Kreativt ledarskap innebär framförallt att inspirera till kreativitet hos sin personal. Tanken är inte att 

ledaren ska förse andra individer med idéer och initiativ, det finns mycket större potential och fler 

idéer samlade hos gruppen eller organisationen. Bara för att en individ innehar en ledande position 

innebär inte detta att denna person ska komma med alla förslag, utan ska istället inspirera och 

stimulera till innovation och skapa förutsättningar för sina anställda. Gott ledarskap behövs för att 

bygga de sju valven för organisationens kreativitet. (Rollof, 1999) Johannesson, Persson, & 

Sinne Intuition 

Introvert 

Extrovert 

Strukturerat 

Flexibelt 

Flexibelt 

 Strukturerat 

Figur 12. Myers – Briggs Type Indicators, MBTI (Tonnquist, 2008) 

Tanke Känsla Känsla Tanke 
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Pettersson (2004) tar upp ett annat synsätt på kreativitet. De menar att det finns tre typer av 

definitioner på kreativitet, den kreativa produkten, den kreativa personen och den kreativa 

processen. Den kreativa produkten är en produkt med stort nyhetsvärde eller originalitet på annat 

sätt, den kreativa personen har särskilda förmågor att tänka i nya banor och lösa problem på nya sätt 

samt den kreativa processen innebär att individerna i processen arbetar med metoder som innebär 

nya tillvägagångssätt eller användning av kombinationer av befintlig kunskap på nya sätt.  

3.4.2 Arbetsmotivation 

Enligt Pritchard & Ashwood (2008) är motivation den process som används till att fördela energi för 

att maximera behovstillfredsställelsen. Uttrycket arbetsmotivation brukar användas för att förklara 

varför individer känner arbetsglädje, varför de arbetar mycket eller har låg frånvaro från jobbet. 

Medarbetarnas motivation är troligen lika betydelsefull för organisationens resultat som 

investeringar i exempelvis marknadsföring eller nya maskiner. Trots detta så intar motivation en 

ganska undanskymd tillvaro i verkligheten. När en organisations strategi läggs upp diskuteras 

organisationsstruktur, kapitalrationalisering och investeringskalkylering oftare än vilka åtgärder som 

ska tas för att stimulera medarbetarnas motivation. En av organisationens viktigaste uppgifter är att 

balansera organisationens och medarbetarnas behov. Medarbetarna bör ses som organisationens 

viktigaste resurs, men samtidigt bör företaget vara medarbetarnas viktigaste resurs. Utmaningen för 

företag är att väga samman affärsidén med medarbetarnas behov.  (Schou, 1991) 

Enligt Schou (1991) och Miner (2006) finns det ett flertal teorier inom motivationsområdet såsom 

Maslows behovsteori, Herzbergs tvåfaktorteori, rättviseteorier, kognitiva teorier, förväntningsteori, 

förstärkningsteori, arbetets egenskaper, mål, återkoppling och kontrollteori, organisatorisk 

demografi, arbetsklimat/interaktionseffekter (Ekvall, 1996) och det psykosociala synsättet. 

Motivationsteoriernas olika inriktning gör att de i stor utsträckning kan ses som komplementära 

snarare än motsägande. Teorierna betraktar motivation från olika perspektiv och har därför alla 

något eget och unikt att tillföra. Ställs dessa olika teorier bredvid varandra bildar teoriernas olika 

fokus delar i ett system där de olika pusselbitarna, individen, organisationen och arbetet är beroende 

av varandra. (Schou, 1991)  

Arbetsmotivation är ett resultat av en interaktion mellan många faktorer hos individen, 

organisationen, den sociala och kulturella omgivningen. Alla människor är unika, varje individ har en 

unik bakgrund, personlighet och intressen. Alla individer skiljer sig åt, bland annat genom sättet att 

tänka, kompetens och ambitionsnivå. Dessa faktorer ger direkta följder på arbetsmotivationen. 

Traditionellt bygger många organisationer på standardiserade lösningar där det förutsätts att alla 

individer har liknande behov samt tänker och beter sig på liknande sätt. Idag har många företag 

börjat se till individens behov och erbjuder flexibla lösningar såsom flexibla arbetstider, lokala 

löneavtal och individuell karriärplanering. (Schou, 1991) 

Schou (1991) presenterar ett motivationssystem, se figur 13, som beskriver företagets förmåga att 

motivera medarbetarna och styra motivationen i en för organisationen önskvärd riktning.  I 

motivationssystemet återfinns de olika faktorer som är de huvudsakliga komponenterna inom 

arbetsmotivation såsom styrfaktorer, motivationsfaktorer och individfaktorer.  
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3.4.3 Arbetsklimat 

Enligt Schou (1991) är arbetsklimat ett begrepp som definierar motivation på ett kollektivt plan. 

Arbetsklimatet anses vara en nyckelfaktor i länken mellan individen och omgivningen, och får därför 

mer eller mindre en direkt effekt på arbetsprestationen. För att kunna arbeta innovativt krävs inte 

bara ett bra ledarskap eller lämplig organsiationsstruktur utan det måste även finnas ett arbetsklimat 

som stöttar och motiverar personalen. En organisation som befinner sig i en snabb föränderlig 

teknisk miljö måste ha ett arbetsklimat som motiverar till snabb anpassning. Arbetsklimat beskrivs 

som en viktigt variabel som används för att förklara fenomen som personalomsättning, innovativa 

arbetsmiljöer, arbetstillfredställelse, arbetsmotivation och arbetsprestation. Det finns flera olika 

faktorer som påverkar arbetsklimatet och dessa faktorer finns både inom organisationen, där 

faktorerna är ledarskapet, organisationstruktur, organisationsstorlek, mål, visioner och värderigar, 

och hos individen där några av faktorerna är ålder, kön och intressen. Enligt Ekvall (1996) finns det tio 

klimatdimensioner och dessa används för att mäta arbetsklimatet.  

Utmaning/motivation – organisationsmedlemmarnas engagemang i verksamheten och dess 

målsättning  

Frihet – självständigheten i det beteende som utövas av individerna inom organisationen 

Idéstöd – sättet nya idéer tas emot 

Tillit – den känslomässiga tryggheten i relationerna som ges 

Livfullhet – den dynamik som finns inom organisationen 

Lekfullhet/humor – den lättsamhet som råder 

Figur 13. Motivationssystem (Schou, 1991) 

Resultat för 

organisationen 

Arbetsmotivation 

 Arbetstillfred -

ställelse 

 Engagemang/ 

identifikation 

med företaget 

Omgivning/samhälle 

 Konjuktur 

 Tillgången på 

arbetskraft 

 Värderingar 

 Andra faktorer 

 Ålder 

 År med samma 

arbetsuppgifter 

 År i företaget 

 Kön 

 Förhållanden 

utanför arbetet 

 Personliga 

drivkrafter 

 Utbildning, 

kompetens 

 Kognitivt mönster 

 Andra 

individfaktorer 

Individen 

Motivationsfaktorer 

 Arbetsuppgifter 

 Arbetsklimat 

 Belöningssystem 

 Ledarskap 

 Organisations- 

struktur 

 Kundkontakt 

 Ägarförhållanden 

 Utvecklingsmöjlig- 

heter 

 Andra motivations- 

faktorer 

 

Organisationen 

Styrfaktorer 

 Mål 

 Återkoppling 

 Budget 

 Planerings och  

utvecklingssamtal 

 Andra styrfaktorer 



22 

Debatt/mångfald – förekomsten av konfrontationer och kollisioner mellan åsikter, idéer och olika 

erfarenheter och kunskaper 

Konflikter – närvaron av personliga känslomässiga spänningar mellan individer inom organisationen 

Risktagande – organisationens benägenhet att tolerera säkerhet 

Idétid – mängden tid individer får använda (och använder) för att framställa nya idéer  

Dock anser Ekvall (1996) att ledarskapet kanske är den viktigaste faktorn för arbetsklimatet. 

3.4.4 Organisationskultur 

En organisations kultur spelar en viktig roll för företagets framgångar. Men samtidigt är det svårt att 

definiera och mäta exakt vad kultur innebär. En organisations kultur omfattar värderingar och 

övertygelser som visar hur människor tänker och arbetar. Ett företags kultur syns i hur medarbetarna 

möter kunder och tar sig an möjligheter och problem, hur de samarbetar med varandra och hur de 

utför sitt dagliga arbete. Spår av företagskulturen återfinns i de policys, regler, processer och system 

som företaget arbetar med. Kulturen är viktig för en organisation men den är svår att styra och 

förändra. Både på gott och ont så sitter företagskulturen i väggarna. (Östberg, Schroeder, & 

Robinson, 2010) 

Enligt Alvesson & Sveningsson (2008) har kultur sju egenskaper: 

 Kultur är holistiskt och syftar på fenomen som inte kan reduceras till enskilda individer 

 Kultur är ett historiskt fenomen och förmedlas genom traditioner och vanor 

 Kultur är trögt och svårt att förändra, människor har en tendens att hålla fast vid sina idéer, 

värderingar och vanor 

 Kultur är ett socialt konstruerat fenomen, kultur är människoskapat och delas av människor 

som tillhör olika grupper.  

 Kultur är inte så lätt att mäta och klassificera  

 Kultur beskrivs gärna med antropologiska termer som myt, ritual och symbol 

 Kultur handlar mer om tankesätt, värderingar och idéer än om konkreta och synliga delar av 

organisationen 

Begreppet organisationskultur är ett viktigt begrepp inom alla typer av organisationer, det är även en 

viktig referensram för att förstå arbetsmotivation. Von Glinow har kommit fram med en modell för 

olika företagskulturer, se figur 14. I den likgiltiga kulturen är varken personalens välbefinnande eller 

företagets resultat viktigt, i den personalvårdande kulturen ställs det låga krav på prestationer, 

istället sätts personalens behov i centrum, i den krävande kulturen fokuseras det helt på 

organisationens resultat (extremt fall) och personalens arbetsprestationer och i den integrerade 

kulturen tar hänsyn till både individens behov och organisationens mål. Detta är sannolikt den kultur 

som eftersträvas av kvalificerade ingenjörsföretag. (Schou, 1991) 
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3.4.5 Informationsutbyte och kommunikation 

Kommunikation handlar om att sprida och dela kunskap med andra. Kommunikation är dubbelriktad 

medan information är enkelriktad och när mottagare och sändare skickar information mellan 

varandra uppstår kommunikation. All kommunikation har ett syfte och det kan vara allt från att 

informera om situationen till att vilja uppnå en handling hos mottagaren. I 

kommunikationsmodellen, se figur 15, kallas detta för effekt. Ett budskap måste formuleras och 

utformas så att mottagaren kan tolka budskapet och förstå vad som avses vilket kallas kodning 

respektive avkodning. Om denna process inte fungerar kan missförstånd uppstå och det är viktigt att 

sändare och mottagare kommunicerar på ett sätt eller språk som båda förstår. Ibland kan det ske 

störningar som hindrar att kommunikationen uppnår önskat syfte, där är återkoppling avsändarens 

kvitto på att kommunikationen lyckats. Det är viktigt att välja rätt tidpunkt för kommunikation för om 

mottagaren är upptagen eller fokuserad på annat kan det vara svårt att nå fram med budskapet. 

(Tonnquist, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsprofiler 

När en grupp samarbetar så använder alla deltagarna olika sätt för att kommunicera med varandra, 

vilket påverkar gruppens förmåga att samarbeta och förståelsen deltagarna emellan. För att beskriva 

detta har fyra olika kommunikationsprofiler tagits fram av Ohlsson (1996). Detta är en användbar 

modell för att förklara hur samarbetet i en grupp ser ut. Modellen utgår från mänskliga egenskaper, 

se figur 16, dessa egenskaper har alla människor dock är någon alltid dominerande. (Tonnquist, 

2008) 
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Figur 14. Von Glinows modell för företagskulturer (Schou, 1991) 
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Figur 15. Kommunikationsmodell (Tonnquist, 2008) 
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Figur 16. Modellen för kommunikationsprofiler (Ohlsson, 1996) 
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3.4.6 IPT – Integrated Product Teams 

En IPT är en tvärvetenskaplig grupp individer som alla är ansvariga för att leverera en bestämd 

produkt eller process. Integrated product teams (IPT) eller integrated product development teams 

(IPDT) förtydligar den tvärfunktionella karaktären hos denna typ av organisationer, där varje team 

försöker efterlikna ett litet, självständigt projekt för att producera just sin produkt. IPT är ett effektivt 

sätt att samla nödvändig expertis. (Haskins, Forsberg, & Krueger, 2007; Ulrich & Eppinger, 2008) 

Effektiv organisationsintegration blir mer avancerad och utmanande i och med att produkternas 

komplexitet ökar. De IPTs som arbetar tillsammans för att skapa en komplex produkt har en 

utmanande uppgift framför sig (Browning, 1998). Alla IPTs är beroende av varandra att de ska få den 

information de behöver, de måste interagera med varandra och kommunicera. Dålig koordination 

mellan IPTs resulterar ofta i problem vid organisatorisk integration. Mycket forskning på området IPT 

har bland annat behandlat hur tecknen för en mycket effektiv IPT bestäms, dock saknas det forskning 

på området om relationen mellan IPTs. (Browning, 1999)  

I början av 1990-talet började många företag upptäcka att de kunde vara mer produktiva om de gick 

över till IPT från hierarkisk ledning och struktur. De processförbättringar som upplevdes hos 

företagen som gått över till IPT var sömlösa samspel inom teamen, att konstruktionstiden 

reducerades, det var färre problem i övergången mellan utveckling och produktion och reducerad 

utvecklingstid och utvecklingskostnader. Några av de största produktivitetsförtjänsterna uppstod 

inom tre områden, lössläppning av teamens ingenjörsmässighet genom decentraliserade processer, 

undvikande av tidigare problem genom nya och kreativa angreppssätt och bättre integration mellan 

produktutveckling och tillverkningen. Detta har i sin tur lett till bättre produktegenskaper såsom 

produktprestation, produktkvalitet och fler nöjda kunder. (Haskins, Forsberg, & Krueger, 2007)  

3.4.7 Integrationsmekanismer 

Integrationsmekanismer är strategier och verktyg för att effektivt koordinera händelser mellan olika 

grupper, exempelvis IPTs, inom en organisation (Browning, 1998). Med dagens nya tekniska lösningar 

och komplexiteten hos produktutvecklingsprojekt, där flera olika ingenjörsområden och 

organisatoriska funktioner involveras, krävs det att dessa team är integrerade på ett resurseffektivt 

men högpresenterande sätt. Det har utförts många studier kring hur intregrationsmekanismer ska 

appliceras för att öka integrationen mellan olika organisatoriska funktioner och hur olika nyckeltal 

beror på integration. Integrationsmekanismer kan även benämnas som koordinationsmekanismer. 

(Adamsson, 2007) Enligt Adamsson (2007) finns det fem generella barriärer för framgångsrik 
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integration, olika kulturer eller olika tankevärldar, tidorientering, språkbarriärer, personliga olikheter 

och strukturformaliteter. Dessa barriärer har identifierats genom tidigare forskning på området och 

upptäcktes mellan avdelningar som R&D och marknad, produktion och marknad och även mellan 

olika tekniska discipliner. Den huvudsakliga meningen med integrationsmekanismer är att stödja 

integration inom olika typer av organisationer, men integrationsmekanismerna kan även influera 

organisationernas prestationsförmåga.  

Det finns flera vetenskapliga artiklar på området integrationsmekanismer. Browning (1998) har 

identifierat nio integrationsmekanismer och delat in dem efter de som möjliggör integration och de 

som underhåller integration.  

Möjliggör integration 

 Systems engineering och gränssnittsoptimering 

 Förbättrade information och kommunikationsteknologier 

 Samlokalisering 

 Träning 

 ”Town-meetings” 

Underhåller integration 

 Chefmedling  

 Deltagarmedling  

 Grupper för hantering av gränssnitt och integration  

 Gränssnittskontrakt och styrkort 

Till skillnad från Browning (1998) så har (Griffin & Hauser, 1996) identifierat sex 

integrationsmekanismer som krävs för att företag ska uppnå integration. 

 Omplacering och designen av fysiska lokaler 

 Personalförflyttning 

 Sociala system och kultur 

 Organisationsstruktur 

 Incitament och belöningar  

 Formell integrativ process 

Adamsson (2007) har studerat teorierna ovan och även annan relevant forskning inom området. 

Genom sina studier har Adamsson (2007) jämfört och sammanfattat dessa teorier och delat in 

integrationsmekanismerna i tio grupper. 

 Omplacering av funktionella enheter  

 Personalförflyttning 

 Sociala system  

 Organisationsstruktur  

 Belöningssystem  

 Arbetsprocedurer och metoder 

 Information och kommunikationsteknologier 

 Computer Aided Engineering (CAE) och Product Data Management (PDM)/Software 

Configuration Management (SCM) 
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 Produktarkitektur 

 Träning  

Samlokalisering (Browning, 1998), omplacering och designen av fysiska lokaler (Griffin & Hauser, 

1996) och omplacering av funktionella enheter (Adamsson, 2007) är olika namn på samma typ av 

integrationsmekanism. Dock tar Griffin & Hauser (1996) det ett steg längre och påpekar att även den 

fysiska utformningen av lokalerna är involverad i kommunikationen mellan individer.  

3.4.8 Standardiserat arbetssätt 

Tsuneo Ono, som är en känd japansk expert inom tillverkningsindustrin, anser att standardiserade 

arbetssätt är mycket viktigt för att kunna genomföra förändringsarbete. Utan en stabil grund, där 

man utgår från ett normalläge, utan ett standardiserat arbetssätt är det svårt att göra förändringar. 

Att lägga ner tid på att utforma standardiserade arbetssätt, dokumentera rutiner och säkerhetsställa 

att dokumentation underhålls, uppdateras, följs och används vid utbildning säkerhetsställer att alla i 

företaget arbetar med bästa tillgängliga och kända metoder och kunskaper. Standarder är grunden i 

en lärande organisation. Om standarder är rätt använda och rätt dokumenterade fångar de upp 

företagets tidigare erfarenheter och införlivar dem i nuvarande arbetssätt. Standardiserade 

arbetssätt och rutiner ska respekteras och följas och de ska samtidigt ständigt förbättras med ny 

kunskap. En stor del av den nya kunskap som förbättrar arbetsätt kommer från medarbetarna. 

(Östberg, Schroeder, & Robinson, 2010) 

3.5 Förändring 
”Förändring är ett tillstånd och saknar därför en absolut början, en given mitt och ett absolut slut.” 

(Ahrenfelt, 2001) Det finns flera anledningar till att förändringar sker (eller till och med måste ske) på 

arbetsplatser idag, bland annat uppdrivet tempo och ökad konkurrens, ny teknologier, ökade krav på 

lönsamhet, oförutsägbara förändringar däribland finanskrisen 2008, nya idéer och mål för 

organisationen, lagar, politiska beslut, globalisering med mera. (Angelöw, 2010; Alvesson & 

Sveningsson, 2008) De flesta människor har i allmänhet en positiv syn på förändring, men så länge 

dessa förändringar inte påverkar dem själva. Detta belyser att vid förändringsarbete kan ett visst 

motstånd förväntas, vilket är något som måste tas i beaktning vid planering av förändringsarbetet. 

Med förändring menas allt från en ny organisationsplan, till förändrade attityder och förhållningssätt, 

förändrat nätverk eller nya sätt att utföra sina arbetsuppgifter. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

Förändring är något som inte kan standardiseras då varje individ, grupp och organisation är unik. 

(Ahrenfelt, 2001) Det har under många år framkommit förbättringsprogram och olika modeller för 

organisationskulturell förändring, organisatoriskt lärande och ledarskap för att genomföra 

organisatorisk förändring på ett effektivt sätt. Dock har det också konstaterats via studier att de 

flesta förändringsprogrammen misslyckas. (Alvesson & Sveningsson, 2008) Det finns olika typer av 

förändringar, det finns några begrepp som kan användas för att beskriva förändringens omfattning: 

revolutionerande, diskontinuerlig, episodisk, strategisk, totala systemet, evolutionär, kontinuerlig, 

kontinuerligt flödande, operationell, lokal aspekt. (Alvesson & Sveningsson, 2008) 

3.5.1 Reaktioner och motstånd vid förändringar 

Enligt Angelöw (2010) finns det flera faktorer som avgör hur individer och organisationer reagerar i 

samband med förändringar. För hur den enskilde individen reagerar beror på om personen i fråga har 

tidigare erfarenheter från förändringar, kompetens att hantera förändringar, handlingsutrymme på 

arbetsmarknaden och individens nuvarande livssituation. Hur en organisation regerar på 
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förändringar beror på synen på och genomförande av förändringsarbete, kunskap om processer på 

individ och gruppnivå, tidigare erfarenheter av förändringsarbete, omfattningen av förändringarna, 

insatta åtgärder och resurser samt framtidsutsikterna för organisationen. Enligt Angelöw (2010) så 

läggs det ibland för mycket fokus på individnivå och att ansvaret hos organisationen och ledarna 

tonas ner.  

En och samma förändring kan upplevas som positiv respektive negativ av olika individer, detta beror 

helt på hur individen tolkar sin egen situation. Det finns flera orsaker till negativa och positiva 

reaktioner vid förändringar inom en organisation. Trygghet, sociala kontakter, arbetsinnehåll, 

förmåner, arbetsledning, status, förändringsvilja, delaktighet, förtroende, självkänsla, tidpunkt, 

information och kommunikation, syn på förändringen för att nämna några. Det finns flera olika sätt 

anställda kan bemöta ledningens krav på förändring, anpassning, motstånd, integration med egna 

syften, apati eller flykt. För att en individ ska kunna hantera förändringar finns en del 

grundförutsättningar såsom självinsikt, nytänkande, konstruktiva tankemönster, självförtroende, 

återhämtning och anpassning, stress- och känslohantering, sammanhang och distans, socialt stöd och 

motivation. (Angelöw, 2010) 

Även om en objektiv iakttagare ser att den nuvarande situationen är ohållbar kan det ändå vara svårt 

att genomföra förändringar på grund av inåtvänd företagskultur, byråkrati som lamslår 

organisationen, trångsynt företagspolitik, en låg förtroendenivå, brist på lagarbete, arroganta 

attityder, brist på ledarskap hos den administrativa ledningen på mellannivå samt en allmänmänsklig 

rädsla inför det okända. (Kotter, 1998)  

3.5.2 Förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete 

Enligt Angelöw (2010) visar flertalet offentliga utredningar och forskningsresultat att förändringar 

och omorganisationer är orsaken till ohälsa, sjukskrivning och bristande arbetsglädje. Beroende på 

hur en organisations ledning har hanterat förändringsprocessen kan det ha en stor betydelse för 

ohälsa hos enskilda individer. Enligt Angelöw (2010) finns det flera viktiga frågor att besvara för att 

lyckas med förändringsarbetet: 

 Sammanhang och motiv – Varför ska förändringen genomföras? Hur kan berörda förstå 

motiven till förändringen? 

 Motivation och förändringstryck – Hur kan förändringsviljan utvecklas inom organisationen? 

Hur starkt är behovet av förändring? 

 Innehållet – Vad ska förändras? 

 Mål – Vad ska uppnås? Vad vill organisationen förändra? 

 Förändringsdrivkraft – Hur stark är drivkraften att uppnå målen? Vilka är eldsjälarna? 

 Förändringskompetens – Hur kan tilltron till den egna förmågan att genomföra förändringar 

förstärkas? Hur kan förändringskompetensen bland berörda förstärkas? 

 Ledning – Vilka ska leda förändringsarbetet? Hur ska ansvaret för förändringsarbetet 

fördelas? 

 Processen – På vilket sätt ska förändringen genomföras? När ska olika delar av 

förändringsarbetet genomföras? 

 Reaktioner – Hur kan berörda reagera och hur kan reaktionerna bemötas? 

 Delaktighet – Hur kan berörda bli delaktiga? Hur kan samtliga anställda delta i formulerandet 

av mål, diskutera förslag till åtgärder samt vara med och bestämma takten i förändringen? 
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 Kommunikation och information – Hur kan en konstruktiv kommunikation utvecklas? Hur kan 

direkt information spridas inom organisationen? 

 Trygghet – Hur kan otrygghet minimeras? Hur kan trygghet hos de anställda uppnås under 

förändringsarbetet?  

 Konsekvenser och framgångar – Vad blir sannolika konsekvenser? Vilka kortsiktiga och 

långsiktiga framgångar kan ses? 

 Utvärdering – Hur ska utvärderingen ske? Vad har företaget lärt sig av tidigare förändringar? 

Vad har resultatet blivit? Vilka problem har uppstått i samband med tidigare förändringar? 

Vad har fungerat bra respektive dåligt i avseende på tidigare förändringsmetoder? Hur ofta 

ska förändringsarbetet följas upp och utvärderas? Vem ska göra uppföljningen? 

3.5.3 Motgångar vid förändring  

Varför misslyckas företag ibland när förändringar ska genomföras? Kotter (1998) tar upp åtta vanliga 

misstag som görs på företag under förändringsarbete och vilka konsekvenser dessa misstag kan leda 

till. 

 Att tillåta alltför stor självbelåtenhet 

 Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition  

 Att undervärdera visionernas kraft 

 Att inte nå fram med visionen  

 Att låta hinder blockera den nya visionen 

 Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar 

 Att ta ut segern i förskott 

 Att underlåta att förankra förändringarna i företagskulturen 

Konsekvenserna av dessa misstag leder till att nya strategier genomförs dåligt, förvärv ger inte de 

förväntade synergieffekterna, reengineering tar för lång tid och kostar för mycket, downsizing får 

inte kostnaderna under kontroll och kvalitetsprogram ger inte de resultat man hoppas på. I en 

långsam och mindre konkurrensbenägen värld skulle dessa misstag inte bli särskilt kostsamma. Att 

under en förändring göra något utav dessa misstag kan få allvarliga följder. Vart och ett av misstagen 

kan orsaka onödigt motstånd, göra de anställa otroligt frustrerade och ibland helt och hållet kväva 

den nödvändiga förändringen samt orsaka att ett företag misslyckas med att erbjuda sina kunder 

önskade produkter eller tjänster till godtagbara priser. Därefter stramas budgeten åt, personal 

avskedas och de återstående anställda utsätts för hög press. Dessa misstag är dock inte oundvikliga. 

Är organisationen medveten om dem och är skicklig kan dessa undvikas eller följderna kan mildras. 

Lösningen ligger i att förstå varför ett företag motsätter sig en nödvändig förändring att finna exakt 

vilken flerstegsprocess som kan övervinna denna destruktiva tröghet samt vilken är viktigast, att inse 

att det ledarskap som krävs för att driva den här processen på ett socialt sunt sätt innebär betydligt 

mer än bara bra administrativ ledning. (Kotter, 1998) 

  



29 

3.5.4 Metoder för att genomföra förändringar 

Enligt Kotter (1998) är de metoder som används vid framgångsrika förändringar alla baserade på en 

grundläggande insikt, det finns många skäl till att det är svårt att genomföra en stor förändring. 

Kotter (1998) har utvecklat en åttastegsprocess, se figur 17, för hur en större förändring på ett 

företag kan genomföras. Denna metod är kopplad till de åtta misstagen som organisationer gör vid 

förändringsarbete, se 3.5.3. Vid lyckade stora förändringar har företaget gått igenom alla åtta stegen 

och i nedanstående turordning. Även om ett företag kan vara verksamt inom flera faser samtidigt så 

uppstår det alltid problem om företaget hoppar över ett enda steg. Steg ett till fyra bidrar till att tina 

upp rådande förhållanden, steg fem till sju introducerar nya förfaringssätt. Sista steget, steg åtta, 

förankrar förändringarna i företagskulturen och bidrar till att befästa dem. Kotter (1998) har 

konstaterat att fungerande förändringar är förknippade med en flerstegsprocess som skapar 

tillräckligt med drivkraft och motivation för att övervinna samtliga orsaker till tröghet. Den här 

processen måste också drivas av högkvalitativt ledarskap för att vara effektiv.  

 



30 

Enligt Ljungberg & Larsson (2001) finns det mängder med litteratur inom området 

förändringsledarskap där Kotter (1998) speglar det sammanlagda innehållet i denna typ av litteratur 

med sina rekommendationer. Enligt Ljungberg & Larsson (2001) ska dessa steg inte bara ses som 

arbetssteg i hur förändring ska ledas, utan också ge lika mycket information om vilka områden som är 

viktiga att arbeta med. De menar också att flera av stegen med fördel kan arbetas med parallellt 

istället för sekventiellt.  

Figur 17. Kotters åttastegsprocess för stora förändringar (Kotter, 1998) 

8. Förankra de nya inställningarna i företagskulturen 

Skapa bättre prestationer genom kund- och produktivitetsinriktat beteende, mer och bättre ledarskap och 

effektivare företagsledning 

Uttrycka sambandet mellan det nya arbetssättet och framgången 

Betona 

 

7. Befästa vad som uppnåtts och åstadkom fler förändringar 

Använd den ökade trovärdigheten för att ändra system, strukturer och åtgärder som inte passar ihop och inte 

passar in i visionen 

Anställ, befordra och utveckla människor som kan genomföra visionen 

Förstärk processen genom nya projekt, teman och förändringsfaktorer 

ergerg 

 

1. Skapa en känsla av angelägenhet  

Undersök marknaden och konkurrensen 

Identifiera och diskutera kriser, såsom potentiella kriser eller större möjligheter  

 

2. Tillsätta en grupp som leder förändringen  

Sätta samman en grupp med befogenheter för att leda förändringen 

Få gruppen att fungera som ett team 

. Att skapa en känsla av angelägenhet – angelägenhet skapas genom att undersöka marknaden och 

konkurrenssituationen, identifiera och diskutera kriser, såsom potentiella kriser eller större tillfällen.  

 

3. Utveckla en vision och strategi  

Skapa en vision som kan hjälpa till att styra förändringsinsatsen i rätt riktning  

Utveckla strategier för att uppnå denna vision 

 

4. Förmedla förändringsvisionen 

Använda alla tänkbara verktyg för att förmedla den nya visionen och strategin  

Se till att de som styr visar upp ett beteende som förväntas av de anställda 

 
5. Ge befogenheter och förutsättningar  

Göra sig av med hinder 

Förändra de system och strukturer som underminerar själva förändringsvisionen 

Uppmuntra till risktagande och ej traditionella idéer, aktiviteter och handlingar 

 

 
6. Skapa kortsiktiga vinster, tidiga resultat 

Planera för synliga förbättringar av prestationer och vinster 

Skapa vinsterna 

Ge erkännande och belöna människor som gjort vinsterna möjligt och gör detta synligt 
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I slutet av boken Framgångsrikt förändringsarbete tar Angelöw (2010) upp ett flertal olika tips för hur 

en organisation kan lyckas med förändringsarbetet vilka är en sammanfattning på vad som tagits upp 

i boken.  

1. Utgå från tidigare erfarenheter och lärdomar 

2. Insikt om förändringen är nödvändig eller önskvärd 

3. Tydliggör målen med förändringen 

4. Upprepa informationen 

5. Fånga upp aktuella rykten 

6. Utveckla delaktiga förändringsstrategier 

7. Förstå olika reaktioner 

8. Respektera eventuellt motstånd 

9. Gör konsekvensanalyser 

10. Fundera på hur motivationen kan stärkas 

11. Organisera förändringsarbetet 

12. Formulera spännande framtidsbilder 

13. Avsätt tid och resurser 

14. En gemensam strategisk plattform 

15. Uppmärksamma kortsiktiga framgångar 

16. Klargör ansvars- och rollfördelningen 

17. Gör utvärderingar 

3.5.5 Lean – ständigt förbättringsarbete 

Lean är en idag välkänd förändringsmetod. Lean har sitt ursprung hos billverkaren Toyota och har 

blivit världskänt efter företagets framgångar med metoden. Toyota utvecklade metoden lean efter 

andra världskriget då resurserna var små och det var svårt att få tag på råvaror. Under den perioden 

handlade metoden om att använda det som fanns att tillgå på effektivaste sätt för att nå framgång. 

Principerna och filosofin bakom lean förknippas med produktion och tillverkningsindustrin. 

Utgångspunkten i lean är att besvara frågan ”Hur kan befintliga resurser användas på bästa sätt och 

hur kan resultaten förbättras?”. Avsikten med metoden är att få bort onödiga arbetsmoment och 

spara in tid. Målet är att organisera verksamheten så att rätt sak och rätt person ska finnas på rätt 

plats vid rätt tillfälle. Inom lean är det även viktigt att kunna skilja på vad som är värdefullt och vad 

som är slöseri, så kallad ”waste”. (Angelöw, 2010; Liker, 2009; Womack & Jones, 2003) 
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas det som framkommit genom intervjuer och observationer på Scania. Även en 

referensintervju har genomförts på SAAB vilken presenteras i slutet av kapitlet.   

4.1 Arbetsmiljöer 
Vid samarbete mellan produktsamordnare och konstruktörer finns flera fysiska platser att mötas vid 

för att arbeta tillsammans. Nedan följer en beskrivning av de olika platserna.  

4.1.1 Produktsamordnarens arbetsplats 

På produktsamordningsgruppen RTPC sitter alla produktsamordnare vid varsitt skrivbord, se exempel 

i figur 18, i ett öppet kontorslandskap. Produktsamordnarna sitter på rad längs med tre av lokalens 

fyra väggar med en kollega bakom sig och en framför sig. Lunch och mötesbordet står mitt i lokalen, 

se figur 19. Vissa delar av dagen är stillsamma med god arbetsro då alla sitter ner och arbetar med 

sitt, andra delar av dagen är det liv och rörelse; telefoner som ringer, medarbetare pratar i telefon, 

personer som pratar högt, frågor och påståenden ropas rakt ut till den som kan svara, personer från 

andra avdelningar som kommer in med frågor, konstruktörer och produktsamordnare som går fram 

och tillbaka till varandra med frågor. Dagligen pågår även samtal som inte rör jobbet, utan som är 

mer av privat karaktär, dock är detta en mycket liten del av den totala arbetsdagen. När en 

produktsamordnare behöver fokusera på sitt eget arbete är det vanligt att personen lyssnar på musik 

för att stänga ute omvärlden. Vid produktsamordnarens arbetsplats finns ett skrivbord och 

ergonomisk kontorsstol, en dator med produktsamordnarens IT-verktyg installerade såsom AROS 

med flera. En produktsamordnares skrivbord är överlag fyllt med olika sorters dokument, oftast 

ECO:n och ritningsunderlag, pärmar, ett system med alla koder till Spectra och dokumenthållare. 

Anslagstavlan/avskärmaren framför skrivbordet är översållat av dokument och post-it.  

 

 

 

 

 

 

 

Det förekommer fler spontana möten där produktsamordnare och konstruktör träffas vid 

produktsamordnares arbetsplats än bokade möten i TCR-rummet eller vid arbetsstationen. 

4.1.2 TCR-Rummet 

TCR-rummet (TCR kommer från uttrycket Translation Code Register) är ett litet arbetsrum med totalt 

sex sittplatser, se figur 20, varav fyra platser är disponerade runt ett arbetsbord och två platser är 

disponerade vid ett skrivbord. På skrivbordet finns två datorer, varav en dator för 

produktsamordnare vilken innehåller AROS och en dator för konstruktörer vilken innehåller CATIA 

V5, samt två trådlösa tangentbord. I rummet finns även stor tv-skärm, till vilken det går att koppla en 

av datorerna åt gången så alla mötesdeltagare kan vara delaktiga. TCR-rummet finns i direkt 

Figur 19. Avdelningen RTPC Figur 18. En typisk arbetsplats för en 

produktsamordnare 
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anslutning till produktsamordnargruppens lokaler, detta rum passeras på vägen till avdelningen. TCR-

rummet är bokningsbart via Scanias e-post och bokningssystem, vilket gör det enkelt att boka 

rummet. I bokningssystemet anges vilka som ska delta på mötet och vilket rum som ska användas. 

Detta ger en visuell översikt över när personerna och rummet är tillgängliga, vid mötesbokning bokas 

både personer och rum samtidigt vilket gör att det är inte är någon risk för dubbelbokningar. Dock är 

det bara RTPC och RTPI, grupperna som sitter i anslutning till TCR-rummet, som kan göra bokningar. 

Detta leder till att om en konstruktör och en produktsamordnare ska sitta tillsammans i TCR-rummet 

är det bara produktsamordnaren som kan boka rummet. Om ett möte sker på konstruktörens 

initiativ måste denne kontakta produktsamordnaren som bokar TCR-rummet. Dock måste det 

tilläggas att det även finns liknande mötesrum som bara konstruktörer kan boka. Anledningen till att 

dessa mötesrum har specifikationer på vilka som kan boka dem är för att annars skulle dessa 

möteslokaler vara ännu mer uppbokade än i nuläget.  

Figur 20. TCR-rummet 

4.1.3 Arbetsstation i korridor 

Arbetsstationen är uppställd på initiativ av produktsamordnargruppens chef och var tänkt att avlasta 

TCR-rummet vid genomförande av detta arbete. Här återfinns ett högt skrivbord (ståhöjd) och två 

höga pallar. Arbetsstationen består av två datorer, varav en dator för produktsamordnaren 

innehållande AROS och en dator för konstruktören innehållande CATIA V5, se figur 21.  

 

Placeringen av denna arbetsstation är i slutet av en korridor och omgivet av fönster och ett inglasat 

kontorslandskap. För att komma fram till arbetsstationen måste medarbetarna passera ett mat- och 

fikabord vilket tillhör en annan gruppering på Scania. Och som figur 21 visar är det ett smalt utrymme 

mellan bordet och väggen till vänster. Grupperingen som fikaplatsen tillhör har inget med 

Figur 21. Arbetsstationen 
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arbetsstationen att göra. Det finns ingen avskärmning mellan fikaplatsen och arbetsstationen utan 

det är helt öppet. Vid fikaplatsen är det trångt att ta sig förbi för att komma fram till arbetsstationen. 

Vid fikabordet är det smutsigt, i fönstren kan det finnas smutsiga fikakoppar och matlådor som inte 

blivit diskade. Arbetsstationen går inte att boka och det är i stort sett bara examensarbetets 

författare, examensarbetets handledare på Scania, en produktsamordnare och en konstruktör som 

vet om att arbetsstationen ens existerar. Platsen har endast använts en gång, detta var under en 

observation för detta examensarbete. Eventuellt kommer arbetsstationen antingen att flyttas eller 

tas bort helt då kontorslandskapet intill ska expandera.  

4.2 Arbetsätt 
För att få reda på hur det faktiskt går till när produktsamordnare och konstruktörer arbetar 

tillsammans har en mindre observationsstudie genomförts. Två av dessa observationer har utförts i 

TCR-rummet och en observation vid arbetsstationen.  

4.2.1 Produktsamordnarens arbetsdag 

När en produktsamordnare kommer till jobbet på morgonen börjar personen med att gå igenom 

inkorgen för e-posten för att kolla vad som hänt sedan personen gick hem dagen innan. Oftast brukar 

det finnas förfrågningar från konstruktörer som önskar nya artikelnummer och GP, dock brukar det 

sällan vara några mer avancerade förfrågningar.  För att konstruktören ska kunna få ut dessa måste 

han/hon ha inkluderat ECO-nummer och benämningen som önskas på artikeln eller geometriska 

positionen i meddelandet. Alla beteckningar som produktsamordnaren skriver in i Spectra måste 

komma från Scania Lexikon, en enhet inom Scania. Om något i systemet inte skulle vara korrekt så 

skickar produktsamordnaren detta till Scania Lexikon, vilket sedan justeras så det följer den 

standardiserade mallen. En produktsamordnares e-postskörd består till största del av den typen av 

förfrågningar, vilka kommer in under hela arbetsdagen, här kan det vara stor variation i mängden 

förfrågningar från dag till dag. Svaret till konstruktören kan dröja ifall produktsamordnaren är på 

möte, ute och gör ärenden på andra delar av företaget, ställer frågor direkt till andra konstruktörer 

eller sitter och arbetar med andra arbetsuppgifter i andra datorprogram. Det är inte möjligt för 

produktsamordnaren att konstant hålla koll på inkorgen för e-posten eller släppa det han/hon gör för 

tillfället för att svara. Dock avger e-postprogrammet en ljudsignal när e-post inkommer och en ikon 

syns i Windows aktivitetsfält.  Utöver detta får en produktsamordnare 4-5 telefonsamtal om dagen i 

snitt. Telefonsamtalen brukar även de beröra nya artikelnummer och GP. Konstruktörer kan välja att 

ringa ansvarig produktsamordnare för att få svar direkt, om det skulle vara så att 

produktsamordnaren inte svarar vet konstruktören att personen inte är där eller är upptagen, och 

vet då direkt att svaret kommer dröja. Två till tre gånger per dag kommer en konstruktör spontant till 

produktsamordnarens arbetsplats utan att ha bokat möte. Anledningarna till att konstruktören 

kommer förbi på ett spontant besök är flera: dialogen kan inte ske via e-post eller över telefon då 

visuella hjälpmedel behövs, eller konstruktören träffar hellre produktsamordnaren personligen än att 

ringa eller skicka e-post. Enligt en produktsamordnare kan detta bero på att det går snabbare att få 

svar vid direktkontakt med produktsamordnaren än via e-post.  

De förfrågningar som kommer in via e-post, telefon eller vid besök av konstruktör under en dag kan 

ibland bli aktuella för produktsamordnaren att ifrågasätta. Vad är det konstruktören vill ha? Vad är 

det konstruktören har skapat och varför har personen gjort på ett visst sätt på en ritning när det 

kommer till villkor och så vidare. Ibland händer det exempelvis att produktsamordnaren får 

ifrågasätta varför konstruktören angett att villkoren endast gäller för cylindriska ljuddämpare fast det 
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även gäller för andra varianter. Här gör produktsamordnaren en kontinuerlig granskning av 

konstruktörens arbete.  

En produktsamordnares huvudsakliga uppgift är att lägga in strukturer i Spectra. Strukturerna 

baseras på ritningen som tillhör ett visst ECO, det varierar dock hur lång tid det tar att skriva in olika 

ECO. Detta beror bland annat på hur många artiklar som ingår och om ECO:t är bra skrivet men oftast 

är det villkorssättningen som är det svåra. Ritningen ska alltid vara korrekt gjord, men granskas dock 

alltid enligt fastlagd rutin mot ECO:t av samme produktsamordnare. Är det en avvikelse går ECO:t i 

retur till ansvarig konstruktör. Det kan även komma in ändrings-ECO där konstruktören önskar ändra 

exempelvis de geometriska positioneringarna, utseendet på en artikel eller ändringar i villkoren för 

artiklarna inom ett ECO och detta måste produktsamordnaren registrera i Spectra. En 

produktsamordnare arbetar även med att granska ritningar i ett program som kallas för Modarc, 

produktsamordnaren ser till att ritningen följer de standarder och regler som finns för hur en ritning 

ska se ut. Står villkoren rätt? Finns alla villkor med? Är det rätt skrivet? Har ritningen uppdaterats 

korrekt?  

Ytterligare en arbetsuppgift som produktsamordnaren har är att hantera avvikelserapporter så 

kallade ”deviation reports”. Dessa rapporter kommer direkt från produktion, inte bara från 

produktionen i Södertälje utan även från andra produktionsplatser. Det som rapporteras är fel som 

upptäcks under monteringen, exempelvis kan det finnas fyra bultar istället för två i arbetsordern. 

Personen som arbetar i produktionen och upptäcker felet skickar en rapport till beredningen, om det 

visar sig vara fel i strukturen skickas det vidare till produktsamordningen som endast finns i Sverige. 

Oftast innebär detta detektivarbete för produktsamordnaren, att hitta varför det finns för många 

delar under produktion. Ibland kan det till och med vara så mycket fel att det är lättare att göra om 

hela strukturen istället för att produktsamordnare ska försöka hitta vart felet är. 

Varannan dag är det morgonmöte, även kallat pulsmöte, där hela avdelningen går igenom pulstavlan, 

se figur 22. Hur ser läget ut? Är det någon produktsamordnare som har mycket att göra och behöver 

hjälp eller är det någon som har mindre att göra och kan hjälpa till? Vid varje person sätts det ut små 

skyltar där grön skylt betyder ”det går bra”, en grön skylt tillsammans med ett utropstecken betyder 

”kan hjälpa till”, röd skylt betyder ”behöver hjälp” och en röd skylt tillsammans med ett utropstecken 

vid ett ECO på betyder ”detta är prioriterat för andra att hjälpa till med”. På pulstavlan är det enkelt 

att se vad kollegorna gör för tillfället och vad som händer härnäst. Det är indelat i vilka ECO som ska 

göras vid vilken tidpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22. Pulstavlan 
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Då och då händer det att produktsamordnaren måste justera ett sidefel7. Ett sidefel uppstår när det 

är fel någonstans på en hel lastbil som är på väg ut i produktion. Detta är prioriterat arbete och 

måste göras direkt när det kommer in. Ett sidefel kan till exempel uppstå genom att 

produktsamordnaren har läst ritningarna fel eller tryckt in fel siffror. Även orderfel skickas till 

produktsamordnaren. Oftast beror detta på felval ifrån kunden vid order och då ger 

produktsamordnaren först svar på vilken kombination som kunden valt och som inte är möjlig, 

därefter ger produktsamordnaren ett förslag på vad kunden kan byta till för att ordern ska gå 

igenom. Detta sker i strukturerna TCR och VCR eftersom det är där ordern har fastnat. Orderfelen 

kommer in genom PDI helpdesk. Produktsamordnargrupperingen RTPC har ett schema för när 

respektive produktsamordnare ska bemanna helpdesk till vilken det inkommer sidefel, orderfel, 

frågor skickade via e-post. Det finns även en speciell telefon dit folk kan ringa för att få svar på frågor. 

Den ska vara bemannad 8:00 - 16:45.  

Det händer även att produktsamordnaren måste gå iväg till konstruktören, detta är för att lösa akuta 

problem, såsom ovan nämnda sidefel, ramhålnedbrytningsfel8 och orderfel. Detta är för att 

produktsamordnaren behöver en lösning på direkten och inte kan vänta på att underlag ska 

uppdateras och arkiveras. 

En produktsamordnare kommenterande ”Det händer ofta att ECO:n är otydliga.” När detta händer 

måste produktsamordnaren kontakta konstruktören för att ta reda på vad personen menar och vill 

ha fram med ECO:t. Ofta tror produktsamordnaren att hon eller han vet vad konstruktören menar 

men måste fråga för att vara säker. När produktsamordnaren pratar med konstruktören förklarar 

hon/han även hur det ska se ut i förebyggande syfte inför nästa gång konstruktören ska skriva ett 

ECO. När ett ECO är felaktigt så går det i retur till ansvarig konstruktör. Dessa ECO sätts sedan upp på 

en tavla med datum för retur och ansvarig produktsamordnare, se figur 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 ”Sidefel” - variantkod saknas i ordersträngen men finns i konstruktionsstrukturen 

8 Ramhålnedbrytningsfel - hålen i lastbilsramen krockar eller hamnar på ogiltiga positioner 

Figur 23. Tavla för returnerade ECO 
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4.2.2 Plats med en dator 

En konstruktör kan besöka produktsamordnaren spontant utan inbokad mötestid vid 

produktsamordnarens arbetsplats, dessa möten är korta och pågår vanligen mellan två till tio 

minuter. Vanligaste anledningen är att en ny artikel ska ritas och konstruktören behöver ett nytt 

artikelnummer, konstruktören kan också vilja ha feedback på ett ritningsunderlag som han/hon 

skapat, fråga om ECO:t ser ut som det ska eller be om att produktsamordnaren ska ge en eller flera 

artiklar nya GP:n. Konstruktörer har antingen med sig en post-it med nödvändiga nummer såsom 

ECO-nummer och benämning (vilket anges med en sifferserie), ritningsunderlag, ECO och/eller en 

anteckningsbok. När konstruktören har med sig ritningsunderlag beror detta oftast på att 

konstruktören vill diskutera mer ingående kring den nya artikeln. Produktsamordnaren hjälper även 

konstruktören med hur ritningsunderlaget ska se ut, så det blir rätt med alla villkor artiklar emellan. 

I vissa fall är konstruktören osäker och då får produktsamordnaren sakligt fråga efter vad 

konstruktören behöver och fråga efter de uppgifter som behövs för att kunna ge konstruktören det 

han eller hon behöver.  I denna form av samverkan händer det även att osäkra konstruktörer 

kommer till produktsamordnaren för att ställa frågor om hur ECO ska skrivas och hur 

produktsamordnaren vill att det ska se ut. Om konstruktören är osäker hänvisas han eller hon att 

fylla i ECO-mallen som visar hur ett ECO ska skrivas. Konstruktören går till produktsamordnaren för 

att personen i fråga vill göra saker rätt från början. Då en produktsamordnare får en fråga från en 

konstruktör som han/hon inte kan svara på så frågar produktsamordnaren direkt en kollega eller 

berättar för konstruktören vilken produktsamordnare som är duktig på området och visar var 

han/hon sitter.  

Ett scenario som ofta sker är att konstruktör och produktsamordnare sitter med ECO och 

ritningsunderlag där det i ECO:t finns artikelnummer och villkor. Anledningen till att konstruktören 

och produktsamordnaren arbetar tillsammans vid produktsamordnarens arbetsplats är för att 

produktsamordnaren har upptäckt en avvikelse, olikheter mellan ECO:t och ritningsunderlaget. 

Avvikelsen upptäcktes då produktsamordnaren stämde av artikellistan mot ritningen och fann 

olikheter. Det är många och långa villkorslistor på ritningen, vilket gör att det lätt blir fel. I detta fall 

måste konstruktören gå tillbaka till sin plats och granska ECO och ritning för att se vad och vart felet 

är.  

4.2.3 Plats med två datorer 

Konstruktörer och produktsamordnare möts i mötesrum och arbetar när det är dags att gå igenom 

stora ECO med många artiklar, detta görs för att se att allt ser bra ut. Anledningen till interaktionen 

vid arbetsstationen var att gå igenom ett ECO. ECO:t innehöll elva sidor med artiklar och nästan lika 

många ritningar och dagens arbete var att se igenom strukturen. Observationen började dåligt då 

skärmarna var inkopplade till fel dator, CAD-datorer på Scania har en widescreen-skärm och den var 

kopplad till produktsamordnarens dator. På produktsamordnarens dator var inte AROS installerat 

trots att arbetsstationen skulle vara redo att använda.  

Både produktsamordnaren och konstruktören startar datorerna och därefter sina IT-verktyg och 

börjar arbeta enligt deras vanliga arbetssätt, de sitter med sina egna program samtidigt som de tittar 

på vad den andre har på skärmen. Deltagarna i observationen har pappersritningar med sig till 

observationstillfället. Efter några minuter läggs pappersritningar åt sidan och en 3D-modell öppnas i 

CATIA V5 och konstruktören visar vilka ändringar som har gjorts i CATIA V5 istället för att visa på 2D-
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ritningen vilket han annars brukar göra. Dock går de sedan över till 2D-ritningarna då CATIA V5 

långsamt när det kommer till att ta fram modellen i 3D, vilket ger väntetider under arbetet. Men 

denna gång använder de 2D-ritningen på datorskärmen istället för den på papper. Konstruktören har 

CATIA V5 i bakgrunden under hela mötet men väljer att ha 2D-ritningen synlig på skärmen.  

Under arbetets gång visar produktsamordnaren intresse för CATIA V5 och ställer frågor till 

konstruktören. Produktsamordnaren och konstruktören kommunicerar muntligt med varandra under 

hela mötet, och vid förtydliganden så visar de varandra visuellt på datorskärmar eller i dokument. 

Produktsamordnaren gillar att få se 3D-modellen, personen anser att det ger en bra översikt och att 

det hjälper att få se helheten, men produktsamordnaren vill ändå använda 2D-ritningen för att se 

villkoren då de syns tydligare på ritningen. Konstruktören tycker inte att 3D-modellen hjälper vid 

denna typ av arbete, han använder sig hellre av ritningen där han tycker att alla olika artiklar och 

villkor syns bättre.  

Under observationen användes fikaplatsen av Scaniaanställda från en annan gruppering. 

Produktsamordnaren och konstruktören hade svårt att koncentrera sig då det var hög ljudvolym och 

stökigt. En av deltagarna påpekar att miljön inte uppmanar till kreativitet och känner sig inte 

intresserad av att arbeta vid arbetsstationen igen.   

Under observationen som utfördes i TCR-rummet utnyttjar inte deltagarna rummets möjligheter, det 

vill säga att använda varsin dator, utan de använder programmen i en dator från vilken de hämtar 

upp bilden till tv-skärmen i rummet.  Detta innebär att de via en och samma dator öppnar upp både 

Spectra och CATIA V5. Under observationen pratar konstruktören och produktsamordnaren om hur 

konstruktionsstrukturen ska se ut och vart den nya artikeln är lokaliserad.  Produktsamordnaren och 

konstruktören arbetar på ett sätt som idag inte är så utbrett genom att ses tidigt och lägga strukturen 

tillsammans. Produktsamordnaren använder datorn då Spectra ska användas och konstruktören då 

CATIA V5 ska användas.    

4.3 Extern referensintervju  
På företaget SAAB Aeronautics intervjuades två medarbetare (här kallade respondent A och B) om 

hur det gick till när en större förändring genomfördes på företaget. Respondenterna har varit mycket 

involverade i själva förändringsprocessen och varit drivande i frågan. Förändringen innebar att 

företaget lämnade 2D-ritningen och gick över till ett ritningslöst system, Model Based Development 

(MBD). Företaget hade 3D-definition av produkten, men producerade fortfarande 2D-ritningar. Det 

blev ett nytt modelleringssätt och ett nytt arbetssätt. Intervjuguiden återfinns i bilaga A. 

Bakgrund 

De som har berörts av arbetssättsförändringen är alla medarbetare som någon gång varit i kontakt 

med 2D-ritningar. Själva förändringen är införd redan ifrån sketchfasen (när man ritar på hur det kan 

komma att se ut) under utvecklingsarbete. SAAB började förbereda sig för en ritningslös framtid 

2002-2003, då förstudier genomfördes. Vid den här tiden hade SAAB förstått att ett stort 

flygtillverkande företag i USA hade planer på ta det här steget. Idag är SAAB inne på sitt tredje 

projekt med den här typen av metodik, dock har inget av projekten varit det andra likt.  

Första projektet var Boeing 787 vilket startade 2004. Inom det här projektet var SAAB 

underleverantör och skapade sju dörrar och luckor. I det här projektet hade man regelverk från 

Boeing. Efter Boeing-projektet, 2006, gjorde SAAB en förarlös farkost kallad Neuron. Detta är en 
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prototyp som bara byggs en gång och projektet avslutas i slutet av 2010. Under det projektet var 

SAAB tvungna att ha sin egen arbetssättsmetodik och få in detta i sitt egna kvalitetssystem och då 

kunde man inte använda sig av Boeings system längre. SAAB lärde sig att modifiera 

arbetssättsmetodiken för att anpassa det till ett större projekt och detta blev som en testperiod. Just 

nu pågår det tredje projektet, nästa generation av Gripen, vilken ska serietillverkas. Gripenprojektet 

är ett stort projekt som innebär att utveckla ett helt flygplan och projektet innehåller en mycket 

större artikelmängd än tidigare. Metodiken måste fungera under hela livscykeln. Dock påpekar 

respondent A att Boeing-projektet inte ska underskattas, men Neuron var lite större och nu nya 

Gripen som är ett mycket stort projekt sett till artikelmängder. I detta projekt är SAAB ägare och 

behöver samarbetspartners, vilka kommer behöva ta tills sig SAABs metodik, omvänd situation från 

Boeing-projektet. Nu måste SAAB tillhandahålla ett fullständigt regelverk.  

Motivation 

Motivet till förändring är alltid detsamma på SAAB, det ska gå fortare och det ska kosta mindre 

pengar. SAAB hade aldrig kunnat göra detta på egen hand om de inte fått så mycket metodik av 

Boeing. SAAB är alldeles för litet för att ta fram en ny, egen metodik. SAAB lärde sig metodiken av 

Boeing, vilka har satt standarden för flyg. Här var det svåra i början att se hur Boeing hade tänkt, hur 

SAAB själva ville arbeta och hur allt hänger ihop. Boeing gör mycket som SAAB inte ser och enligt 

respondent A vill SAAB gärna veta hur Boeing gör sina underhållsunderlag.  

På frågan om förändringarna var väl förankrade så svarar respondenterna att vid Boeing-projektet så 

var det inget snack, kunden krävde den här typen av metodik. Under Neuronprojektet var den här 

metodiken en ambition, men det var bättre förankrad än i Gripenprojektet från början. 

Respondenterna känner att på Gripen är det bra förankrat på ledningsnivå men medarbetarnivå är 

det fortfarande ”knorr”, visst missnöje. Det har tagit tid att arbeta in det. Mellancheferna har lättare 

att peka och säga hur medarbetarna ska arbeta om egna chefen är med på tåget och stöttar.  

Detta var en nödvändig förändring för SAAB, företaget hade inte kunnat stå över att genomföra den. 

Utan den här förändringen hade det inte blivit någon ny generation av Gripen, den nya metoden har 

effektiviserat arbetet.  

Genomförande 

En av bristerna har varit att SAAB inte använt en specifik metod för att genomföra förändringen. Det 

har inte funnits någon stor budget för själva metodikframtagningen. De som arbetat med 

förändringen har fått kämpa ganska hårt och är varit ganska underbemannade. Det som skedde var 

att man startade utvecklingen av Gripen men metodiken var inte 100 % klar när man startade. Där 

påpekar respondent B att SAAB borde gjort bättre förberedelser. Är i dag lite sena med lösningar 

jämfört med det mognadsskedet som flygplansprojektet befinner sig i.  

Men medarbetarna måste också förstå de olika behoven. Svårt för alla att förstå helheten direkt. 

Händer ofta att folk vill göra på ett annat sätt för det är bättre för ”oss”, de ser inte nyttan för andra. 

Nyttan för andra är viktig, det kan vara så att en förändring inte ger direkt nytta för en person, men 

för hela organisationen. Mer jobb för någon kan vara bättre för SAAB Aeronautics som helhet.  

Det svåraste har varit att få alla att förstå att de blir berörda av förändringen och att alla ska utbildas 

på nytt. Det gäller inte bara konstruktörer och verkstadsfolk utan även ledningen, de har haft svårt 

att förstå att det här är helt nytt för dem också. Ansvariga har fått berätta för anställda att det inte 
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går att göra på samma sätt längre och att organisationen vill göra på annat sätt. Respondent A 

påpekar att SAAB gjorde en lite dålig uppskattning av vikten av bra utbildning. Aktiv utbildning och 

mycket aktivt stöd behövs för medarbetare när en stor förändring genomförs. Genom detta märker 

medarbetarna ganska snart att det inte är så annorlunda, och tar tills sig det nya arbetssättet. 

Medarbetarna har fått förstå att de har samma jobb som förut fast det görs i en annan datamodell 

med en annan arbetsmetod. Det svåraste för medarbetarna har varit osäkerheten, att de inte förstår 

hur de ska utföra nästa steg eller hur det fungerar. Vissa anser att det inte finns någon metod, men 

det fanns det inte vid förra arbetssättet heller, det var bara mer invant. Många medarbetare har haft 

svårt med att förstå att det är samma krav som förr. Ritningslöst betyder bara att pappersritningen 

försvinner. ”Ritningslöst är inte lika med kravlöst.” påpekar respondent A. Det är egentligen samma 

sätt att beskriva fast i 3D. Ingen skillnad från 2D, man sätter bara villkoren i olika typer av miljöer.  

Adaption 

När fysiska ritningar tas bort behöver alla anställda ha tillgång till en datorskärm. Det finns mycket 

fördomar när det kommer till hårdvara, man måste bekämpa att det är dyrt. Datorer är inte dyra, 

men om produktionen står stilla blir det kostsamt, då är en dator ingenting i sammanhanget. Ett 

misstag som gjordes i början var att det fanns en dator per två individer. Då blir det inte bra i 

produktion för att endast en arbetar åt gången. Respondent B säger att det räknas på direkta 

kostnader och inte på vad konsekvenserna blir. Det blir dock ett annat servicekrav på IT, går servern 

eller datorn ner blir företaget sårbart, förut fanns ju alltid den utskrivna fysiska ritningen att tillgå. En 

fördel med att alla måste ha en dator är att informationen blir tillgänglig för en bredare grupp 

människor. Produktionsteknik, som bereder sammanbyggnad, har inte haft den digitala mock-upen 

tidigare. De gjorde vågen när förändringen genomfördes, då det var något de hade efterfrågat. 

Tidigare har de fått ställa sig bakom ryggen på konstruktören och titta på dennes dator eller fått sitta 

i granskningsrum eller liknande. De kom inte igång med sitt jobb för de kan inte vara med och titta 

när det växer fram. De fick vänta tills de fick det första utkastet på en ritning, då är det lite sent att 

börja bereda. Nu har de istället informationen på egen skärm. De har den uppe jämt vilket ger 

kontinuerlig granskning.  

Under förändringsarbetet har SAAB lärt sig att metodiken kräver utbildning, erfarenhet, engagemang 

och uppmärksamhet redan från början. Ny metodik kräver resurser och är inte gratis. SAAB har lärt 

sig den hårda vägen. Idag ligger företaget lite efter med metoden kontra vart projektet ligger då de 

varit lite dåligt förberedda. Men man har lärt sig att man kan göra på annat sätt och bli mer effektiva. 

SAAB kan nu utveckla billigare än någonsin.  

Det positiva under förändringen har varit att de flesta tycker det är spännande att göra något nytt 

och se resultatet. Vissa hade lätt att ta emot förändringen och har inte haft några problem att byta 

arbetssätt. Det har även förekommit en del negativa reaktioner. För vissa var det väldigt tungt att 

byta arbetsätt, mycket nytt att lära sig. En del anser att SAAB stulit deras kompetens. Vid införandet 

av MBD såg medarbetare praktiska saker som problem. Att granska pappersritningar var enkelt, bara 

att använda röd penna. Idag måste SAAB bara hitta ett nytt granskningsarbetssätt. Medarbetare 

säger att det tar jättelång tid att läsa in data, de kanske läser in 3000 artiklar som tar 25 min. Det 

kunde tidigare ta dagar att skriva ut samma mängd ritningar.  

Respondenterna konstaterar att organisationens grundinställning spelar in i hur medarbetare tar tills 

sig förändringar. SAAB Aerostructures byter arbetssätt var tredje år och medarbetarna är vana vid 
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det. Här upplevs inte förändringar som hot. Dock är det många medarbetare inom Gripen som inte 

arbetat med någon annan produkt och det har varit få förändringar genom åren. Ett typexempel är 

att anställda varit helt emot förändringen, men sen när de börjar förstå vitsen med den och inser att 

de fortfarande får vara med på banan och att det är viktigt att de är med. Då har det blivit en ”men 

det här var ju bra”-reaktion. Men det tar tid att komma dit. Om man hårddrar det lite så var de som 

arbetat länge på SAAB som var mest emot, tog längre tid innan de fattade vad det handlade om och 

deras process har varit lite längre på grund av det. De måste hitta sin plats och förstå vad det tillför. 

Deras jobb blir lika viktigt som förr men de får åskådliggöra sina modeller för alla mycket tidigare.  

Rekommendationer 

Respondenterna på SAAB anser att innan en större förändring genomförs är det viktigt att tänka på 

några saker; 

 När en förändring genomförs måste det tillföra något till hela organisationen och därför är 

det viktigt att organisationens förmåga kartläggs tidigt.  

 Ny metodutveckling eller förändring kräver att den finns en dedikerad metodgrupp som kan 

stämma av med mottagaravdelningarna.  

 Ny metodik leder troligen till förändringar i processen, ta hänsyn till dessa tidigt och utgå från 

att processer inte är heliga och det bör vara tillåtet att anpassa processen till metodiken.  

 Ska en radikal förändring genomföras så tillåt inget mellanläge, det ska vara allt eller inget 

som gäller. När ett nytt arbetssätt införs ska ledningen vara stenhård i början, om individer 

gör fel ska detta påpekas.  

 Ska en stor förändring genomföras krävs det att någon på toppen, chef eller ledning, som 

pekar med hela handen och säger vad som gäller.  

 Titta på den tid som ska in i hela projektet, inte tid per avdelning eller funktion inom 

projektet.  

 Det kan vara svårt för anställda att förstå att mer jobb för mig leder till förbättringar för 

andra.  

4.3.1 Scanias målsättningar med Model Based Development  

Genom ett samtal med Kent Johansson kom Scanias målsättning med Model Based Development 

(MBD) fram. Enligt Johansson så ”säger en 3D-sammanställning mer än tusen strukturrader”, se figur 

24. Ett naturligt steg för Scania mot MBD är att 3D blir en självklar del för produktsamordnarna i 

deras arbete. Detta är viktigt för att produktsamordnare ska kunna verifiera och visualisera 

strukturen. Enligt en respondent som är technical advisor inom PLM på Scania är det lättare att se 

strukturen i CATIA V5 än på en 2D-ritning. 2D-ritningar måste man lära sig förstå hur det fungerar – 

3D kräver inte alls lika mycket av användaren eftersom en 3D-modell ser ut som verkligheten. På 

grund av detta är det lättare att se om något inte stämmer, varför det blir fel och vad som är fel. Det 

finns mer information, såsom villkor, på 2D-ritning jämfört med en 3D-modell i lättviktsformatet 

3Dxml. Idag finns det ingen metod på Scania för att få mer information i 3D-modellerna. 

En målsättning med införandet av MBD är att produktsamordnaren själv ska kunna ta fram 3D-

underlag och lättare förstå strukturen, och genom detta ska 2D-ritningen försvinna. Att göra en 

monteringsritning, 2D-ritning, innebär idag extra arbete för konstruktören och ett problem som 

uppstår är att ritningen kommer in alldeles för sent i produktutvecklingsprocessen. 

Produktsamordnaren däremot vill ha monteringsritningen tidigt för att kunna lägga upp strukturen i 
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Spectra. Idag används monteringsritningen av både konstruktörer och produktsamordnare inom 

R&D, men det är främst produktsamordnaren som använder den. Ritningen ger en bra överblick över 

de olika villkoren som finns då de är sammanställa i en lista. I ritningen kan produktsamordnaren inte 

se artikeln/artiklarna från önskad vy utan får acceptera den vyn konstruktören valt. Skulle 

produktsamordnaren däremot använda CAD-verktyg istället så vore det möjligt att se produkten från 

önskad vy, zooma, vrida och vända efter önskemål.  

Frågorna Scania ställer är om det går att få en produktsamordnare att använda CATIA V5, 3Dxml eller 

andra typer av bilder istället för ritningen? Kan Scania göra sig av med monteringsritningen? Kan 

produktsamordnaren själv verifiera och titta och genom detta få till en snabbare dialog? Hur kan man 

göra för att produktsamordnarna ska få sin information tidigt? Figur 25 visar ett samband mellan 

olika dimensioner och hur Scanias IT-verktyg kopplas till detta.  

 

 

Figur 25. Förhållandet mellan olika IT- verktyg 
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Figur 24. Olika sätt att beskriva samma sak (Hanner, 2010) 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel sätts samband mellan den teoretiska referensramen och resultaten som framkommit 

genom användning av tidigare beskrivna metoder. I kapitlet återfinns även författarens egna tankar 

och idéer kring de olika ämnen som tas upp.  

5.1 Arbetsmiljö 
Vid samarbete mellan produktsamordnare och konstruktörer finns vid tiden för examensarbetet tre 

fysiska platser att mötas på för att arbeta tillsammans. Nedan följer en utvärdering av de olika 

platserna och förslag på hur arbetsmiljöerna kan förbättras.  

5.1.1 Designen av fysiska lokaler 

Scania är ett ledande företag inom utveckling och tillverkning av lastbilar. För att de ska kunna hålla 

en fortsatt ledande position och en hög innovationsnivå när det kommer till att utveckla nya 

produkter och tjänster så skulle Scania kunna tjäna på att anställda ges möjligheten att tänka 

”outside the box”. Kreativa miljöer är en viktig faktor att ta hänsyn till för att skapa ett bra 

arbetsklimat, främja kreativiteten, öka arbetsmotivationen hos individer men framförallt kan kreativa 

miljöer inspirera anställda till att skapa nya, kanske till och med revolutionerande, produkter. Det 

finns även mervärde i att förändra miljöerna då det visar att Scania tänker på sina anställda och vill 

skapa en miljö där de trivs vilket i sin tur leder till att anställda känner att de betyder något för 

företaget. I resultatet framkommer det att en av deltagarna under en observation inte kände att 

arbetsstationen var någon kreativt stimulerande miljö. Miljöerna är vanliga kontorsmiljöer som går 

att hitta på i stort sett alla företag. De ger troligen inget upphov till skaparglädje hos användarna och 

Scania skulle behöva genomföra förändringar inom detta område.  

Efter mycket sökande av litteratur som behandlar hur kreativiteten påverkas av den omgivande 

miljön kan det konstateras att det är svårt att hitta specifik litteratur för området. De artiklar som 

funnits att tillgå har behandlat kreativitet på det sociala planet; hur organisationer och ledare ska 

arbeta för att främja kreativiteten hos individer (Schepers & van den Berg, 2007), ej hur en 

arbetsplats ska se ut fysiskt för att främja kreativiteten och arbetsmotivationen. Författarens tankar 

kring att det är brist på litteratur verifierades efter kontakt med Charlie Gullström som arbetat som 

arkitekt med specialisering på arbetsplatser/kontorshus sedan 90-talet och som idag är forskare inom 

Presence Design på KTH Arkitektur. Gullström konstaterade att ”workplace design” idag är ett 

eftersatt forskningsområde.  

Att kreativitet är en viktig faktor bekräftas av Rollof (1999), som menar att kreativitet i första hand 

kommer från den enskilda individen och att ett kreativt ledarskap innebär att entuiasmera och 

katalysera kreativitet. Detta anser författare går att koppla ihop med en kreativ arbetsmiljö. Griffin & 

Hauser (1996) har identifierat designen av fysiska lokaler som en viktig integrationsmekanism, de 

konstaterar bland annat att informella mötesplatser där det finns whiteboards och gratis kaffe/te och 

som är strategiskt placerade inom företagsanläggningen stödjer den informella och produktiva 

kommunikationen. Ekvall (1996) nämner tio dimensioner som påverkar arbetsklimatet, av dessa kan 

en, lekfullhet/humor, väljas ut för att appliceras på den fysiska arbetsmiljön. Om Scania skulle tänka 

på denna faktor vid skapande av nya arbetsplatser skulle de komma en bra bit på vägen mot en mer 

kreativ arbetsmiljö för sina anställda.  
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Utöver denna litteratur har det kommit till min kännedom via Diana Malvius, forskare vid 

Institutionen för Maskinkonstruktion, att det inom Mechanical Engineering vid Stanford University, 

Palo Alto, USA finns något som kallas Center for Design Research (CDR). CDR utmärker sig med att 

skapa kreativa miljöer för sina forskare och studenter. De har även skapat egna lösningar på 

visualiseringshjälpmedel. Enligt Stanford University (2010) är CDR ett forum för forskare som 

fokuserar på förståelse, att öka ”engineering design innovation practice” och utbildning. De är 

dedikerade till att underlätta individens kreativitet och utvecklar avancerade verktyg och metoder för 

att främja överlägsen konstruktion och tillverkning av produkter. Malvius har även besökt ett företag, 

Jump Association, Silicon Valley, USA och även de arbetar mycket med kreativa miljöer för de 

anställda, se bilaga A. 

Genom att leka med bland annat färg, form och mönster kan nya miljöer skapas. Nedan presenteras 

några olika förändringsförslag med syftet att inspirera Scania till vilka olika typer av lösningar som 

finns för att skapa kreativa arbetsmiljöer  

Gemensamt 

En gemensam nämnare för de tre arbetsplatser som studerats är att de består av 

”standardkomponenter”. Möbler som är inköpta via ett kontorsmöbelföretag, alla kontor och 

konferens/mötesrum ser i stort sett likadana ut. Oftast är det storleken och formen på själva lokalen 

som skiljer rummen åt. Det är ergonomiskt korrekt att ha höj och sänkbara bord och höj och 

sänkbara stolar som går att ställa in på hundra olika sätt för att anpassas efter individen. Men en bra 

arbetsmiljö slutar inte med att det är ergonomiskt, ögat och hjärnan måste få sitt också.  

Produktsamordnarens arbetsplats och avdelningen RTPC 

I resultatet framkom det att det är vanligt att produktsamordnaren lyssnar på musik för att stänga 

ute omvärlden. För att ge varje medarbetare arbetsro vore det ultimata att varje individ har varsitt 

kontor, ett rum med en dörr som de kan stänga när de behöver arbetsro och få arbeta i fred. Men 

detta är sällan möjligt på grund av platsbrist och det kostar även mer pengar att ha ett rum för varje 

person framför att placera anställda i kontorslandskap. Men att sitta i kontorslandskap har även det 

sina fördelar. Även om de anställda påverkas mycket av vad som händer runtomkring då de arbetar 

så får de förmodligen en större ”vi-känsla” och lär känna varandra bättre då man automatiskt umgås 

genom att dela landskap och har fler naturliga möten. Det är lätt att bara vända sig om och fråga 

”grannen” om något problem uppstår. Det händer ofta att konstruktörer kommer förbi och vill ha 

hjälp, men ibland kanske det inte alltid passar för produktsamordnaren. Det vet författaren själv, 

ibland är man så uppe i sitt arbete och behöver komma in i ett bra arbetsflöde för att få jobbet att gå 

smidigt. Blir man störd mitt uppe i detta så kan det bli svårt att hitta tillbaka, eller ibland är det även 

så att man måste få tänka fritt utan störande moment. Vissa personer känner ibland att det tar lite 

tid att ta upp arbetet igen, och då är det problem om besöken duggar tätt och arbetet gång på gång 

får avbrytas när man väl kommit igång.  

Det som kan förbättras är hur en produktsamordnare ska kunna visa att han/hon är upptagen och 

inte vill bli störd. Idag finns det inget system för detta. När chefer med egna kontor inte vill bli störda 

stänger de helt sonika dörren. Men sitter man i ett kontorslandskap är detta svårt eftersom man helt 

enkelt inte har någon dörr att stänga. Detta problem skulle kunna lösas med en skärm på den sidan 

skrivbordet som är ut mot lokalen, där skärmen täcker skrivbordet och lite till. Där kan det sitta en 

skylt som beskriver vem som sitter där. En liten whiteboardtavla kan även sättas på denna skärm där 



47 

produktsamordnaren kan skriva en notering ifall han/hon inte är på plats, varför han/hon inte är där, 

vart, och när han/hon återkommer. Där ska det även gå att sätta upp en tydlig skylt som är 

färgkodad. Grön – visar att man är öppen för frågor och besök, gul - kan svara på frågor och ta emot 

besök om det är brådskande, röd – vill inte bli störd, återkom gärna senare. För att ta detta ett steg 

längre skulle denna skärm kunna vara en flyttbar whiteboardtavla. Den går att använda på samma 

sätt som avskärmaren, men den går även att rita på. Vid möten och diskussioner skulle konstruktörer 

och produktsamordnare kunna använda tavlan för att vara kreativa. Detta gör att det går åt mindre 

papper som skapar högar på produktsamordnarens bord. Det går att rita stort, tydligt och med olika 

färger. På varje whiteboard ska det alltid finnas ett paket med pennor där det finns minst fyra olika 

färger. På tavlan kan även produktsamordnaren och konstruktören sätta upp aktuella ritningar, där 

de kan göra anteckningar i anslutning till ritningen om det är nödvändigt. Tavlan ska även vara 

dubbelsidig, så blir ena sidan full ska det gå att använda även den andra. I figur 26 återfinns ett 

exempel på vad författaren menar. Dock är tavlorna på bilden för stora för att skärma av på RTPC då 

de skulle täcka upp två arbetsplatser samtidigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vidare så framkom det i resultatet att produktsamordnarens arbetsplats är opersonlig och inte 

stimulerar till ett kreativt arbetssätt, se figur 18. Det är färglöst där färgskalan går i svart, grått, beige 

och träfärgat. För att skapa en trevligare atmosfär finns det däremot stora växter på avdelningen, 

dock är det enda färgklicken i hela kontorslandskapet, se figur 19. Vid produktsamordnarens egen 

arbetsplats skulle det svarta kontorsmaterialet såsom tidskriftsamlare, pärmar och dokumenthållare 

bytas ut mot en färg som skrivbordsinnehavaren gillar. Möjligheten att sätta upp bilder som betyder 

någonting personligen för produktsamordnaren på skärmen bakom datorn kan inge en känsla av att 

höra hemma vid sin arbetsplats. Bilder på familjen, hunden, en favoritartist, hockeylaget eller 

önskebilen gör att varje gång arbetsplatsinnehavaren ser bilderna så ger det en kick. Det kan vara 

bilder som motiverar, ett mål i livet eller närmsta månaden för produktsamordnaren, vilket gör att de 

blir motiverade och hittar energi för att arbeta vidare fast dagen känns motig. Produktsamordnaren 

borde också erbjudas möjligheten att personifiera arbetsplatsen genom att få välja skrivbord, 

skrivbordslampa och skrivbord från en annan leverantör, så länge det är samma pris eller billigare än 

dagens möbler. Här kan produktsamordnaren få möjligheten att skapa sin närmsta omgivning. Om 

alla produktsamordnares arbetsplatser ser olika ut skapar det en spännande och nyfiken känsla, 

Figur 26. Öppet landskap, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. 
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ingen arbetsplats är den andre lik.  I figur 27 återfinns ett exempel på en personlig arbetsplats. 

Skrivbordet är fortfarande höj och sänkbart, men inger en mer lekfull atmosfär och känsla av 

hemmamiljö. Det finns gott om hyllor för förvaring och istället för en vanlig kontorslampa så finns en 

bordslampa som inte ser industriproducerad ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa en härligare och roligare miljö på avdelningen borde de gråa mattorna bytas mot något 

med färg, exempelvis klarrött, blått, grönt. Väggen längst in i lokalen borde målas med antingen 

griffeltavelfärg eller magnetfärg, då går det antingen att skriva direkt på väggen eller sätta upp bilder 

och dokument direkt på väggen. Detta för att ge Scanias anställda en härlig färgbomb direkt på när 

de kliver in på avdelningen, för två olika exempel se figur 28, här återfinns både rött, blått och gult.   

 

 

 

 

 

 

 

Det borde även skapas ett kreativitetshörn eller rum på avdelningen, en plats med en färgglad eller 

mönstrad soffa, mönstrade tapeter, bord, whiteboard, skåp och lådor innehållandes pysselmaterial. 

Här ska även anställda kunna ha personliga lådor där de kan spara sina skapelser. Här ska inga 

datorer finnas, det ska vara en datorfri miljö. Om en anställd fastnar i sitt arbete och behöver komma 

vidare kan personen gå dit och skapa med händerna och få göra något annat för en stund. För 

exempel se figur 29 vilken återger personifierade lådor/förvaring, mönster, skaparmaterial i form av 

piprensare, kuberna i övre mittenbilden går att sprida ut och sitta på eller använda som bord, dessa 

går även att skapa stora former med. De flesta svenskar känner igen IKEAs klassiska soffa i två av 

bilderna dock med olika typer av klädsel. Dessa soffor har ett relativt lågt pris och är ett enkelt sätt 

Figur 27. Personlig arbetsplats, CDR, Stanford Uni., 

Palo Alto, USA. 

Figur 28. Fondväggar, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. 
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att skapa mer spännande färggranna, mönstrade miljöer. Nedersta bilden ger en känsla av att vara i 

någons vardagsrum eller någons hem. Den mönstrade tapeten ger upphov till nyfikenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I resultatet påvisas det att skrivbordet på produktsamordnarens arbetsplats är överfullt med 

dokument, pärmar och dylikt, se figur 18. Detta gör att produktsamordnarna ibland kan ha svårt att 

hitta vad de söker i alla högar med viktiga saker. När konstruktörer kommer till arbetsplatsen så blir 

de ibland osäkra och vet inte riktigt vart de kan lägga ifrån sig sina grejer för att inte förstöra 

produktsamordnarens ordning. Enligt principerna för lean är det viktigt att få bort onödiga 

arbetsmoment och spara in tid, rätt sak ska finnas på rätt plats vid rätt tillfälle (Angelöw, 2010). Här 

skulle en målsättning kunna vara att avdelning senast 2015 ska arbeta papperslöst, men då måste 

ECO tas bort som pappersdokument.  

TCR-rummet 

I resultatet framkommer det hur TCR-rummet ser ut idag, se figur 20. För att skapa en bättre 

arbetsmiljö föreslås att Scania tar bort de möbler som finns idag. De traditionella datorskärmarna 

ersätts av två stora tv-skärmar på ena väggen eller alternativt projektorer och projektordukar, se 

figur 30. Detta för att de som arbetar tillsammans i TCR-rummet lätt ska kunna visa varandra vad de 

gör, att ha två datorer ger smidiga växlingar där två skärmar kan visa olika saker samtidigt.  

 

 

 

 

 

Figur 29. Mönster och färg, CDR, Standford Uni., Palo Alto, USA. 
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Ett bord ställs i mitten av rummet framför skärmarna och två sköna arbetsstolar ställs in, dock måste 

dessa gå att skjuta in så ryggstödet tar i bord för att det ska vara lätt att komma förbi. Storleken på 

bordet och att det är fritt från saker gör att det finns gott om plats att sprida ut nödvändiga 

dokument där och få en god översikt, se figur 31.  

 

 

 

 

 

 

Idag finns det trådlösa tangentbord i TCR-rummet vilket passar perfekt för den här typen av 

utformning. Datorerna placeras hängande under bordet och där skrivbordet står idag placeras istället 

en soffa med små bord. Detta är till för åskådare och observerande deltagare som deltar på mötet 

men inte är aktiva med datorer och visualisering. Gardinerna tas bort och en mörkläggningsgardin i 

vitt installeras, detta för att kunna dra för ifall solen gör att det är svårt att se vad som händer på 

skärmarna. På väggen mitt emot skärmarna sätts en mönstrad tapet upp. På samma vägg som dörren 

sätts en whiteboard upp för att möjligöra rit och anteckningsmöjligheter. Dörren borde gå utåt 

istället för inåt som den gör idag. När dörren öppnas finns det en risk för att slå i inredningen. Dock 

krävs att dörrposten byts ut, så en enklare och billigare lösning är att sätta upp ett effektivt stopp för 

att skydda skärmarna och en markering som visar vart dörren går så att ingen ställer möbler inom 

den radien. Exempel återfinns i figur 32. Möblernas färger på bilden återger dock inte färgerna 

möblerna ska ha, utan särskiljer bara möbeltyperna där soffan är röd, småborden är blå, 

arbetsbordet är beige och stolarna är gröna. 

 

Figur 30. Visualisering, CDR, Stanford Uni., Palo 

Alto, USA. 

Figur 31. Bord med utspridda dokument för tydlig översikt 
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Arbetsstationen i korridoren  

I resultatet framkom det att arbetsstationen inte används idag då Scanias anställda knappt vet om att 

platsen existerar. Genom att ansluta arbetsstationen till Scanias idag välfungerande 

rumsbokningssystem kan alla boka platsen och framförallt se när den är ledig respektive upptagen. 

För att göra platsen mer eftertraktad eller intressant för de anställda är att skapa en mer kreativ och 

inspirerande arbetsmiljö. Idag har arbetsstationen samma funktion som TCR-rummet men miljön är 

betydligt sämre. I resultatet framkom det att den nuvarande platsen har en dålig placering, i direkt 

anslutning till en avdelnings fikabord. På den här platsen blir det inget lugnt och avskilt arbete som i 

TCR-rummet eftersom när rollerna arbetar vid arbetsstationen kan de påverkas av raster vid 

fikaplatsen. Arbetsstationen kan uppfattas som att den är undangömd i ett hörn och erbjuder ingen 

kreativ miljö. En lösning kan vara att skärma av mot kontoren som ligger till vänster om 

arbetsstationen och mot fikabordet kan därför vara bra för att ge arbetsstationen en känsla av att 

vara ett rum och att de som arbetar där inte behöver känna sig iakttagna. Även riktiga kontorsstolar 

och ett avlastningsbord skulle förbättra arbetsstationen. Det bästa vore dock att ta bort 

arbetsstationen helt och skapa en miljö där användarna av arbetsstationen inte behöver störas av de 

som använder fikaplatsen som står väldigt nära arbetsstationen, och en miljö där grupperingen kan 

använda sin fikaplats utan att behöva känna att de stör eller vara begränsade av de som arbetar vid 

arbetsstationen. Det är däremot synd att låta platsen stå helt tom, istället borde det finnas några 

soffor och små bord där, det är en fin vy över delar Scaniaområdet och naturen. Det kan vara en 

informell plats för att diskutera idéer när man inte vill störa sina kollegor, en plats för planerade 

möten men att man vill ha en mer avslappnad miljö än kontorslokalerna, fika eller bara för att vila 

om man har en jobbig dag. Här kan det även finnas en eller flera whiteboards för att avskärma till 

fikaplatsen och för att skriva på vid bollande av idéer.  

Om behovet finns för den här typen av arbetsstation så borde den flyttas till ett rum. Där kan en ny 

typ av miljö skapas, samma principer som i TCR-rummet bara att det här rummet görs helt i vitt. Vita 

möbler och vita väggar och enkel inredning som gör att användarna inte lägger fokus på saker i 

rummet. Rummet är till för att vara kreativa och fokusera på den aktuella uppgiften. Här är ett 

exempel på vad författaren menar, se figur 33. Dock tror författaren att den här typen av miljö kan 

uppfattas som klinisk, kall och tråkig. Dock är principen lysande, att få de anställda att hålla fokus på 

den uppgift som ska utföras.  

Figur 32. Förslag på ny möblering i TCR-rummet 
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Ett problem som uppstod vid användning av arbetsstationen var att vid ett inbokat 

observationstillfälle så hade en av datorerna plockats bort. Vid vidare undersökning visade det sig att 

en konsult saknade en dator och på grund av detta ”lånades” denna dator för att täcka upp i väntan 

på att konsultens beställda dator skulle dyka upp. Anledningen till att personen i fråga ansåg sig 

kunna låna datorn ett tag är förmodligen för att platsen i stort sett aldrig använts, den har trots allt 

bara använts en gång sedan den sattes upp. Eftersom det inte finns något bokningssystem för 

arbetsstationen blir det också svårare för alla att veta om den är i används eller inte. Dator 

återfördes dock inom en vecka, men problemet låg i att vi blev tvungna att ställa in observationen då 

det inte fanns någon annan ledig lokal och förflytta den till en vecka senare när alla deltagare hade 

möjlighet att ses.  

Avslutning 

Detta var förslag på hur Scania kan förändra eller förbättra sina arbetsmiljöer och främja 

kreativiteten hos de anställda. För att ta skapandet av kreativa arbetsmiljöer ett steg längre, eller 

kanske rättare sagt, ett steg i rätt riktning. Genom att ha en workshop för sina anställda skulle Scania 

få fram deras åsikter, hur vill de förändra sina arbetsmiljöer? Vad anser de inte är bra idag? Hur kan 

miljöerna förbättras? Vad är bra? Vad trivs de med? Vid samma tillfälle skulle Scania kunna visa 

bilder på kreativa miljöer och berätta hur de organisationerna, skolorna, företagen tänkt. Och 

därefter ta emot de anställdas åsikter. Vad fann de intressant i de förevisade miljöerna? Vad vill de 

att Scania ska applicera inom företaget? Författaren tror att det skulle uppskattas och främja 

arbetsmotivationen då de anställda får känna att de är delaktiga och kan påverka sin arbetsmiljö.   

En avslutande kommentar på ämnet är att på CDR uppmanar man till att text och figurer som 

antecknats på whiteboards eller svarta tavlor i mötesrum ska lämnas kvar när mötet är över och inte 

suddas ut. Då nästa grupp använder rummet blir de nyfikna på vad deras kollegor arbetar med vilket i 

sin tur ger inspiration och ökar kreativiteten.  

  

Figur 33. Vita rummet, CDR, Stanford Uni., Palo Alto, USA. 
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5.2 Arbetssätt 
I detta stycke analyseras de olika arbetssätten som idag används på Scania. 

5.2.1 Produktsamordnarens arbetsdag 

I resultatet framkom det att en produktsamordnares e-postskörd består till största del av 

artikelnummer och GP-förfrågningar vilka kommer in under hela dagen. Förmodligen vill 

konstruktören ha dessa nummer så snart som möjligt efter att e-postmeddelandet skickats iväg. Att 

ordna dessa förfrågningar tar en hel del av produktsamordnarens tid. Om han/hon dessutom måste 

avbryta pågående arbete, så leder det till dålig effektivitet då tiden att avbryta och börja om är en 

fördröjning och tidstjuv. En annan nackdel är att produktsamordnaren kan tappa fokus så fort det 

plingar till i inkorgen och känna sig stressad att avsluta för att kunna svara, vilket kan leda till slarv.  

För att lösa detta kan det finnas en utsatt tid varje dag för produktsamordnaren där han/hon svarar 

på den typen av e-post. Då vet konstruktören mellan vilka klockslag som svaret på förfrågningarna 

kommer trilla in. Produktsamordnaren behöver inte känna sig stressad av all e-post som inkommer 

under dagen, utan vet att var sak har sin tid och konstruktören behöver inte sitta och vänta och 

eventuellt irritera sig på att produktsamordnarens svar tar för lång tid. Dock kommer det även andra 

meddelanden, som kan ha högre prioritet än artikelnummerförfrågningar, och dessa ska inte 

försummas. Dock ska ingen räkna med att kollegor sitter som på nålar och väntar på att det ska 

plinga till i inkorgen. Här är det bra att avsätta några minuter var eller varannan timme för att svara 

på dessa meddelanden ifall de skulle vara brådskande och inte bör väntas med. Dessa förändringar 

ovan löser även problemet med att produktsamordnaren inte kan ha konstant koll på e-posten.  

Ytterligare ett steg för att förbättra e-postkommunikationen vore att anpassa e-posten och skapa en 

e-postfunktion som är till för att skicka förfrågningar om artikelnummer och GP:n, ”meddelande ang. 

artikelnummer och GP”. Förutom de idag vanliga fälten med ”till”, ”kopia”, ”hemlig kopia” och 

”ämne”, så kan det även finnas fält med ”ECO-nummer” och ”benämning”, sen ska det finnas en ruta 

där man klickar i vad det är man vill ha (art.nr/GP). Det ska även gå att ange om konstruktören är ute 

efter fler artikelnummer till samma ECO, då utökas dessa fält till rätt antal. Det ska även finnas en 

liten ruta för kommentarer ifall konstruktören anser att något måste förtydligas. När dessa 

meddelanden sen skickas hamnar de i en speciell mapp i produktsamordnarens e-postprogram som 

endast innehåller denna typ av e-post och dessa meddelanden avger ingen signal, för att inte störa 

produktsamordnarens arbete då han/hon har en avsatt tid för att titta på dessa. Genom att alla 

meddelanden av samma typ är samlade är det sedan lätt för produktsamordnaren att beta av dem 

en efter en vid utsatt tid. Att förbättra informations och kommunikationsteknologi, som exempelvis 

e-post, ökar integrationen och är en av de mest effektiva mekanismerna. (Adamsson, 2007) 

5.2.2 Samarbete mellan produktsamordnare och konstruktör 

I resultatet framkom det att produktsamordnare och konstruktörer ibland träffas och arbetar 

tillsammans, vilket kan ske på flera platser inom Scania.  När produktsamordnare och konstruktörer 

träffas och diskuterar deras gemensamma arbete kan de direkt avhjälpa fel innan de går vidare, 

problemet kan bli större och svårare att hantera om man struntar i det och tänker att man tar det 

senare. Genom att lägga ner tid och sakligt och systematiskt gå igenom ECO med artikellistor och 

villkor och jämföra dessa med ritningarna redan i ett tidigt stadium och sedan kontinuerligt under 

processen finns det möjlighet att upptäcka och avhjälpa problemet. Om de bara möts i slutet kan 

jobbet ha gått åt olika håll. Det är en stor fördel om felen upptäcks innan en artikel släpps för 
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produktion. Vid större eller problematiska frågor så går det snabbare, och risken för missförstånd 

minskar, för rollerna att förstå varandra om de träffas än att kommunicera via e-post eller telefon, 

eftersom de då kan kommunicera skriftligt, muntligt, med kroppsspråk och visuellt genom att 

exempelvis rita eller visa direkt på en ritning. Genom att konstruktören och produktsamordnaren 

träffas minskar risken för störningar i kommunikationsprocessen, men det är även viktigt att tänka på 

att rollerna måste använda samma språk (Tonnquist, 2008). 

Det framgår i resultatet att det ofta händer att ECO:n är otydliga och ibland måste gå i retur, detta 

skulle kunna avhjälpas genom att konstruktörerna får support av produktsamordnaren för uttag av 

ECO-nummer och genom processen ifall konstruktören är osäker. En förändring som kan göras är att 

om en och samma konstruktör återkommer med felande ECO så kan personen i fråga få gå en kurs 

hos en produktsamordnare i hur de ska skrivas, eftersom konstruktören i fråga missförstått hur ECO 

ska skrivas. Både konstruktörens och produktsamordnaren sparar tid ifall ECO:n är tydliga från 

början. Scania skulle även kunna skapa ett ”Lär dig skriva ECO”-datorprogram, eller hemsida, som kan 

finnas som basutbud på alla datorer eller ligga på Scania InLine. Genom att använda denna 

programvara eller hemsida får konstruktören lära sig, på ett pedagogiskt sätt, hur ett ECO ska skrivas 

för att vara korrekt.   

Ökad integration 

Idag sitter produktsamordnare och konstruktörer på avdelningar/grupperingar baserade på sin 

yrkesroll och de får gå till varandra med frågor, ringa eller skicka e-post. För att öka integrationen 

borde produktsamordnargrupperingen RTPC delas upp och placeras ut på 

konstruktörsgrupperingarna enligt Haskins, Forsberg, & Krueger (2007) och Ulrich & Eppinger (2008). 

Risken är dock att de kan tappa sin expertis enligt Ulrich & Eppinger (2008).  

När produktsamordnarna sitter tillsammans får de arbeta med likasinnade inom sitt eget område. 

Om produktsamordnaren sitter hos konstruktörer skulle han/hon kunna bli ”katt bland 

hermelinerna” då konstruktörerna har mer gemensamt med varandra och produktsamordnaren 

sticker ut då han/hon besitter annan typ av kompetens och är ensam om det på avdelningen. 

Däremot behövs produktsamordnaren endast i vissa delar av ett projekt för nära samarbete med 

konstruktören och därför vore det bästa att tillfälligt placera ut produktsamordnaren på 

konstruktörsgrupperingar då arbetsbördan är som störst. Detta gör att produktsamordnaren har god 

kontakt med sin egen gruppering och behåller expertisen samtidigt som integrationen mellan 

rollerna ökar. Genom att i början av ett projekt göra en utvärdering om när stöd från 

produktsamordning behövs i ett projekt så kan produktsamordnarna därefter utlokaliseras till 

konstruktörerna vid behov. Genom denna lösning blir produktsamordnarna ett bra stöd för 

konstruktören men får även behålla sin expertis och arbeta med sina egna kollegor där de stöttar 

varandra. Det är även viktigt att Scania förenklar samverkan mellan rollerna genom att tillhandahålla 

rätt typer av lokaler och utrustning.  

Genom att sitta tillsammans, eller nära, gör att man kommer över en integrationsbarriär - fysisk 

separation. Att reducera det fysiska avståndet ökar informationsflödet mellan de organisatoriska 

funktionerna. Globala organisationer kan ha svårt att samlokalisera enligt Adamsson (2007), men det 

har Scania löst genom att all forskning och utveckling (R&D) samt produktion är placerat i Södertälje. 

Det vill säga att Scania har använt sig av samlokalisering inom organisationen. Produktsamordnare 
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och konstruktörer sitter nära varandra även om de inte sitter tillsammans i samma rum, eller samma 

byggnad.  

5.3 Förändring 
I detta stycke analyseras olika sätt att genomföra en förändring på Scania.  

5.3.1 3D-sammanställning för produktsamordnare  

I resultatet framkom det att produktsamordnaren tyckte det var intressant att få se när 

konstruktören tar fram en 3D-modell i CATIA V5 då en 3D-modell ger en bra översikt och artiklarna 

sätts in i ett större sammanhang. I resultatet framkom det även att detta arbetssätt är något som 

Scania har som ambition att införa inom organisationen i framtiden, att 2D-ritningen byts ut mot 3D-

sammanställningar. Programvaran för denna typ av arbetssätt finns på Scania idag och enligt mina 

observationer finns det många idéer på hur arbetssättet skulle kunna se ut rent tekniskt. Men den 

största utmaningen ligger i att ändra tankesättet hos de som skulle beröras av förändringen. Många 

reagerar vid förändring med tankesättet ”det var bättre förr”. Men Scania måste övertyga sina 

anställda att allt faktiskt inte var bättre förr, hade Scania stannat kvar vid gamla metoder skulle inte 

företaget vara så framgångsrikt som det är idag. Enligt Angelöw (2010) läggs det ibland för mycket 

fokus på hur individerna hanterar förändringar och att ansvaret hos organisationen och ledningen 

och chefer tonas ner. Förändringar kan uppfattas både som negativa och positiva av personalen och 

det är ledningens ansvar att analysera och göra en planering för hur förändringen ska genomföras på 

ett sätt som möter så lite motstånd som möjligt. En viktig del i detta är att de ansvariga för 

förändringen förklarar för de berörda om varför förändringen genomförs, vad vinsterna blir samt 

motiverar och ger stöd så de anställda känner sig trygga under processen. Det är också viktigt att de 

berörda utbildas i det nya arbetssättet. Scania måste skapa en positiv syn på förändringar inom 

organisationen.  

En metod för att införa en positiv syn på förändringen bland personalen är att ta ut en testgrupp som 

under en förutbestämd period får testa på att arbeta på det nya arbetssättet. Därefter görs en 

utvärdering och om vinsterna är de önskade kan förändringen införas. När förändringen väl införs 

finns det anställda inom Scania som testat och förhoppningsvis fått en god inställning till det nya 

sättet att arbeta och dessa personer kommer då att fungera som ambassadörer för metoden. Det 

bästa vore om testgruppen bestod av en eller två personer från varje gruppering, beroende på 

grupperingens storlek, för att när förändringen ska genomföras så finns det någon på varje 

gruppering som testat och är positivt inställd och kan hjälpa sina kollegor. En viktig aspekt som inte 

får glömmas bort är att ledarskapet är en viktig faktor för arbetsklimatet enligt Ekvall (1996). Har 

cheferna en god inställning till förändringen så smittar det troligtvis av sig till personalen. 

5.3.2 Vad kan Scania lära sig av SAAB 

SAAB var bland de första i Sverige att anta metoden MBD där de arbetar med 3D på en ny nivå, de 

har tagit bort 2D-ritningen helt. Detta är ett arbetssätt Scania skulle kunna sträva mot för att ta 

arbetet med 3D-sammanställningar ett steg längre. Genom att använda MBD kan Scania öka 

effektiviteten i produktutvecklingsprocessen och utveckla billigare. Innan Scania beslutar sig för att 

gå vidare med att genomföra en förändring av det här slaget måste de göra en grundlig förstudie och 

bland annat utreda följande frågeställningar: Vad vill man påverka? Var finns pengarna att tjäna? Vad 

tjänar organisationen på förändringen? Vad kommer krävas av organisationen och anställda för att 

införa det här nya arbetssättet?  
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Till skillnad från SAAB är Scania själva tillverkare och beställare av sin produkt. De har ingen 

beställare från vilken de kan få lära sig metodiken eller bli ”tvingade” till att använda den. Däremot 

kan Scanias underleverantörer, om företaget går över till MBD, hamna i den situationen SAAB var i 

när de var underleverantörer till Boeing. Underleverantörerna får lära sig metodiken som Scania 

använder för att det ska fungera med Scanias produktion.  Därför är det viktigt att Scania inom ramen 

för förändringsarbetet med att övergå till MBD informerar och utbildar underleverantörerna. Till 

skillnad från SAAB måste Scania tillhandahålla ett fullständigt regelverk redan från början och det 

kräver mycket från Scania.  Här kan Scania tjäna mycket tid på att lägga ner resurser på att utforma 

ett bra arbetssätt redan från början. Scania måste också ta hänsyn till att nya arbetsätt kan leda till 

processförändringar, vilket man måste ta hänsyn till tidigt. 

SAAB använde ingen specifik förändringsmetod vid införandet av MBD, dock kan förändringen 

genomföras mer effektivt om en väl utvald metod används eller om Scania tar kontakt med och 

ansluter en förändringsexpert som konsult under förändringsgenomförandet. Kotter (1998) ger 

exempel på metod för den här typen av förändring, om Scania följer Kotters åttastegsprocess vid 

förändringen kommer organisationen en bra bit på vägen och minskar risken för att viktiga åtgärder 

faller mellan stolarna eller glöms bort.   

För att kunna genomföra den här typen av förändring är det viktigt att ledningen på Scania är med på 

tåget. Är förändringen förankrad på ledningsnivå så går det sedan nedåt i organisationen. Det är 

lättare för mellanchefer att peka och säga hur det ska vara om denne chef är med på tåget, det 

skapar en trygghet på chefsnivå. För att stöta på så lite motstånd som möjligt bland anställda bör 

Scania förklara för de som blir berörda av införandet av MBD om nyttan för andra med förändringen. 

Även om förändringen inte gör någon skillnad eller skapar merarbete för en enskild individ, så kan 

det i slutändan ge vinster för organisationen i helhet. Om Scania har en organisationskultur eller 

organisationsklimat där grundinställningen är att man är för förändringar och öppna för nya saker så 

genomsyrar det hur medarbetarna tar tills sig förändringen.  

Hos SAAB letade medarbetare efter problem med metoden på grund av att de förmodligen inte var 

beredda på att genomgå förändringen och därför försökte hitta anledningar till att få arbeta som 

tidigare. Scania kan lösa detta praktiskt genom att när MBD införs så finns det exempelvis redan 

metoder för hur modellerna ska granskas nu när 2D-ritningen är borta. Det vill säga att Scania ser till 

att utveckla nya metoder i förväg för idag redan använda kontrollpunkter i processen.   

Något som inte får underskatta är vikten av utbildning av den nya metoden. De anställda måste få gå 

flertalet kurser i hur det nya sättet att arbeta fungerar med uppföljningar, för man ska inte räkna 

med att alla anställda förstår första gången. Sätta upp mallar och dokument för hur arbetssättet går 

till. Det är även viktigt att ta hänsyn till att vissa individer lätt tar till sig förändringar och tycker det är 

spännande samtidigt som andra gärna arbetar på i gamla fotspår. Många individer kan också bli 

oroliga och känna att deras jobb inte finns kvar när 2D-ritningen försvinner, för de var experter på att 

hantera ritningar. För dem måste företaget förklara nyttan och visa tydligt att deras arbete finns kvar 

fast i annan form.  

MBD används förmodligen inte på Scania idag då ingen vågat ta första steget. IT-systemen som 

används på SAAB är samma som idag används på Scania. Scania skulle i detta fall behöva diskussioner 

och ett gott samarbete med leverantören av dessa system för att anpassa dem efter Scanias behov 

för MBD. Till att börja med kan Scania införa metoden småskaligt i ett pilotprojekt, och kan 
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genomföras som en förstudie och kan behandla en ny typ av artikel, produkt eller lastbil vilken inte är 

tänkt att ta i produktion. Därefter kan företaget utvärdera och se om det är intressant att 

implementera metoden i hela företaget. I den här delen av processen rekommenderar 

respondenterna på SAAB att man gör allt eller inget. Antingen används MBD eller nuvarande 

metoden, inte båda samtidigt. Detta resonemang är logiskt, det skapar förvirring bland de anställda 

om alla använder olika arbetssätt. Det handlar om att vänja sig vid något nytt och bästa sättet att 

göra det är att få tid att lära sig det nya direkt. Ju längre man väntar desto svårare blir det.  Scania 

måste vara konsekvent när förändringen genomförs inom hela organisationen.  

5.4 Övrigt 
En synlig effekt som uppstått genom mina observationer och samtal på RTPC är att författaren har 

påverkat den produktsamordnare författaren suttit närmast. Genom att författaren observerat 

hennes arbetssätt, diskuterat kring att konstruktörerna kommer till henne med frågor, hur hennes 

arbetsdagar ser ut och hur arbetsmiljön är så har hon nu förändrat arbetsmiljön vid hennes 

arbetsplats. Genom att göra några fysiska förflyttningar av inredning på avdelningen så är det nu 

lättare för konstruktören att komma och sätta sig hos henne eftersom stolen numera är mer 

lättillgänglig.  
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6. Slutsatser 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser och rekommendationer som kommit fram under arbetets 

gång.  

Arbetsmiljö 

Scania bör lägga resurser på att se över sina anställdas arbetsmiljöer för att främja innovationen och 

kreativiteten. Med små, enkla medel kan en arbetsplats gå från att vara ordinär till en plats som 

inspirerar till nya lösningar och idéer.  

 Arbetssätt 

Om Scania utvecklar sitt e-postsystem kan produktsamordnaren få ett bättre flöde i sitt dagliga 

arbete. Vid behov bör produktsamordnare lokaliseras på konstruktörsgrupperingarna, genom detta 

ökas integrationen mellan rollerna. Övrig tid bör produktsamordnaren arbeta tillsammans med 

kollegorna på den egna avdelningen för att behålla sin spetskompetens.  

Förändring 

Erfarenhet från genomfört förändringsarbete i företag med liknande förutsättningar visar att genom 

att använda MBD kan Scania öka effektiviteten i produktutvecklingsprocessen och utveckla billigare 

än idag.  

När det är dags för produktsamordnare att ändra arbetsätt, gå från 2D-ritningar till 3D-

sammanställningar, kan övergången underlättas genom en testgrupp av produktsamordnare som kan 

testa det nya arbetssättet och sedan överföra det positiva med arbetssättet till sina kollegor vid 

implementering och vad som kan förbättras till de som ledar förändringen. 

Att genomgöra en så stor förändring som att implementera MBD är svårt och tar tid. Men genom att 

lära sig av vad som gick bra och mindre bra för SAAB och tänka över deras rekommendationer kan 

Scania komma långt.  

Om Scania har en organisationskultur eller organisationsklimat där grundinställningen är att man är 

för förändringar och öppna för nya saker så genomsyrar det hur medarbetarna tar tills sig 

förändringen. 
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7. Förslag på examensarbete 
Scania borde i framtiden göra ett nytt försök och genomföra ett examensarbete där samverkan 

mellan konstruktörer och produktsamordnare studeras, hur går det till när de arbetar tillsammans 

och hur rollerna ska kunna kommunicera tidigt genom 3D-sammanställningar istället för med 2D-

ritningen. Det kritiska för Scania blir att se till att det finns ett pilotprojekt som passar i tid med 

examensarbetets tidplan, eller se till att examensarbetet startar så det passar det utvalda 

pilotprojektet.   

Ett annat examensarbete skulle kunna fokusera på vad som krävs av Scania för att helt övergå till 3D 

och överge 2D-ritningen. Denna uppgift kräver troligen två personer och kan behöva utföras i flera 

omgångar då det är ett stort område och komplicerat.   
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Bilaga A – Intervjuguide SAAB 
Start 

 Beskriva exjobbet 

 Är det ok att nämna företaget och era namn i rapporten eller helt anonymt? 

Frågor 

1. Upplever ni att SAAB har förändrat sitt arbetssätt avseende arbetet/hanteringen av ritningar?  

a. Saab Flyg/alla Saab-bolag/specifik avd/specifikt projekt? 

b. Har alla berörts av förändringen eller endast vissa roller? 

c. I vilka faser (när i utvecklingsarbetet) har man infört eventuell förändring? 

2. Stämmer det att SAAB övergått till ett ”ritningslöst” system? 

a. Vad har ni gått från? 

b. Vad har ni gått över till/infört? 

3. När skedde denna förändring? 

a. Är förändringen förankrad idag? 

b. Eller är det en pågående förändringsprocess? 

c. Hur lång tid tog det att genomföra förändringen? 

4. Hur länge har ni arbetat på det här sättet nu? 

5. Någon skillnad på inställningen och användandet idag mot vid tiden för införandet? 

Motivation  

6. Vad var motivet för förändringen? 

7. Var förändringarna väl förankrade innan de genomfördes? 

8. Var det en nödvändig förändring, hade ni kunnat stå över att genomföra den? 

Genomförande 

9. Användes någon specifik metod för att genomföra förändringen? 

10. Har tidigare försök med förändrat arbetssätt (beträffande detta) gjorts? 

Adaption 

11. Stötte denna förändring på några problem? 

a. Vilken typ av problem? 

12. Hur mottogs förändringen av företagets anställda?  

a. Positivt eller negativt? 

13. Hur upplever ni att de anställda tog till sig det nya arbetssättet? 

14. Vad var positivt under förändringen? 

15. Vad har organisationen lärt sig från förändringsarbetet? 

16. Vad ska man tänka på innan man genomför en större förändring?  

a. Har ni något tips? 

Avslutning 

 Kan jag kontakta er med kompletterande frågor?  

 Tack så mycket för att ni tog er tid! 
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Bilaga B – Foton på kreativa miljöer Jump Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Två olika typer av mötesrum i bilderna ovan. 
 

 
 
Uteplats/terrass för de anställda att använda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett vilorum utan några störande moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett kreativt föreläsnings/konferensrum. 


