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Sammanfattning  
 
På Scania används idag ett antal olika dokument som informationsbärare mellan olika 
avdelningar. Ett av dessa dokument är teknisk specifikation. Teknisk specifikation 
uppkommer redan under förutvecklingsfasen, kallas då teknisk specifikations extract, 
inför nya projektet och har då som syfte att stötta projektets medlemmar med 
information. Informationen som dokumentet ger i denna fas är vad som skall produceras 
och eventuellt vad som skall ersättas. Det uppkommer även som en publicerad variant 
och är då ett grunddokument för organisationen som visar alla möjliga kundval Scania 
kan erbjuda. 
 
Teknisk specifikations syfte och framtagningsprocess är något som ifrågasatts internt 
på Scania. Med teknisk specifikation som utgångspunkt, har examensarbetet resulterat i 
förslag till att förbättra dokumentet och processen.  
 
Teoristudier och empiriska studier på Scania presenterar information som anses 
nödvändigt för att dels bilda sig en uppfattning om arbete, samt öka förståelsen för 
resultat. Dessa studier innefattar teori om bland annat om produktutveckling, Lean 
Produktion, kravhantering, kommunikation och mer specifik bakgrundsinformation om 
Scania. 
 
I rapporten presenteras resultat inhämtade från omfattande intervjustudie med 
medarbetare på Scania som direkt eller indirekt berörs av teknisk specifikation. 
Resultatet belyser ett antal utvecklingsmöjligheter, till exempel införande av status på 
TS under produktutvecklingsprocessen, för både processen för framtagning av teknisk 
specifikation samt utvecklingsmöjlighet för det publicerade dokumentet.   
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Abstract 
 
Scania uses a variety of documents as carriers of information between different 
departments. One such document is the Technical Specification. Technical 
Specification incurred during the pre-development phase, called the Technical 
Specification extract, before the new project and is meant to support the project 
members with information. The document provides information about what is to be 
produced and what is to be replaced. It also arises as a published version and then is a 
basic document for the organization that shows all the possible selections Scania offer. 
 
This documents purpose and its development process is something that has been 
questioned internally at Scania. With the Technical Specification as a starting point, the 
thesis results in suggestions for improving the document and process. 
 
Theoretical studies and empirical studies on Scania presents information that is 
considered necessary to first form an opinion about the work, and increase 
understanding of results. These studies include the theory of product development, 
Lean production, requirements management, communications and more specific 
backgroundinformation on Scania. 
 
The report presents the results obtained from extensive interviews with employees at 
Scania, directly or indirectly work with Technical Specification. The result highlights a 
number of development opportunities, such as the introduction of the status of 
Technical Specification. The results concern both the process for the preparation of 
Technical Specifications and development opportunity for the published document. 
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1. Inledning 
 
 

I detta kapitel vill författaren ge läsaren en inblick i Scania samt bakgrunden till 
examensarbetet. 

 
 
1.1 Scania 

 
1891 bildades företaget Vabis i Södertälje, de producerade främst karosser av olika slag 
som till exempelvis järnvägsvagnar. För att möta den ökande konkurrensen gick Vabis 
1911 ihop med Scania (Scania betyder Skåne på latin) från Malmö. Scania var under 
denna tid duktig på motorer vilket var den kompetensen som Vabis saknade därför 
bildades Scania Vabis (Sandell et al 1990). 

 
Under 1900-talets första hälft expanderade företaget samt att de öppnade nya 
produktionsanläggningar i Nederländerna samt i Brasilien. 1969 ägde en större 
förändring rum på Scania, då slogs Scania ihop med Saab och bilade koncernen Saab-
Scania i denna process försvann namnet Vabis. Koncernen gick i graven 1995 då Scania 
blev ett fristående företag (Sandell et al 1990).   

 
År 2008 blev Volkswagen huvudägare i Scania. I figur 1 ses Scanias företagslogotyp. 

 
Scanias motto: 

   
”Scania – For Demanding People” 

 
Idag är Scania världens tredje största lastbilstillverkare, efter Volvo och Mercedes, 
och har ca 35 000 anställda i världen ca 12 000 av dessa jobbar på Scania Södertälje. 
 
Scanias vision:  
 

”Scanias vision är att vara världsledande företaget i branschen genom att skapa 
bestående värde för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter. 

 

 
Figur 1 Scanias företagslogotyp (Scania, 2010) 
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1.2 Bakgrund 
 

Vid produktutvecklingsprocesser anser en uppsjö av forskare och författare så som 
Oskarsson, Kotonya och Sommerville, inom ämnet att kravspecifikationen är ett av det 
viktigaste dokument under hela produktutvecklingsprocessen. I figur 2 visas en 
schematisk produktutvecklingsprocess samt vilka effekter avsaknaden av välformulerad 
dokumentation kan få.  

 
På Scania existerar det idag ett dokument som heter teknisk specifikation (TS) extrakt, 
vilket påminner starkt om en kravspecifikation. TS-extrakt definieras idag i början av 
projekten och har som uppgift att hjälpa projektet att hålla fokus på det som skall 
produceras. TS-extrakt används även i projekten för att skapa struktur från start av 
projektet till dess målgång. Den kanske allra viktigaste egenskapen TS-extrakt har är att 
fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan alla projekt. Därav är detta dokument 
ett av de mest grundläggande dokument under hela produktutvecklingsprocessen på 
Scania.  
 
Det publicerade dokumentet som heter TS är en beskrivning av en bygglåda, byggdelarna 
är Scanias moduler se kapitel 4.4 för att läsa om modulerna, som visar begränsningar 
samt alla möjliga kundval. När TS är publicerat går det ej att göra några förändringar i 
detta dokument.   

 

 
Figur 2 Utvecklingsprojekt utan en väldefinierad teknisk specifikation (LTU, 2010) 

 
1.3 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet var att utreda för- och nackdelar med TS samt hur TS skulle 
kunna se ut för att enklare kunna användas. Det gjordes en kartläggning hur Scania 
hanterade TS. Kartläggningen avsåg att utreda hur TS användes i båda dess former som 
TS och TS-extrakt. Detta innebar till exempel vem som hade ansvar för TS-extrakt, 
kvaliteten på TS-extrakt och vad medarbetarna vill ha ut av ett TS-extrakt. Det skulle 
även vara till fördel om det kunde påvisas TS-extraktets viktiga funktion i början av 
projekt. Scania efterfrågade även en hantering som är systematiskt och strukturerad. 
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Inom området TS var Scania intresserade av att se hur stort användandet var, om 
medarbetarna var tillfredställda med formatet och eventuella brister skulle identifieras.  

 
1.4 Avgränsningar 
 

Arbete avsåg inte att undersöka något nytt systemstöd som skulle kunna underlätta 
hanteringen av TS, utan fokus låg bara på TS och dess funktioner. Arbetet avsåg inte 
heller att ta hänsyn till andra dokument under produktutvecklingsprocessen. Det gjordes 
även tydlig avgränsning till lastbil, vilket innebär att arbetet inte tog hänsyn till Industri 
och Marinmotorer eller Buss. Arbetet tog heller inte hänsyn till TS funktion i 
rödpilsprojekt. Det fanns även en tidsmässig avgränsning som var 20 veckor. 
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2. Metod 
 
 
I detta avsnitt presenteras val av metoder samt tillvägagångssätt för att undersöka TS. Avsnittet 

kommer också att redogöra för val av urvalsgrupper, analys, validitet och reliabilitet. 
 
 
2.1 Processchema 
 

För att författaren skulle strukturerar upp sitt arbete gjordes ett processchema i starten av 
projektet. Författaren började med en grundläggande informationsinsamling för att uppnå 
en god grundförståelse för problemet. Därefter genomfördes två intervjufaser, resultaten 
sammanställdes efter respektive intervjufas. Teori- samt resultatkapitlet bearbetades 
innan författaren genomförde den slutgiltiga analysen. Processchemat kan följas i figur 3 
nedan. 

 
 

Figur 3 Processchema för examensarbete 

 
2.2 Teoristudie 
 

I den teoretiska referensramen erhålls allt material från publicerade källor. Med 
publicerade källor menar författaren böcker, trovärdiga informationskällor på internet och 
vetenskapliga artiklar. Informationen redovisas i rapporten för att skapa en större 
förståelse för uppgiften.  

 
Det inhämtades teori inom de berörda områden som examensarbetet behandlar till 
exempel produktutvecklingsprocess, integrerade produktutveckling, kravhantering, Lean 
produktion och förändringsarbete. 

 
För att författaren skulle kunna beskriva Scanias syn på begreppet genomfördes även en 
teoristudie med enbart Scaniarelaterad teori. Scania bistod även med kurser för att skapa 
en grundläggande förståelse av IT-systemen.   

 
2.3 Kvalitativa metoder  
 

I detta examensarbete har författaren använt sig av en kvalitativ metod för att skapa sig 
en djupare inblick i uppgiften. Med kvalitativ metod menar författaren att han använde 
sig av verbala konversationer, så som intervju. 

 
Författaren valde metoden kvantitativa forskningsintervjun för att han ansåg att det var 
det var det bäst lämpade verktyget för att besvara frågeställningen.  
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2.4. Kvalitativ intervju 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån 
undersökningspersonens synvinkel, utveckla meningen ur deras erfarenheter. I den 
kvalitativa forskningsintervjun är det intervjuaren som är det viktigaste verktyget (Kvale 
et al 1997), för att detta skall uppnås finns det några företeelser som kan påverka detta 
positivt. Intervjuaren skall vara väl inläst i ämnet, behärska konsten att samtala, ha 
språkkänsla och vara lyhörd för intervjupersonens språkstil.    

 
2.4.1 Sju stadier i en intervjuundersökning 

 
Enligt Kvale (1997) är det intressant att dela upp intervjun i 7 delar. Dessa delar påbörjas 
med att genomföra en tematisering och avslutas med rapportering. Dessa steg 
representerar hur en kvantitativ forskningsintervju skall genomförs. 

 
De sju stegen: 

 
1. Tematisering. I denna fas formuleras undersökningens syfte samt frågeställningen om 

ämnet för undersökningen innan intervjuerna har påbörjats. Undersökningens varför och 
vad bör klargöras innan frågan hur ställs (Kvale et al 1997). 
 

2. Planering. Planera upplägget av undersökningen med hänsyn till alla sju stadierna innan 
intervjuerna påbörjas. Planera genomförande efter vilken kunskap som eftersträvas och 
beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen (Kvale et al 1997). 
 

3. Intervju. Genomföra intervjuer med hjälp av en intervjuguide (Kvale et al 1997). 
 

4. Respektera. Förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till de interpersonella 
relationerna i intervjustudien (Kvale et al 1997).  
 

5. Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring 
från talspråk till skiftspråk (Kvale et al 1997). 
 

6. Analys. Avgör utifrån undersökningssyfte och ämne och på grundval av 
intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuer (Kvale et 
al 1997).  
 

7. Verifiering. Är modellens sjätte steg och innebär att intervjuresultatets reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet skall bedömas. Reliabiliteten handlar om resultatets 
konsistens och validitet om hur väl man mäter det som avses mätas. En central fråga vid 
en analys av omfångsrikt data är begreppet kontroll. Vid en intervjuundersökning är det 
forskarens urval, kontextualisering och intervjupersonens uppgifter som ligger till grund 
för läsarens bedömning (Kvale et al 1997). 
 

8.  Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoder i en 
form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska aspekter av 
undersökningen och leder till läsbar produkt (Kvale et al 1997).      
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2.5 Empiri 
 

Den empiriska studien grundade sig på erfarenhetsmässigt bevisad fakta. Empirismen 
betonar vikten av att granska den sanning som existerar idag. Vid ett utredningsarbete 
kan det vara svårt att skilja på faktiskt empiri och resultat(NE, empiri, 2010). 

   
Den empiriska studien i detta arbete görs på Scania. Främsta informationskällan i arbetet 
sker med hjälp av intervjuer. Den empiriska studien kommer att ligga till grund för 
resultatet som presenteras.    

 
2.5.1 Intervju 
 

För att författaren skulle kunna skapa sig en bild av hur arbetet ser ut på Scania 
genomfördes intervjuer. Enligt Kvale (1997) så är intervju den mest grundläggande 
metod eftersom människors tankar nås.  
 
Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat vis genom att intervjufasen började med att 
författaren skapade en intervjuguide, se bilaga 1, som var grunden till alla intervjuerna. I 
intervjuguiden anges vad som är föremål för undersökningen och vilken ordning detta 
kommer att tas upp i.  
 
Frågorna är skapade med målet att vara enkla och entydiga att förstå. Detta för att 
respondenterna skall uppfatta frågorna på samma sätt (Kvale et al 1997).  

  
Intervjuer genomfördes med anställda på Scania. Det fokuserades på att försöka täcka in 
de grupper som använder sig av dokumentet TS. Denna information kommer att spåras 
och analyseras för att kunna identifieras inom teorin. I studien gjordes två omgångar med 
intervjuer. I den första omgången var intervjuerna av informativt syfte för att identifiera 
olika problem som Scania upplevde med TS. Efter att dessa intervjuar var genomförda 
analyserades material detta för att kunna göra en ytterligare intervjustudie. Denna 
intervjustudie var för att verkligen säkerhetsställa de resultat som uppkommit i 
intervjufas 1. 

 
Det genomfördes totalt 28 intervjuer. Intervjuerna tog i snitt ca 1 timme att genomföra. 
Intervjuerna genomfördes med de olika avdelningarna, Förutveckling, Projektkontoret, 
Konstruktion, Produktsamordning, Marknad, Eftermarknad och Övriga roller, som 
kommer i kontakt med dokumentet.  

 
Första Intervjuomgången 
 

Det var samma frågor som författaren ställde under de båda intervjuomgångarna men i 
första intervjuomgången var det i informationssyfte. Detta för att fördjupa sig inom 
ämnet och att ta reda på hur själva processen av framtagandet av TS-extrackt såg ut. Det 
undersöktes också hur TS användes och vilka problem organisationen upplevde med 
dokumentet. 

 
I denna fas intervjuades 23 personer, dessa arbetade på Förutveckling, Projektkontoret, 
Konstruktion, Produktsamordning, Marknad, Eftermarknad och Övriga roller, som 
kommer i kontakt med dokumentet.  
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Andra intervjuomgången 
 

Under andra intervjuomgången intervjuades 5 personer. Författaren såg fördelar med att 
genomföra intervjuerna i två faser, då författaren både skapade förtroende hos 
respondenten samt att författaren hade en större förståelse för problemet vid andra 
intervjuomgången. 

 
Det fanns även en baktanke med att den information författaren missat i det första 
skeendet skall tas upp vid det andra tillfället. Detta för att säkerhetsställa hög grad av 
validitet samt reliabilitet. 

 
I denna intervjuomgång diskuterades problemen samt möjliga lösningar på delproblem 
till exempel hur Scania skulle kunna använda sig av statusuppdateringar på TS-extrakt 
under produktutvecklingsprocessen.  

 
 Inspelning  
 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon för att få med detaljer samt citat från 
respondenterna. Efter intervjuerna skrev författaren ned det som var av intresse.  

 
2.5.2 Respondenter 
 

Här följer en kort beskrivning av de olika avdelningarna, Förutveckling, Projektkontoret, 
Produktsamordning, Konstruktion, Marknad, Eftermarknad och övriga roller.  

 
Förutveckling 
 

Förutveckling har övergripande ansvar för hela lastbilen. De har även ansvar för projekt i 
gulpilsprocessen. I gulpilsprocessen tas Assignment Directive (AD) fram som är 
uppdragsbeskrivningen för grönpilsprocessen där TS-extrakt är en underrubrik. Eftersom 
förutveckling har det övergripande ansvaret för hela lastbilen ansvarar de för förändringar 
på lastbilen vilket TS-extrakt beskriver. De har även ansvar för TS.  

 
Produktsamordnare  
 

Produktsamordning kan ses som en unik roll för Scania som i enighet med 
arbetsuppgiften har som ansvar att uppdatera de olika produktstrukturerna. De har även 
ansvar för att beskriva produktstrukturen i textformat. I ansvaret ingår också att granska 
den kompletta informationen i ECO:n. Produktsamordnaren har ytterligare ansvar där de 
också ska komplettera och distribuera artikelimpulserna samt identifiera och agera på 
olika avvikelser i underlaget som inkommer. Utöver detta skall även felsignaler från 
orderprocessen analyseras. 

 
På Scania finns det fyra produktsamordningsgrupperingar och det rör sig ungefär om 50st 
anställda. Varje produktsamordnare har i kontakt med 5 - 10 konstruktörer.   

 
Konstruktör 
 

Konstruktörens arbete handlar i stort om att utifrån givna underlag från förutveckling och 
projektkontoret ta fram och utveckla nya artiklar samt att underhålla och uppdatera 
befintliga artiklar. I och med detta innebär det att konstruktörsrollen innefattar en mängd 
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olika uppgifter, bland annat att ha direkt kontakt med produktsamordning. Konstruktören 
skriver underlag för ECO:n så att produktsamordning kan ta ut nya artikelnummer. 
Konstruktören skall även beskriva produktstrukturförändringar i ECO:t, publicera i GEO, 
ta fram monteringsritningar och skriva artikelimpulser för vidare befordra till inköp, 
marknad och produktion. På Scania finns det ca 500 konstruktörer. 

 
Marknad  
 

Marknadsavdelningen ansvarar för produkten gentemot kunderna. Eftersom Scanias mål 
är att vara världsledande lastbilstillverkare scannas marknaden ständigt för att snabbt 
kunna möta upp nya kundkrav. Dessa kundkrav vidareförmedlades på möten till 
förutveckling.  

 
Eftermarknad 
 

Vid eftermarknad ingår ansvar för att informera och underlätta för arbetet vid Scanias 
många serviceanläggningar och övriga verkstäder runt om i världen genom att utforma 
servicehandböcker. Som underlag vid deras arbete används idag teknisk specifikation 
som här används för att skapa sig en bild av det sammanhang som artikeln eller 
sammanställningen lyder under. För att skapa sig en större uppfattning hur delar ser ut 
använder de sig av monteringsritningar tillsammans med teknisk specifikation, för att få 
klarhet i vad som gäller. Denna avdelning är ofta tvungen att utföra ett detektivarbete för 
att finna den rätta omgivningen och sammanhanget till vad som ämnas beskrivas i 
servicehandboken.  
 
Då eftermarknad har hittat den lämpliga omgivningen omskrivs de berörda 
monteringsritningarna till en tredimensionell bild som i sin tur används som underlag för 
de illustrationerna som återfinns i servicehandboken. För att ytterligare beskriva och 
förmedla denna information som krävs återfinns författare på denna avdelning som 
understödjer illustrationerna med text.  
 

Projektkontoret  
 

Projektkontoret är den avdelning på Scania som leder projekt i grönpilsprocessen. Det 
innebär att de är ansvarig för projekt som skall bli nya artiklar till lastbilen. Vilket kan 
sägas att de utåt sätt är ansvariga att projekten håller den tänkta tidplanen och lyckas 
produceras det som förutveckling definierat i AD:t. I detta uppdrag ingår även ansvaret 
för att TS-extrakt är uppdaterat inför varje fasövergång.  

 
 Övriga respondenter 
 

Dessa respondenter tillhör inte en speciell gruppering utan har antigen kommit i kontakt 
med TS i tidigare positioner i organisationen eller använde de sig av dokumentet för att ta 
reda på information rörande lastbilen.                   

 
2.6  Granskning av befintliga dokument 
 

På Scania finns en modell för hur processen för framtagning av TS skall genomföras, se 
figur 14. 
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Författaren började med att studera de publicerade TS dokument som fanns tillgängliga 
på Scanias intranät. Detta för att skapa sig en inblick hur dokumenten såg ut samt hur det 
användes. 

 
Denna första utredning blev till den första frågeställnigen som genomfördes i 
intervjuerna. Det ägde även rum en andra granskning av dokumentet TS då första 
intervjufasen hade genomförts. Denna granskning skapade en förståelse hur 
respondenterna upplevde TS. 

 
2.7  Resultatet  
 

Förfarande vid skrivandet av resultatkapitel: 
 

• Inspelning av intervju. 
• Inskrivning av de som författaren ansåg vara väsentligt från intervju.  
• Sammanställning av alla intervjuer. 
• Sammanställning av resultat. 

 
2.8 Analys 
 

Allt material från intervjuerna analyserades. Först var författaren i denna process tvungen 
att kartlägga materialet. Detta för att lättare kunna jämföra svaren från de olika 
respondenterna. För att denna sammanställning skall bli så bra som möjligt gäller det att 
tolka informationen utan fördomar och egna vinklingar (Kvale et al 1997). För att 
undvika detta problem spelades intervjuerna in.   
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3. Teoretisk referensram 
 
 

Den teoretiska referensramen utgör grunden till analysen som redovisas i senare kapitel. Som 
underlag i detta kapitel ligger i huvudsak vetenskapliga artiklar, tidigare publicerade 

examensarbeten och litteratur. 
 
 
3.1 Produktutvecklingsprocess 
 

För att läsaren lättare skall kunna tillgodogöra sig innehållet i denna uppsats följer en 
genomgång av en generell produktutvecklingsprocess. Det finns stora positiva effekter 
med att följa en fastlagd produktutvecklingsprocess då arbetet blir väl dokumenterat. 
Detta i sin följd ger spårbarhet och möjligheter till uppföljning av resultatet (Johannesson 
et al 2004). 

 
Vid framtagningen av nya produkter bör alltid en marknadsanalys och strategi utformas. 
Företaget måste välja strategi baserat på vad de vill uppnå med produkten. Detta är 
speciellt viktigt om utvecklingen sker inom ett helt nytt teknikområde och ny kunskap 
måste införskaffas. Många företag står då inför valet att själva stå för egenutvecklingen 
av denna teknik eller förvärva denna genom att köpa upp kunniga företag verksamma 
inom området. Finns det något behov på marknaden för den nya produkten är en central 
fråga i detta steg likväl hur den nya produkten skall positioneras på marknaden 
(Johannesson et al 2004). 

 
Att genomföra en förstudie av den befintliga marknaden är värdefullt innan 
produktutvecklingen initieras. Denna syftar till att hitta så mycket bakgrundsinformation 
som möjligt innehållande aspekter från marknad, teknik- och designperspektiv. Det är 
centralt att under denna fas i processen involvera representanter från samtliga ledande 
funktioner inom företaget, projektledning, marknad, konstruktion och produktion. Detta 
led i processen ska sedermera utmynna i preliminär produktspecifikation som talar om 
vad den nya produkten skall utföra (Johannesson et al 2004). 

 
I nästa stega av processen är det meningen att denna preliminära specifikation 
vidareutvecklas, kompletteras och förfinas med uppgifter hur produkten ska lösa just 
dessa funktioner. Specifikation utgör ett viktigt dokument vid produktframtagningen och 
det är av största vikt att den blir så komplett som möjligt redan i ett tidigt skede. 
Produktspecifikationen ska innehålla verifierbara, entydiga och ändamålsenliga krav på 
produkten. Färdigställa av produktspecifikationerna utmynnar i en målspecifikation som 
kommer att utgör en viktig del av det kommande utvecklingsarbetet. Med 
målspecifikationen till hjälp kan konceptgenereringen starta med syfte att finna lösningar 
på de första konstruktionsproblemen som uppkommit. Under denna fas är det viktigt att 
upprätta en preliminär kalkyl över projektets framtida arbete (Johannesson et al 2004). 

 
För att kunna identifiera vilka de framtagna koncepten som har högst ”kvalitet” jämfört 
med målspecifikationen tillämpas olika utvärderingsmetoder. Med hjälp av till exempel 
relativ beslutsmatris som är en systematisk konceptgallringsmetod kan de olika projekten 
ställas mot varandra och det bästa konceptet erhålls (Johannesson et al 2004). 

 
Efter det att konceptvalet är avklarat tar detaljkonstruktionen vid. Här vidareutvecklas det 
valda konceptet att det blir en funktionsduglig produkt. Under denna del av processen 
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bestäms till vilka delar av produkten standardkomponenter kan användas samt 
produktens material samt layout (Johannesson et al 2004). 
 
Vid detta steg genomgår produkten tester för att kunna säkerhetskälla att den motsvarar 
de uppställda kraven i målspecifikationen (Johannesson et al 2004). 
 
För att produkten skall vara möjlig att producera krävs att produkten anpassas för 
serieproduktion. Tillverkningsanpassning är en viktig del av produktframtagningen och 
det är därför viktigt att den beaktas redan på ett tidigt stadium, helst innan detta steg i 
processen. När produkten är tillverkad och redo för marknadsintroduktion är dock 
mycket kvar att ta hänsyn till. Produktinformationsblad, säljbroscher, emballage, 
servicemanualer, miljödeklaration och anvisning för demontering och återvinning är 
exempel på områden som måste beaktas innan produkten kan levereras till konsumenten 
(Johannesson et al 2004). 

 
3.1.1 Integrerad produktutveckling 
 

Inom industri har det vuxit fram ett integrerat arbetssätt på grund av att det efterfrågas 
snabbare samt effektivare produktutveckling. Det eftersträvas att ha kortare ledtider samt 
att framställningen av nya produkter skall gå allt snabbare. Det är i utvecklings och 
konstruktionsfasen som tid, kostnad samt kvalitet till stor del avgörs. Det funktionella 
resultatet påverkas med 90% av den första produktutvecklingsfasen (NE, 
produktutveckling, 2010). Att arbeta tvärfunktionellt har länge existerat men det var först 
under 1990-talet som begreppet integrerade produktutveckling kom att bli en tydlig 
organisatorisk strävan inom de större företagen (Johansson et al 1994).   

 
Utvecklingsprocessen håller på att förändras på grund av detta, det krävs att processen 
förändras samt effektiviseras. Generellt använder företag sig av vattenfallsprocessen när 
de arbetar i projektet. Med vattenfallsprocessen menas att projektet lämnas först över till 
nästa steg efter att delprojekten slutfört sin del, detta ses i överdelen av figur 4. Det som 
menas med integrerad produktutveckling är att projekten arbetar parallellt med 
delprojekten vilket innebär att subprojekten arbetar överlappande. För att detta skall 
fungerar krävs ett tvärfunktionellt arbetssätt, se figur 4 (Gadman et al 2007). 
 
Inom integrerad produktutveckling förespråkas en helhetssyn, där hela arbetet från 
kravspecifikation till lansering av produkt ses som ett projekt innehållande fler små 
subprojekt (Gustavsson et al 1991). 
 
För att lyckas med en integrerad produktutveckling är det viktigt att upprätthålla kontroll 
över subsystemen, avstämningar samt beslut inför framtida utvecklingsarbeten. Det kan 
leda till arbetet i subgrupperingarna avstannar tillfälligt och att medlemmarna tappar 
fokus och produktiviteten minskar (Adamsson et al 2008). 
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Figur 4 Integrerad produktutveckling (Gadman et al 2007) 

 
3.2 Product Lifecycle Management 

Product Lifecycle Management (PLM) är en uppfattning för hur produktinformation skall 
behandlas under produktens livscykel. Denna information är mycket omfattande då den 
skall innehålla information från det att iden kläcks tills dessa att produkten avvecklas 
(NE, PLM, 2010) 

 
Figur 5 PLM – System (Torstensson et al 2010) 

Huvudsyftet med PLM är att samtliga på ett företag skall kunna förstå samt kunna ta vara 
på informationen som skall spridas, se figur 5. PLM kan inte anses som en färdig process 
som kan implementeras i en organisation utan är i högre mening medarbetarnas vilja att 
skapa och sprida kunskap. Snarare än att PLM är ett verktyg är det en vision som skall 
implementeras hos medarbetarna där de förstår värdet av sin betydelse på företaget 
(Torstensson et al 2010). 
 
Följande fördelar brukar upplevas med ett PLM-system: 
 
• Snabbare utveckling. 
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• Effektivare hantering av produkter. 

• Högre produktivt. 

• Förbättra tillverkningsutrustning. 

• Högre kvalitet.  

• Lägre ägandekostnader. 

(SAP, 2010) 
 
3.3 Lean produktion i produktutveckling 
 

Lean är idag en tolkning av Toyota Produkt System (TPS) vilket är en filosofi gällande 
förbättring samt effektivisering. Lean produktion är en produktfilosofi hur organisationer 
hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera samt eliminera alla faktorer i en 
produktionsprocess som inte är värdeskapande för slutkund. Lean produktion sätter 
människan i fokus, dels ur kundperspektiv men även ur personalperspektiv. Lean fokuserar 
på flöden samt att eliminerar slöseri i dessa flöden. Fokus ligger på att eliminera brister för 
att skapa smidiga, störningsfria flöden (Sörqvist et al 2007). Idag förklaras Lean med de 4 P: 
na. 

 
• Philosophy – Långsiktigt tänkande. 

• Process – Eliminera förluster. 

• People – Respektera, utmana samt utveckla.  

• Problem Solving – Ständiga förbättringar och lärande. 

Själva ordet Lean produktion anstiftades först 1979 på Massachusetts Institute of 
Technology, MIT, då det genomfördes en studie på olika bilföretag. Ordet blev inte allmänt 
vedertaget för än i slutet av 90-talet genom The Machine that Changed the World av 
Womack, Jones & Roos (1990). 

 
3.3.1 Karaktärisering av Lean Produktion 

Lean produktion brukar karaktäriseras av 14 punkter (Liker et al 2004).  

1. Basera beslut på långsiktigttänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 
finansiella mål.  

2.  Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 

3.  Använd dragande system för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 
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6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 
medverkan. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 

8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 

9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och 
lär andra att göra det. 

10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan 
valt beslut snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.  

En av de mest central delarna av Lean produktion är begreppet ”just in time” vilket 
innebär att företag vid rätt tillfälle skall ha tillgång det som behövs. Huvudprincipen med 
Lean som påpekats tidigare är att minimera slöseri (Liker et al 2004).   

  
3.4 Kravhantering 

 
Hur skall ett kravhanteringsdokument vara formulerat? Av sin natur ger det sig att denna 
typ av dokument måste vara tydligt formulerat. Då detta dokument beskriver hur 
utvecklingsprocessen uppfattar beställarens krav (Kotonya et al 1997). 
 
Inom alla utvecklingsprojekt behövs medel för att analysera krav samt att stämma av att 
kraven stämmer överrens förutsatt att de är lokaliserade. Samtliga krav måste utvärderas 
och det är då lättare att förstå bakgrunden till kraven om projektet förstår de intressenter 
som lagt fram dessa (Téeni et al 2007). 

 
3.4.1 Användningsområden 
 

Kravspecifikation är ett dokument som har flera olika funktioner och följer hela 
produktutvecklingsprojektet. Nedan förklaras processen vid framtagning av 
kravspecifikation. I figur 6 visas ett exempel på hur en kravspecifikation itereras.  

 
• Det är av stor vikt att dokumentet granskas samt att beställaren är delaktig i 

granskningen. Efter att korrigering av de fel som upptäckts samt att 
kravspecifikationen har godkänts så är inte dokumentet utvecklingsprojektets 
egendom. Eftersom den i det läget definierar vad beställaren kommer att få, den blir 
på något sätt en del av avtalet med beställaren (Oskarsson et al 1994).  
 

• Kravspecifikationen är underlag för design av systemet. Dessa krav spjällkas ut till 
subprojekt. I och med detta är kraven också underlag för konstruktion (Oskarsson et 
al 1994). 
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• Kravspecifikationen fungerar också som underlag för testspecifikationen. Denna är 
till för att visa att projektet uppfyllt kravspecifikationen (Oskarsson et al 1994).   
 

• Kravspecifikationen utgör ofta underlag till användarhandböcker (Oskarsson et al 
1994).     
 

• Kravspecifikationen används ofta bakåt för att identifiera fel samt för att se hur 
systemets olika delar hänger ihop. (Kotonya et al 1997).  

 

 
Figur 6 Flödesschema kravspecifikation 

 
3.4.2 Krav 

 
Krav ändras generellt under hela produktutvecklingsprocessen. Ofta är detta ett stort 
problem speciellt desto senare i produktutvecklingsprocess dessa förändringar 
uppkommer desto större risk är det att andra delar kommer att beröras. Vilket ofta medför 
ännu större problem (Wiegers et al 2003). 
 
När förändringars görs då det produceras en lastbil är de ofta komplexa då dessa 
förändringar ofta medför fysiska förändringar och egenskaper. Krav utvecklas 
huvudsakligen då det görs upptäckter så som produktproblem vid en vald lösning eller att 
användarna ger feedback samt återkoppling till andra faser i utvecklingsprocessen 
(Andersson et al 2002). 
 
Det finns även andra scenarion som till exempel desto längre ett projekt pågår kommer 
det att finnas en önskan om att det skall finnas fler funktionaliteter. Om varje 
funktionalitet går igenom skulle projektet aldrig avslutas utan ständigt fortlöpa (Wiegers 
et al 2003)    
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3.5 Kommunikation  

Ordet "kommunikation" kommer ursprungligen från latinets communis som betyder 
gemensam, via communicare, meddela (NE, kommunikation, 2010). 

Kommunikation är överföring av information mellan människor, vanligtvis ses 
kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar och åsikter eller 
information. Aktörerna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller 
orsaken till kommunikationen är (NE, kommunikation, 2010).    

3.5.1  Intern kommunikation 

Att kommunikationen på intern nivå är ytterst vikigt. Människan anses ha lättast för att ta 
emot information som sker direkt mellan personer (Hewitt et al 2006). Vid intern 
kommunikation är det grundläggande att informationen är tydlig. Detta för att tolkningen 
av informationen skall vara tydlig. Detta för att alla i organisationen ska uppfatta 
informationen på samma vis. Kommunikationen gynnas även av att samtliga använder 
sig av samma termologi (Hansson et al 2006)      

Det är av stor vikt för företag oavsett storlek att de hela tiden arbetar med att 
kommunikationen mellan olika avdelningar upprätthålls. Hur kommunikationsstrukturen 
ser ut varierar ofta på företagets storlek, desto större företag desto viktigare är det att 
strukturerna följs så att ledningsgrupp samt projektledare ska kunna överblicka projekten 
(Vinten et al 1999). 

För att främja kommunikation kan företag använda sig av interaktiva databaser eller 
projektportaler för att förenkla kommunikationen mellan olika avdelningar, i figur 7 visas 
en schematisk bild över hur kommunikation kan se ut på ett företag. Genom att företagen 
samlar projektets dokument så kan projektets medlemmar hålla sig uppdaterade även på 
delar som inte är deras huvudämne.  

 

Figur 7 Kommunikation 
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För såväl forsknings- som ingenjörsarbete är effektivt informationsutbyte viktigt. Det har 
visats att det är fem gånger vanligare att eftersökt information inhämtas från andra 
personer än från databaser och dylikt (Cross et al 2001). 

 
3.7 Förändringsarbete 
 

För att genomföra förändringar i en organisation, är det dels frågan om dess omfattning 
samt hur organisationen är uppbyggd. Det finns utarbetade metoder för hur förändringar i 
en organisation skall genomföras för att få den önskade effekten.  John P Kotter har 
genomfört forskning inom ämnet och han har sammanfattat sitt resultat i boken Leading 
Change (1996). Han har utformat 8 nödvändliga steg för att nå ett lyckat 
förändringsarbete.  

 
1. Skapa en känsla av allvar och angelägenhet. Det är av yttersta vikt att övertyga 

medarbetarna om att förändringen är nödvändlig och försäkra sig om att alla 
inblandade är beredda att gör vad som krävs för att lyckas med förändringen (Kotter 
et al 1996). 

 
2. Bilda en styr grupp. Det är mycket vikt att förändringsarbetet bedrivs inom hela 

organisationen samt att cheferna på varje avdelning är med och gynnar denna process. 
Ordet förändring skall genomsyra hela organisationen (Kotter et al 1996). 

 
3. Formulera en vision och strategi. En lyckad förändringsprocess bygger på att alla i 

projektet har en gemensam vision. Denna vision måste målas upp av ledningen. En 
tydlig vision av ledningen kan motivera den enskilde arbetaren att lägga ner extra 
kraft för att uppnå det förväntade resultatet. Den kortsiktiga kostnaden att genomföra 
ett förändringsarbete är liten om det jämförs med det långsiktiga resultatet. Visionen 
om förändringsarbetet kan också skapa gemenskap där alla medarbetar strävar åt 
samma håll. Kotters recept: Ge en bild av framtiden, tala till människors, långsiktiga 
intressen, ha realistiska mål, låt den enskilde individen få utrymme (Kotter et al 
1996). 

 
4. Förmedla visionen. Precis som det är av yttersta vikt att ha en vision som går att 

uppnå är det av yttersta vikt att denna vision förankras i organisationen. Vid 
förankring i organisationen bör budskapet vara tydligt och rakt. Visionen skall vara 
tvärfunktionellt förankrad, budskapet bör även upprepas flertal gånger innan det sätter 
sig. För ledningen eller de anställda som försöker få igenom förändringen är det 
mycket viktigt att de följer förändringen som är framtagen, leva som man lär (Kotter 
et al 1996).  

 
5. Ge de anställda befogenheter att agera. Vid en förändringsprocess är det mycket 

viktigt att vara medveten att förändringsprocessen inte kommer att fortlöpa perfekt 
utan det kommer under hela processen att finnas flera hinder som måste bearbetas. 
Organisationen som leder förändringsarbetet måste vara lyhörd för problem som 
dyker upp och ge anställda möjlighet att ge förslag på hur problemen skall lösas för 
att alla skall känna sig delaktiga (Kotter et al 1996).  

 
6. Kortsiktiga vinster. Det är viktigt vid denna typ av arbete att även skapa kortsiktiga 

vinster, då förändringsprocessen initialt kan möte stora motgångar. Detta för att 
upprätthålla motivationen under den tid då entusiasmen har släppt och medarbetarna 
återgår till vardagliga arbetet (Kotter et al 1996). 
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7. Bredda att arbetet. Precis som vilken längre tävling som helst så finns det kortsiktiga 
mål för att hela tiden intresset skall vara stort att vilja framåt men det finns också ett 
slutgiltigt mål och detta får inte glömmas bort. Detta är mycket viktigt i både 
specifika förändringsarbeten som i det ständiga utvecklingsarbetet (Kotter et al 1996).  

 
8. Förankra de nya inställningarna i företagskulturen. När en organisation tagit de steg 

som är förklarade ovan måste organisationens förändringsarbete förankras i 
organisationen. Låt detta bilda en ny regel i det dagliga arbetet. Det gäller att vara 
konsekvent, tålmodig och acceptera tillfälliga bakslag. Att genomföra en 
förändringsprocess är ingen linjär process utan måste hela tiden anpassas efter 
situationen och vara förberedd på eventuella förändringar. Det gäller att aldrig tappa 
det långsiktiga målet i en förändringsprocess (Kotter et al 1996).       
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4. Scania 
 
 

I den teoretiska referensramen utgörs grunden för analysen som redovisas i senare kapitel. I 
detta kapitel behandlas teori i ämnen som kan kopplas direkt till, ha betydelse för eller skapa 

förståelse för examensarbetet ämnesområde och syfte.  
 
 
4.1 Organisationen 
 

I figur 8 visas Scanias huvudsakliga organisation utan alltför många underorganisationer. 
  

 
Figur 8 Scanias organisation (Scanias, How Scania is managed, 2010) 

Det är ledningsgruppen (Executive Board) som beskriver visioner samt strategiska mål. 
Därefter tar avdelningscheferna över ansvaret för att dessa strategier fortplantas i 
respektive avdelning. Det är varje avdelnings skyldighet att jobba tvärfunktionellt, detta 
för att uppnå högverkningsgrad (Scania, How is Scania Managed, 2010).  
 

4.1.1 Avdelningar  
 
Research & Development (Forskning & utveckling) ansvarar för att utveckla Scanias 
produktflora samtidigt som de måste ta hänsyn till lagkrav, kundkrav samt tekniska 
innovationer (Scania, How is Scania Managed, 2010). 
 
Production & Logistics (Produktion) är den avdelning som ansvarar att Scania producerar 
hela produktfloran, ansvarar för att de distribuerar till återförsäljare samt till 
serviceenheter (Scania, How is Scania Managed, 2010). 
 
Sales and Service management (Service och eftermarknad) är globalt ansvariga för 
strategier samt att de kontrollerar Scania ägda sälj och serviceenheter. Det ansvarar även 
för serviceportföljer vilket inkluderar reservdelskataloger, marknadsföring, prissättning 
och även verkstadsoperationer (Scania, How is Scania Managed, 2010). 
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4.2 Scania Huset  
 

Scania huset, se figur 9, representerar hur Scania som organisation vill att verksamheten 
skall fungerar. Där samtliga delar skall genomsyra samtliga avdelningar. Scaniahusets 
grund består av de tre kärnvärdena.   

 
 

 
Figur 9 Scania Huset (Scania, PD-process, 2004). 

Kunden först – På Scania värderas kundens kunnande för produkten högt samt de kraven 
som de ställer på produkten(Scania, PD-process, 2004). 

 
Respekt för individen – På Scania finns det en stor respekt för den enskilda individens 
innovativa förmåga för att detta för att de anställdas kompetens ständigt skall utvecklas 
(Scania, PD-process, 2004). 

 
Kvalitet – För att bevara att Scania alltid har nöjda kunder samt att de behåller 
lönsamheten (Scania, PD-process, 2004). 

 
Scania är väl medveten om sina kunders krav och är därför måna om att kvaliteten ökar 
och förbättras. Avvikelser ses ofta som värdefulla fall för att identifiera fel (Scania, PD-
process, 2004). 

 
4.3 Produktutvecklingsprocess på Scania 
 

Produktutvecklingsprocessen på Scania är en ständigt pågående process där nya lösningar 
presenteras kontinuerligt. Denna process drivs till stor del av att kundkrav samt att det 
ständigt kommer nya lagkrav som måste uppfyllas. Scanias produktflora uppgraderas 
hela tiden inkremellt, då Scania märkt att vid för stora släpp uppkommer ett flertal 
produkterna fel (Scania, PD-process, 2004). 
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Denna arbetsfilosofi har följande mål; 
 
Tydliggör uppdraget - Förstå uppdraget, dess tidsram, alla intressenters krav samt 
slutkundens behov (Scania, PD-process, 2004).  
 
Se till helheten i uppdraget - Se till alla aktiviteter i uppdraget (Scania, PD-process, 
2004).   
 
Se till detaljer på produkten - Detaljer på produkten (hårdvara, mjukvara, tjänst) är 
viktiga redan tidigt i uppdragen, se inte bara till det stora (Scania, PD-process, 2004).  
 
Kopplade aktiviteter – Koppla samman aktiviteter och information i ett flöde för att 
stödja alla delar av uppdraget (Scania, PD-process, 2004).  
 
Tidig information - Samarbeta med preliminära underlag, dela information och 
synpunkter ofta och så tidigt som möjligt (Scania, PD-process, 2004). 
 
Snabb kommunikation - Reagera direkt; signalera, ge hjälp, besluta agera snabbt på 
förändrade krav (Scania, PD-process, 2004). 
 
Gå och se - Delta i aktiviteter för att förstå de andras situation, uppmuntra och skapa 
relationer (Scania, PD-process, 2004). 

 
4.4 Scanias modulsystem  
 

Scania har en lång tradition att arbeta med moduler. Modulerna fungerar som 
byggklossar.  Dessa moduler medför att kunden får oändligt massa val att göra på sin 
lastbil, se ett exempel i figur 12. De första modulbyggda lastbilarna lanserades 1981. På 
Scania säger man att man har en produkt i oändligt med varianter (Johansson et al 2008). 
 
Det finns åtskilliga vinster med modulsystemet till exempel kan många produkter 
användas på flera lastbilar, till exempel så tillverkas enbart tre olika vindrutor till Scanias 
alla olika varianter av lastbilar. Scania har tre ledord när det gäller modularisering, 
standardiserat arbetssätt, tvärfunktionellt och parallellt arbete och erfarenhetsåtervinning 
(Scania, PD-process, 2004). 

 
Figur 12 Scanias modulsystem (Johansson et al 2008) 
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4.5 Teknisk specifikation  
 

Teknisk specifikation (TS) är en skriftlig beskrivning av modulerna.  TS visar 
begränsningar samt alla möjliga kundval. Dokumentet uppkommer i två olika former, 
TS-extrakt, se bilaga 3, och TS, se bilaga 4. TS publicerat var fjärde månad och fungerar 
då som ett kommunikationsverktyg i organisationen där det förmedlas vilka 
modulkombinationer som är möjliga.   
 
TS-extrakt är en av de grundläggande delarna i början av produktutvecklingsprocessen.  
Se figur 13 för att se framtagningsprocessen för TS-extrakt. 
 

 
Figur 13 Processflöde TS-extrakt (Scania, 2010) 

 
4.6 IT-stöd 
 

På Scania finns det idag ett flertal it-stöd för att underlätta och säkerhetsställa arbetet vid 
framtagningen av nya modeller eller uppdateringar av gamla modeller. 

 
4.6.1 Spectra  
 

Spectra är ett generellt strukturhanteringsverktyg för produktbeskrivningen. Scania 
brukar säga att de endast har en produkt samt att denna produkt kan uppkomma en rad 
olika varianter. Därav vikten av att ha ett väl fungerade produktsystem som kan bryta ner 
lastbilen till så små delar som komponenter och artiklar (Torstensson et al 2010). 
 
Spectra är ett egenutvecklat system som bygger på stordatorstruktur som heter Aros. 
Spectra uppförs på tre olika stukturer två variantstrukturer (VCR och TCR) och en 
konstruktionsstruktur (KS), se figur 14 (Torstensson et al 2010). 
 
Kunden gör ett antal val i ett system som heter SMOFS, dessa val skickas vidare och 
bryts ned i första hand i TCR som kompletterar ordern med information som är 
ointressanta för kunden. Följande i steg i Spectra är VCR som gör en fullständig teknisk 
kontroll samt kontrollerar att de valda variantkombinationerna från TCR går att 
kombinerar med varandra (Torstensson et al 2010). 
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Det sista steget i denna kedja är KS som beskriver ordern i ett konstruktionsperspektiv. 
Där samtliga delar bryts ner i minsta beståndsdel. Alla kombinationer finns beskriva här, 
beskrivningen sker med hjälp av villkor. Vilket innebär att de artiklar som behövs för att 
sammanställa lastbilen finns beskrivna under nedbrytningarna (Torstensson et al 2010).  
 

 
Figur 14 Kedjan från beställning till färdig lastbil (Torstensson et al 2010). 

Konstruktionsstruktur skickas därefter till MONA som speglar den givna denna struktur 
fast i hänsyn till monteringen.    
 
Spectra är en struktur som befinner under ett ständigt utvecklingsstadium eftersom 
produktförändringar ständigt introduceras i KS (Torstensson et al 2010). 

 
4.6.2 ECO 
 

ECO (Engineer Change Order) är ett verktyg som används främst i 
produktutvecklingsprocessen. Dess syfte är att tidigt berätta om förändringar som görs på 
produkten för berörda parter. Ett ECO krävs alltid om en förändring av produkten skall 
göras. Då det genomförs större produktutvecklingsprojekt krävs det att de finns tydliga 
riklinjer för hur ut ECO skall skrivas. Scania har gjort en mall för hur detta skall 
genomföras för att säkerhetsställa att detta blir korrekt gjort. Till exempel ska det 
innehålla orsak, detaljerad beskrivning av förändring, information när den aktuella 
förändringen kommer att börja gälla samt hur det kommer att påverka organisationen. 
(Hallnäs et al 2006) 
 

ECO-status 
  

Ett ECO kan befinna sig i fyra olika statusnivåer beroende på var det befinner sig i 
produktutvecklingen. I Scanias produktutvecklingsprocess beskrivs fyra olika faser, 
förstudie, utveckling, verifikation och implementering. Vilka som har behörighet till 
ECO styrs av behörighetsnivå för respektive ECO och det är först i den sista 
behörighetsnivå som alla inom organisationen har full åtkomst (Hallnäs et al 2006).  

 
Ett ECO distribueras ca 2-3 gånger under dess livstid och skickas då till prenumeranter 
som berörs av innehållet.  Den första distribueringen sker då status tre och 
behörighetsnivå tre är uppnådd, det är en preliminär information om ECO:t. Den andra 
distribueringen sker då status tre och behörighetsnivå fyra har uppnåtts för att meddela att 
allt utvecklingsarbete är klart men inte alla artiklarna. Den sista distribueringen sker då 
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allt utvecklingsarbete är klart samt att datum och tider är definierade. Detta för att 
meddela organisationen om förändringen (Hallnäs et al 2006). 
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5. Reslutat 
 
 
I detta kapitel redovisar författaren resultatet baserat på intervjuer som genomfördes på Scania 

från juni 2010 till oktober 2010. 
 
 
5.1  Hur kommer du i kontakt med teknisk specifikation? 
 

Författaren frågade respondenterna denna fråga för att verifiera hur stort användandet var 
av TS. TS fungera generellt som ett kommunikationsverktyg och detta dokument kan 
tänkas användas av alla avdelningar på Scania från R&D till produktion. 

 
Förutveckling 
 

Förutveckling skapar TS-extrakt. Detta sker till exempel då det beslutas om ett nytt 
prestandasteg. Processen att skapa ett TS anses av förutveckling vara en väldig viktig del 
i PD-processen. Den främsta fördel med att använda sig av TS-extrakt är att det är ett 
tydligt dokument som förklarar vad som skall konstrueras. Vilket innebär att 
förutveckling kommer i kontakt med TS och TS-extrakt kontinuerligt. Förutveckling har 
en ansvarig för att skapa TS-extrakt till grönpilsprocessen.  

 
Produktsamordnare  
 

Produktsamordnaren ansvarar för spectrastrukturen samt att de är författare till den 
publicerade TS:en. Detta innebär att de ofta kommer i kontakt med TS. Vidare innebär 
detta att produktsamordnaren har ansvar för att de konstruerade artiklarna hamnar rätt i 
spectra samt att de har rätt begränsningar. Normalt används TS-extrakt som ett underlag 
till den information som skall skrivas i spectra. 

 
”TS är bibeln på Scania” 

 
Konstruktör 
 

Konstruktören kommer i kontakt med TS-extrakt i varje projekt, då de även flaggar 
tillbaka om de mål som är uppsatta för projektet inte kan uppnås. I detta fall så skapar 
konstruktion nya begränsningar för projekten. Processen vid detta arbete är ofta 
tidskrävande och anses inte alltid som värdeskapande. 

 
Marknad  
 

Den vanligaste kontakten marknad har med TS är då det återfinns som ett publicerat 
dokument på Scanias intranät. TS används dock inte speciellt ofta. När TS används är det 
för att lösa problem till exempel när lastbilar inte går igenom ordersystemet på grund av 
någon begränsning. En vanligare lösning på detta problem är att ta kontakt med 
produktsamordning och be dessa hjälpa till att lösa problemet.  

 
 
 
 
Eftermarknad 
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Eftermarknad skapar servicehandböcker och instruktioner för service. Dessa måste 
skapas kontinuerligt. Kontakt med TS sker då det skapas av något av det som har nämnts. 
Detta innebär att TS är ett arbetsdokument för eftermarknad. De ifrågasätter TS på flera 
punkter. Men detta återkommer författaren till senare i resultatdelen. 

 
Projektkontoret  
 

Projektkontoret kommer i kontakt med TS-extrakt i varje projekt. Detta innebär att det 
borde vara ett arbetsdokument.  Enligt respondenterna är det inte självklart att de 
använder sig av TS-extrakt i projekten.  
 
Däremot är det sällsynt att projektkontoret använder sig av det publicerade TS 
dokumentet. Då denna information går att finna i VCR.  

 
Övriga respondenter 
 

Dessa respondenter använder inte TS i sitt vardagliga arbete utan har kommit i konstakt 
med TS i tidigare arbete.  Dock så framgår det inte att dessa använder TS speciellt ofta i 
sitt dagliga arbete. Deras uppfattning är att TS är ett för stelt dokument samt att de lika 
gärna kan använda sig av VCR.        

 
5.2 Vad är teknisk specifikation? 
 

Den generella beskrivningen av TS är att det är ett dokument som beskriver vilka delar 
som passar med vilka till exempel kan inte den största motorn kombineras med den 
minsta växellådan.  Alltså det kompletta regelverket. Men det finns också skillnader 
mellan de olika grupperna då vissa utgår från TS när författaren frågar om TS medans 
andra grupper utgår från TS-extrakt. Att respondenterna generellt benämner TS samt TS-
extrakt för TS speglas även på intranätet där observationer gjorts att Scania generellt 
kalla båda dokumenten TS.  

 
 Förutveckling 
 

Förutveckling redogör i denna fråga för hur de tar fram ett TS-extrakt. De hänvisar också 
till den process som finns beskriven i Scaniakapitel 4.5. Där de utgår från beredningen 
där TS-extrakt skapas. De nämner även hur TS-extrakt är en del som genomgår PQ möte. 
På PQ möten beslutas om projektet skall gås vidare med eller avslutas. 

 
Produktsamordnare 
 

TS är en förklaring av strukturen. De flesta respondenterna på produktsamordning anser 
att TS är bibeln till strukturen.  TS är en beskrivning av alla möjliga kundval för en 
lastbil. Dokumentet beskriv dock inte vilka varianter av lastbilar som är begränsade för 
vissa marknader. 
 
TS skall vara en skriftlig visualisering av spectra som har till syfte att vara smidigare att 
leta upp information i.  
 

”TS borde kunna göras mer aptitligt” 
 
Konstruktör 
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Konstruktion anser att TS är ett dokument som försöker att visualisera 
konstruktionsstrukturen. Detta görs med hjälp av ord och det är produktsamordnaren som 
gör översättningen. TS på intranätet är idag uppdelad i grupper och detta förenklar 
sökandet av information. TS förklarade alltså de tekniska begränsningar som finns i 
modulprogrammet.  

 
Marknad 
  

Respondenterna på marknad anser att TS är ett dokument som R&D använder som sitt 
arbetsunderlag, vilket innebär att TS är utformat enligt R&D: s krav på dokumentet. 
Därmed tar R&D inte hänsyn till övriga avdelningar ifråga om utformning.  

 
Eftermarknad  
  

Enligt eftermarknad är TS skrivit för konstruktion, De anser också att TS borde utformas 
efter de avdelningar som är användare av informationen. 

  
Projektkontoret  
 

TS visar det fullständiga modulprogram.  
 
TS-extrakt är ett mycket bra sätt att visa de begränsningar som förutveckling har satt på 
projektet. Projektkontoret konstaterar även att det idag på Scania finns ändra vägar för att 
ta reda på denna information.  

 
Övriga respondenter  
 

Tekniska specifikationen är det dokument som förklarar vilka delar som får kombineras 
med varandra. 
 

”Dagens Tekniska Specifikation kan slängas i papperskorgen” 
 
Grundbehovet av dokumentet är att kommunicera mellan olika verksamheter. Detta för 
att kunna översätta marknadskrav till konstruktionskrav och vice versa.  
 

5.3 Hur ser processen ut för framtagning av teknisk specifikation? 
 

Under intervjuarna hänvisade ett flertal av respondenterna till den publicerade modellen 
för hur TS tas fram. Men de medgav ofta att det fanns en del brister och process såg 
snarare ut som i figur 15.  
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Figur 15 Generell uppfattning hur processen fungerar 

 
Förutveckling 
 

Förutveckling anser inte att den process som flertal respondenter förklarar som generell 
är den verkliga utan de anser att de flesta projekten följer den publicerade process som är 
tänkt för framtagning av TS i enlighet med figur 13.   

 
Produktsamordnare 
 

Flertalet av respondenterna på produktsamordning var väl medvetna hur den publicerade 
processen för framtagning av TS är skriven men de förklarar hur det är idag så stämmer 
det mycket väl överens generella uppfattning hur denna process ser ut idag.  
 

”TS-extrakt blir aldrig bättre än det var i grunden” 
 
Det fanns dock även en del produktsamordnare som inte hade någon insikt hur denna 
process såg ut. De ansåg att det var produktsamordning tillsammans med konstruktion 
som satte begräsningarna i TS. Men de trodde inte att ägandet av TS var 
produktsamordnarens utan någon annan avdelning.  
 
Det finns även produktsamordnare som vill ändra processen och frysa TS-extrakt efter 
fasövergång 2, se figur 13. Detta för att undvika att TS-extrakt blir ett dokument som 
uppdateras för första gången i fas 4. Det påpekas även i det perfekta projektet så ändras 
inte TS-extrakt efter beredningen utan är egentligen klart att publiceras.  
 

Konstruktör 
 

Respondenterna som författaren varit i kontakt med anser att de begränsningar som sätts i 
TS-extrakt görs i Fas 1. Dessa begränsningar sätts då efter att konstruktion gjort en 
konceptstudie. Denna konceptstudie visar begränsningarna.  

 
Det är även respondenter som anser att förutveckling sätter begränsningar på TS-extrakt 
om konstruktörerna upptäcker att dessa inte är tillräckliga flaggas det tillbaka till 
förutveckling som antingen beslutar att genomföra en mer omfattande konceptstudie eller 
ändra produktdefinitionen. Förutveckling sätter preliminära extract som det beslutas om 
senare. 
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Marknad 
 

Respondenterna från marknadsavdelningen kan inte klargöra för själv framtagandet av 
TS.  De anser att framtagningsprocess av TS-extrakt är något som inte berör marknad 
vilket medförde att de inte heller kände till processen. 

 
Eftermarknad 
 

De hade ingen direkt uppfattning hur denna process såg ut. 
 
Projektkontoret 
 

Projektkontoret var väl införstått med problemen kring processen av TS-extrakt. Det 
framkom även att det är stora skillnader mellan varje projektledares insatts för att ha ett 
levande TS-extrakt som följer den framtagna processen. De upplever också att processen 
inte är inarbetet och behöver förfinas för att den skall fungera önskvärt.  

 
Övriga respondenter 
 

Generellt så vet inte de övriga respondenterna hur processen ser ut, men de gissar sig till 
att det är förutveckling som startar processen.  

 
5.4 Dagens behov av en väl definierad teknisk specifikation? 
 

Enligt ett flertal respondenter är det viktigt med tidiga specifikationer. Med tydliga 
specifikationer anser respondenterna att det första TS-extrakt som lämnar förutveckling 
för senare blir TS inte får innehåller ett flertal fel, vilket det ofta gör idag. Ett flertal 
respondenter upplever att Scania håller på att bli bättre på kvalitetssäkra dokument.  

 
Förutveckling 
 

För dagens TS finns det en mall som visar hur ett TS-extrakt skrivs. Där det förklaras att 
inkommande produkter gulmarkeras och utgående rödmarkeras. De anser att detta 
dokument är mycket tydligt eftersom färgerna visar projektets mål. 
 
Förutveckling ansåg att en del av bristerna med TS återfinns då konstruktörerna inte 
förklara tillräckligt väl vad för förändringarna som kommer att ske. Respondenterna 
anser att denna brist antagligen beror på att konstruktören inte orkar att gör en sista 
insatts i slutet av projekten.  

 
Produktsamordnare 
 

Enligt produktsamordnarna är grunden till TS att definiera de tekniska begränsningar som 
finns. Om detta dokument inte följer en stringent ändringshantering kommer information 
som står i dokumentet vara inaktuell för andra projekt som tagit del av TS-extrakt under 
projektets gång. Vilket kan medföra att den skapade produkten inte passar i lastbilen när 
projektet är mål.   

 
Även när TS-extrakt skapas i nya projekt är kvaliteten på dessa av yttersta vikt. Detta 
innebär att projektbeskrivningen är tvungen att vara oerhört noggrann då TS-extrakt 
formuleras. Antagligen skulle ett väl utfört grundarbete med hög kvalitet på TS-extrakt 
medföra större fokus på dokumentet under de andra faserna i projektet.  
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TS kan vara relativt svårläst/tolkat i vissa avsnitt. För att hjälpa övriga grupper i 
organisationen borde det finnas möjlighet att genomföra en utbildning dels för att lära sig 
tolka dokumentet, för att förstå värdet av TS samt att känna till TS funktion under hela 
produktutvecklingsprocessen. 

 
Konstruktör 
 

Konstruktörerna anser att det är yttersta vikt att TS-extrakt är ett tydligt dokument. 
Eftersom detta dokument är en del av AD:t. De anser också att TS-extrakt är ett tydligt 
sätt att beskriva projektet. Idag är inte detta dokument speciellt tydligt utan det är ett 
slarvigt rödritat dokument. Eftersom det är slarvigt rödritat försvårar detta att förstå 
begränsningarna som finns i projektet.  
 
Det publicerade dokumentet TS har idag sämre tydlighet än VCR. Vilket innebär att det 
inte används utan konstruktörerna använder sig av VCR.  
 

”Ett bra TS-extrakt medför att intresset för TS ökar eftersom information är tydlig.” 
 
 Marknad 
 

TS-extrakt måste förtydligas och vara enklare att hitta. Det huvudsakliga IT-stödet på 
marknad är beroende av att ta del av information som är beslutad så tidigt som möjligt. 
Om det fanns en status på TS-extrakt skulle dokumentet upplevas som kvalitetssäkrat. 

 
Eftermarknad 
 

Respondenten förklarar att idag har TS skrivits för konstruktören. Det innebär att TS inte 
är speciellt väldefinierad för eftermarknads användningsområde. Enligt eftermarknad 
ligger ett stort arbete för att nå ett väldefinierat TS att treminiloger hjälper till med 
ordvalen. Detta för att samma ord skall stå för samma sak.     

  
 Projektkontoret 
 

TS-extrakt är ett mycket bra sätt att för att förklara projektets mål Ska man leta upp 
information om vad som skall produceras i projektet är ett sätt att använda sig av TS-
extrakt. Idag finns det även andra vägar att gå för att ta reda på denna information.  

  
Övriga respondenter 
 

Respondenterna anser att det är av allra största vikt att Scania har ett väldefinierat TS. 
Dagens TS anses vara bristfällig, antagligen kan detta lösa genom att Förutveckling 
lägger ner mer energi i början av projekten. Denna ansträngning skulle till exempel vara 
att göra TS visuell. 
 

”Läggs det ner mer energi i början av ett projekt vinner man på detta hela vägen 
nedströms” 

 
5.5 Vem ansvara för teknisk specifikation? 
 

Enligt merparten av respondenterna så äger Förutveckling ansvaret för TS.  Det är stora 
skiljaktigheter mellan de olika avdelningarna som presenteras nedan. 
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Förutveckling 
 

De olika respondenterna på denna avdelning har olika åsikter hur ansvaret ser ut. Enligt 
respondent 1 på denna avdelning förklaras deras ansvar genom att förtydligar vad som 
står som mål för avdelningen. Där det är definierat att förutveckling är ansvariga för 
helbil., därav också TS. 
 
Respondent 2 anser att förutveckling ansvarar för att färdigställa ett TS-extrakt därefter 
så släpper de ansvaret. Detta innebär att när de lägger in TS-extrakt undermappen 
TS_085 är deras del gjord och går därefter vidare utan någon direkt uppföljning.  

 
Respondent 3 anser att Förutveckling ansvara för TS fram till fas 3 men påpekar enligt 
den framtagna processen har de bara ansvar under beredningen. Men eftersom 
Förutveckling har ansvaret för TS helbil så borde en ansvarig från avdelningen 
representeras vid varje fasövergång för att säkerhetsställa att TS-extrakt blivit uppdaterat. 
Respondenten påpekar att det huvudsakliga ansvaret för TS under projektet har 
projektkontoret. Ansvar på detalj nivå i TS-extrakt har avdelningscheferna.  

 
Produktsamordnare 
 

Supporten av TS är idag produktsamordnarna ansvariga för. Det är Förutveckling som 
äger dokumentet under hela produktutvecklingsprocessen. Men detta ansvar är inget som 
är tydligt då dokumentet genomgår produktutvecklingsprocessen. Respondenterna anser 
också att det idag är en stor förvirring hur ansvaret är fördelat. Det finns projekt då TS-
extrakt varit ett levande dokument och genomgått den tänkta processen. Dessa projekt har 
upplevt TS-extrakt som väldigt positivt.   

 
Produktsamordning har ansvar att uppdatera dokumentet och det är konstruktion som 
ansvarar för att produkten blir producerad. Antagligen är det viktigt att organisationen 
särskiljer vilka som uppdaterar och vilka som är ansvariga för dokumentet.  
 
En produktsamordnare anser att det är de som har ansvar för TS.  

 
Konstruktör 

  
Konstruktörerna menar att vid förändringar i TS så tar de kontakt med 
produktsamordning, denna kontakt sker via telefon och ECO. Produktsamordnarna gör 
förändringar i själva TS och på så sätt är de även ansvariga för dokumentet.  
 
Om en konstruktör märker att de måste ändra kundvalen är denna ansvarig för dessa 
ändringar. Då är det konstruktörens arbete att tvärfunktionellt förankra förändringen. När 
det är tvärfunktionellt förankrat så måste ändringen upp till PQ-beslut, då är 
beslutstagarna ansvariga. 
 
Det ses ofta som fördel om de finns en som har ansvaret för en viss del av ett projekt men 
det finns komplikationer så som att Scanias produkt är väldigt komplex. Ansvaret måste 
delas upp på ett antal personer, men det är väldigt viktigt att dessa personer skriver 
enhetligt. 
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Marknad 
 

Konstruktörerna  
 
Eftermarknad 
 

Eftermarknad, Produktsamordning  
 

Projektkontoret 
 

Under bredningen har Förutveckling ansvaret för TS-extrakt. Ansvaret lämnas därefter 
över till projektkontoret. På projektkontoret är ambitionerna olika hos projektledarna, 
vilket innebär att alla projektledare inte tar ansvar för TS-extrakt i grönpilsprocessen.   

 
Övriga respondenter 
 

Enligt respondenterna är den allmänna trenden på Scania är att organisationen har tappat 
ansvarskänslan. Detta kan ha och göra med en ökad personalomsättning, där 
spetskompetensen tappats. Generellt så gör detta inget en stund. Detta är fallet för TS 
som ingen tar på sig ansvaret.  
 
”Om man får motorstop på en lastbil forsätter den att rulla ett tag, får man igång motorn 

medans den rullar så har man knappats märkt att något hänt men får man inte igång 
motorn så stannar processen helt” 

 
 
5.6 Vilka fördelar finns med att tidigt implementera TS? 
 

Scanias har en filosofi om att tidigt kunna dela information i projekten. Detta för att 
jobba med tidiga specifikationer i projekten medför ett framtungt arbetssätt vilket är en 
modell Scania vill arbeta efter.  

 
Förutveckling 
 

Respondenterna anser att det är klart att Scania vill jobba med att tidigt implementera TS. 
De anser att detta skulle ge en större tvärfunktionalitet samt parallellitet. Där projekten 
tidigt skulle kunna utbyta information. 

 
Produktsamordnare 
 

Det finns idag många exempel när TS-extrakt är ett dött dokument under hela 
produktutvecklingsprocessen. Vilket innebär att projektansvarig först i slutet av projektet 
dokumenterat vad som gjorts samt vilka förändringar som genomfördes. Detta innebär att 
projektet inte haft något styrdokument under hela resans gång. 
 
Det finns klara fördelar med att tidigt i projektet har ett välskrivet TS-extrakt. Skulle 
detta fungera hade det medfört att projektmedlemmarna sluppit att jaga konstruktörerna 
vid släppen för att få reda på de olika begränsningarna.    
 
En positiv effekt av att ha tidiga TS-extrakt vore att produktsamordnarna kunde föra in 
dessa i regelverket, Spectra. Detta innebär att TS skulle kunna tas ut på bilar som skall 
produceras om några år. 
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Konstruktör 
 

Enligt konstruktörerna är det absolut en fördel om Scania kan bygga tidiga 
specifikationer men felet är att Scania generellt är dåliga på detta. Men det upplevs som 
organisationen blir bättre detta.  

 
Om det upptäckts att akuta förändringar måste göras på produkten görs dessa direkt och 
förs in i Spectra först i efterhand uppdateras TS. 

 
Marknad 
 

Om TS-extrakt är tillgängliga tidigare i projektet samt att de är fastställda vore det 
idealiskt att hitta information som skall skrivas in i D48, marknadssystemet som är en 
spegling av TS.  

 
Övriga roller 
 

Ett av de viktigaste uppdragen TS har är att informera vad som finns idag och vad som 
kommer i framtiden. Skulle detta kunna delas i organisationen tidigare skulle de 
underlätta arbetet för ett flertal medarbetare. 

 
 
5.7 Efterfrågas någon struktur med antal publiceringar av TS 
 

Respondenterna anser eftersom utgångspunkten vid skrivandet av ett TS-extrakt är en 
gammal TS skulle fler publiceringar innebära att informationen i TS:en stämmer bättre 
överens med det som går i produktionen samt att TS-extrakten blir bättre.   
 

Förutveckling 
 
TS är ett kommunikationsverktyg och måste då vara ständigt uppdaterad. 

 
Produktsamordnare 
 

Respondenterna förklara att det idag sker fyra släpp per år, detta för att marknadssidan är 
intresserad av att de släpp som sker ska vara tillräckligt stora. Detta för att marknad ska 
kunna erbjuda kunderna större releaser med fler kundval samt fler nyheter. För 
produktsamordnarna är det ett administrativ tungt att uppdatera TS. Att då publicera TS 
mer frekvent skulle medföra att det var mindre jobb inför varje TS publicering. Vilket 
respondenterna antagligen skulle upplevas som positivt.  

 
Konstruktions 
 

Antal släpp av den TS är inte speciellt avgörande. Eftersom konstruktörerna idag inte i 
första hand går in och kollar begränsningarna i TS utan använder sig istället av VCR för 
att ta reda på samma information. Då är de säkra att det är den senaste uppdateringen som 
är tillgänglig.  
 
Om dagens TS vore bunden till ECO vore också en fördel anser respondenten till 
exempel som ritningar. Vilket skulle ge ett mer kvalitetssäkrat dokument.  
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Marknad 
 

Marknad tycker att det vore väldigt tacksamt om TS hela tiden var uppdaterat så att det 
som står i TS verkligen speglar strukturen. 
 
Idag så publiceras TS 6 månader innan SOCOP vilket är alldels försent för att marknad 
ska kunna använda informationen. Systemet som marknad använder sig av releasas 4 
månader innan SOCOP och detta görs varje månad. För att ta reda på informationen om 
vad som skall släppas i framtiden använder sig marknad av ECO. 
 
Jobbar marknad med en struktur som är till en SOP bil så är det väldigt svårt att hitta 
information. Utan för att få reda på denna information kontaktas de som kan sitta på 
informationen, vilket innebär att marknad stör dem i deras arbete.  

 
Eftermarknad  
 

TS publiceras 4 gånger på år. Multi släpps 4 gånger per år 3 månader innan SOP vilket 
medför att när eftermarknad kollar i TS kan de fått tag i information som är irrelevant. 

 
5.8 Finns det några flaskhalsar med dagens Tekniska 
Specifikation? 
 

Respondenterna redogjorde för de främsta problemen med dagens TS, vilka redovisas 
nedan i punktform. 

 
Förutveckling 
 

• Diskuteras vad det är för kombinationer som saknas 
• Kännedom om TS-extrakt 
• Krävs god kunskap för att förstå 
• TS-extrakt granskas inte tillräckligt vid fasövergångarna 
• Enskilda grupper måste följa processen 
• TS-extrakt måste skrivas ordentligt 
• Obligatoriskt för konstruktörer att göra förändringar i TS-extrakt om det står i ECO 
• Den publicerad TS skall tas direkt ur VCR 
• Ett gemensamt system istället som idag olika för buss och lastbil 

 
Produktsamordnare 
 

• Otydligt ansvar 
• Förutveckling måste vara bättre förberedda i början av projekten med TS-extrakt 
• Dålig insikt vad som tillkommer och vad som utgår 
• Förbättra kvaliteten för Zloggen hos produktsamordning 
• Sekvensproblematik 
• Borde publiceras direkt från Spectra 
• Öka användandet av dokument så att förståelsen ökar 
• Schematiska bilder saknas 
• Förtydliga statusen på TS-extrakt 
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Konstruktions 
 

• Kvalitetssäkrat så att allt stämmer i TS 
• Kvalitetssäkra processen 
• Dålig spårbarhet 
• Går bara att läsa på ett vis 
• Uppdateras för sällan 
• Dålig historik 
• TS-extrakt slarvigt rödritat dokument 
• Eftersom tekniska specifikationen visar upp våra kundval vore det naturligt om Scania 

istället för att förklara vad som är obligatorisk istället gav rekommendationer 
 

”Försöker man tyda teknisk specifikation på något annat vis blir den väldigt svårläst.” 
 
Marknad 
 

• För mycket nötter 
• Publiceras alltid för sent 
• Olika skicklighet på att skriva i dokumentet 
• Eget dokument för R&D 
• Skrivs inte alltid vad som är nytt utan bara vad som är giltigt 
• R&D och marknad möts för sällan för att diskutera TS 
• Öka tillgång till TS-extrakt 
• Saknar tidsbärare 
• Konstruktörerna kan förklara bättra vad det är för artiklar som tas fram 

 
Eftermarknad 
 

• Dåliga rubriker 
• Dålig kapitelindelning 
• Dålig tillgänglighet 
• Förändringar måste förtydligas 
• Formulera dokumentet efter användarna 
• Publicera oftare 
• Jämför TS med ECO är ECO bättre skrivna 
• Dålig validering 

 
Projektkontoret 
 

• Komplext dokument 
• Kan inte ta ut TS framtiden 

 
Övriga roller 
 

• Att beskriva TS i Word är inte tillräckligt 
• Publiceras oftare 
• Färskvara 
• VCR säkrare 
• Underlätta förståelsen med bilder och ordböcker 

 



40 
 

 
5.9 När görs själva tekniska specifikation? 
 
I tabell 1 sammanfattas de olika respondenternas redogörelse för när i utvecklingsprocessen TS 
skrivs. 
 

 
Tabell 1 Redogörelse för uppfattning när TS skapas 

 
 
 
5.10 Vilka är storanvändarna av teknisks specifikation? 
 
I tabell 2 visas vilka respondenterna ansåg vara storanvändarna av TS. 
  

 
Tabell 2 Organisationens uppfattning av vilka som är användare av TS 

 
Som syns i tabellen ovan är det inte helt klart vem respondenterna anser att TS är skrivet för. 
Den allmänna uppfattningen är att TS skapas för att underlätta för produktsamordnarna. Detta för 
att produktsamordnaren ska kunna bygga upp strukturen. Det var även ett flertal respondenter 
som såg TS som ett verktyg för konstruktören och marknad. Det fanns en generell osäkerhet hos 
respondenterna under denna fråga.    
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6. Analys och Diskussion 
 
 
I detta kapitel jämför författaren resultatet med teoretiska referensramen. Här framkommer även 

författarens egna tankar och idéer kring de ämnen som diskuterats. 
 
 
6.1 Teknisk specifikation 
 

Scania har precis återhämtat sig väldigt starkt efter en global finanskris. Detta innebär att 
organisationen återigen har börjat växa samt att Scania har en produkt som ständig blir 
mer komplex då kundkraven blir fler detta ökar betydelsen för att ha en väldefinierad TS. 

 
Scania har satt hög press på sig själva med mål om att hela tiden vara världsledande. 
Detta innebär att Scania ständigt måste utveckla eller förfina de metoder som de 
använder.  

 
”På Scania finns det inbyggt att man aldrig nöjer sig” 

 
Kravspecifikation är ett grundläggande dokument under produktutvecklingsprocessen 
enligt Kotonya & Sommerville (1997). Vilket det också är på Scania men här heter 
dokumentet när det befinner sig i produktutvecklingsprocessen TS-extrakt och när det 
publiceras heter dokumentet TS. Det publicerade TS förklarar vad som kan kombineras 
alltså ett regelverk. Syftet med TS är att informera organisationen vad som är 
färdigutvecklat på R&D och är redo att introduceras för den globala marknaden. 
Författaren anser att det, liksom idag, bör vara utformat som två olika dokument eftersom 
dokumenten har olika syften.  

 
TS-extrakt skrivs i förutvecklingsfasen, se figur 13, i projekten. I TS-extrakt förklaras 
vad som tillkommer och vad som utgår i projektet. Detta görs som Oskarsson (1994) 
påvisar för hanteringen av en kravspecifikation att så tidigt som möjlig i projektet 
fastställa vad som är beställaren krav.  På Scania så är det marknadsavdelningen och 
Förutveckling som är beställare. Detta uppfattade författaren som att Scania gör bra idag 
där det tidigt klargörs projektets mål. Scania bör fortsätta att arbeta på detta vis.   

 
Att det ska finnas en TS är självkart hos de medarbetare författaren intervjuat. Däremot 
anses dagens TS:en inte uppnå de krav som medarbetarna har på dokumentet. Under de 
intervjuer som genomförts så har det diskuterats hur de olika medarbetarna i 
organisationen ser på dokumentet. Författaren anser också att det finns klara fördelar med 
detta dokument som måste framhävas.  Det har även diskuterats om detta dokuments 
behov samt dess syfte. Det framkom att TS behöver genomgå en uppgradering, där 
Scania behöver ta hänsyn till röster utanför R&D till exempel införa schematiska bilder 
och ordbok. Författaren anser också att TS i dess nuvarande format känns stel. Detta 
innebär att Scania borde göra om TS format i framtiden. En framtida vision vore att 
använda sig av en konfigurator istället för Word. En konfigurator ökar förståelsen då 
människan använder sig av fler sinnen. En konfigurator som skulle kunnas optimeras för 
de olika avdelningarna skulle även i framtiden innebära mindre ekonomiska insatser. För 
att konfigurator skall passa de olika avdelningar skulle det dock finns fler begränsningar 
till exempel vilket land lastbilen skall säljas till ger vissa förutsättningar. 
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6.1.1 Teknisk specifikation mot TS-extrakt 
 

Dessa två varianter av TS bygger egentligen på samma sak. TS-extrakt tas fram inför ett 
projekt och är ett dokument som projektet äger, TS är ett kommunikationsverktyg internt 
på Scania.  

 
För att ta fram ett TS-extrakt använder Förutveckling sig av den senast publicerade 
TS:en. Förändringarna görs på följande sätt, det skrivs in det nya som projektet skall 
åtkomma och detta gulmarkeras och rödmarkerar det som bortfaller i TS-extrakt visar 
bara de delar som projektet rör. I figur 18 presenteras processen i en figur. 

 
Figur 16 Framtagningsprocess TS-extrakt 

 
Vid intervjuerna uppstod problem när respondenterna pratade om TS. TS kunde lika 
gärna vara TS-extrakt som TS. Detta problem uppkom inte bara under intervjuerna utan 
återfanns även på Scanias intranät där Scania kallar de båda dokumenten för TS. Det 
skapade en stor förvirring i början av examensarbete och under intervjuerna. 
Konsekvenserna Scania upplever tack vare risken för missuppfattning skulle kunna vara 
förvirring, kvalitetsbrister och dubbelarbete. Det innebär att Scanias olika avdelningar 
utanför R&D inte känner till TS-extrakt. Scania behöver vara tydlig med detta dokuments 
existens då det underlättar arbetet för ett flertal andra avdelningar. Informationen som 
står i TS-extraktet underlättar även för andra avdelningar att jobba framtungt.     

 
Förslag på hur Scania skulle kunna lösa detta problem är att definierar på Scanias intranät 
vad TS samt vad TS-extrakt är. Det skulle även kunna finnas en länk vid TS-hemsidan på 
intranätet som leder till projektens TS-extrakt allt för att öka tvärfunktionaliteten samt 
parallellitet som är Scanias ledord.  

 
Idag när Scania pratar om TS-extrakt känns som ett nedsvärtat dokument och för att lyfta 
statusen på det så måste Scania tydligöra syftet med dokumentet och dess viktiga roll i 
produktutvecklingsprocessen. Ett första steg vore att lyfta upp dokumentet under 
grönpilsprocessen, vilket innebär att Scania pressar projektet att dokumentationen görs. 
Det skulle även kunna göra som Kotter (1996) påvisar att Scania skaparen en styrgrupp 
som har till uppgift att genomföra ett förändringsarbete så att TS börjar användas. 
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6.2 Dagens behov av en väl definierad teknisk specifikation 
 

TS syfte är att vara ett kommunikationsverktyg mellan avdelningarna. Författaren anser 
att TS idag till stor del har tappat denna viktiga funktion. Detta beroende på att TS anses 
som ett otydligt dokument. Det viktigaste vid intern kommunikation är att informationen 
är tydlig (Hansson et al 1999). 

 
Det ter sig som av sin natur att ett kravdokument måste vara väl definierat, enligt 
Kotonya & Sommerville (1997). Men vad är ett väldefinierat TS? På Scania efterfrågas 
att dokumentet skall vara lättläst och självinstruerande. Idag så upplever vissa delar av 
organisationen att TS:en svårläst. De finns även respondenter som hävdar att en 
utbildning behövs för att lära sig tolka informationen. Författaren anser att den 
information som står i TS skall vara lättförstålig. För att ta ett första steg i denna riktning 
bör Scania infoga schematiska bilder i dokumentet. De skulle även kunna skriva en 
enklare ordbok för att den enskilde läsaren skall förstå alla tekniska termer. För att vara 
övertydliga skulle Scania kunna skapa en guide för skapa en enkel förståelse.  

 
Det vore till stor fördel om TS autogenereras från VCR. Som en direkt effekt av detta 
lyfts en del arbete bort från produktsamordnarna. Systemen skulle även kunna vara 
utformade att varna då förändringar som ägt rum i TS. För att slippa citat som nedan 
gällande TS. 

 
”Det är något jävla dokument som finns i datorn” 

 
Den publicerade TS ska fungera som ett arbetsunderlag för de Scania anställda som 
arbetar med produkten men inte har tillgång eller kunskap om VCR. Vilket Oskarsson 
(1994)  framhäver inom teorin att TS ofta är underlag till andra funktioner i 
organisationen.    

 
6.2.2 TS specificerad på två ställen 
 

Efter en jämförande analys av VCR och TS går det att konstatera att VCR innehåller all 
den information som TS innehåller. Det är produktsamordnarna som underhåller och 
uppdaterar båda systemen. IT-stödet skulle kunna vara byggt så att Scania skulle kunna ta 
ut TS direkt från systemet. Detta skulle medföra mindre arbete för produktsamordnarna 
samt att organisationen alltid skulle få tillgång till den senaste versionen. Detta innebär 
att Scania idag gör ett dubbelarbete då de tar fram TS vilket talar emot Likers (2004) 
teori som talar om lean produktion.  Att använda sig av ett modernare PLM-system med 
en inbyggd funktion att ta ut TS skulle avlasta produktsamordnarna. Författaren är väl 
införstådd att genomföra denna lösning skulle vara dyrt på kortsiktigt men han tror att det 
lönar sig på långsikt. I figur 16 kan en jämförelse mellan TS och VCR ses. 
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Figur 16 Jämförelse TS och VCR 

 
Men det finns också andra angrepps sätt på frågan. TS är en spegling av VCR. Eftersom 
VCR är uppdateras betydligt mer frekvent än TS anses informationen i TS inte vara helt 
tillförlitlig. För att undvika detta problem så måste Scania öka intensiteten på 
publiceringarna. Författaren anser att Scania skulle gynnas av TS som genereras utifrån 
VCR. När information idag skrivs in i VCR samarbetar två produktsamordnare bara för 
att säkerhetsställa att rätt information skrivs in. Denna säkerhetsåtgärd sker inte vid 
skrivandet av TS vilket medför att detta dokument inte är kvalitetssäkrat på samma vis.  
Detta innebär att då Scania genererar en TS från VCR så är den också kvalitetssäkrad. En 
vidareutveckling av att generera TS ur VCR vore att generera informationen från VCR 
direkt till en konfigurator.  Om informationen fanns i en konfigurator skulle 
versionshantering bli avsevärt mycket enklare eftersom senaste versionen alltid är 
inmatad. 

 
6.2.3 Väldefinierat TS-extrakt 
 

Att TS-extrakt är väldefinierat är av största vikt eftersom detta dokument visar vilka 
begränsningar projektet har samt vad beställaren förväntar sig att få. Det borde göras fler 
avgränsningar när detta dokument skapas. Scania borde tydligt definiera vilka bitar som 
ska ingå samt vilka som inte ingår. TS-extrakt skulle även kunna användas i slutet av 
produktutvecklingsprocessen för att testa och verifiera om projektet uppnått de mål som 
var givna.  Idag sammanställer Scania snarare i TS-extraktet vad de kommit fram till i 
slutet av projektet och publicerar detta materialet. Den största negativa konsekvensen av 
att Scania jobbar på detta sätt som författaren ser det, är att avsaknaden av TS-extrakt 
hantering kan leda till att Scania mister kontrollen på vad det var som verkligen skall 
produceras.  Detta medför att projektet kanske kommer att behöva en större budget 
eftersom projektet tappat det huvudsaliga fokuset.  

 
6.3 Process för framtagning av TS och TS-extrakt 
 

Scania har idag utarbetat en process som skall följas vid framtagning av TS, se figur 13. 
Författaren uppfattar det som att process befinner sig under en testperiod och har 
implementerats hos medarbetarna. Trots att denna process finns beskriven så är det 
väldigt få som verkligen följer den. Författaren tror att anledningarna till att organisation 
inte tagit till sig processen kan bero på att det finns en mentalitet på Scania att så som vi 
gör idag har vi alltid gjort och det fungerar. Istället för att se de positiva effekterna som 
denna process ger till exempel ökar tvärfunktionen mellan projekt samt ökad 
tillgänglighet och kvalité. Författaren anser också att Scania ska ta till sig processen som 
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finns förklarad i kapitel 3.7, där Kotter ger ett bra exempel på hur förändringsprocess 
skall genomföras. 

 
Det är idag ett mål att Scania efter förutvecklingsfasen skall ha ett spikat TS-extrakt men 
detta talar emot den teorin som Oskarsson (1994) beskriver hur ett projekt ska behandla 
en kravspecifikation. Där Oskarsson (1994) förklarar att projekten ska hela tiden itererar  
kravspecifikationen för att se om det uppkommit förändringar som medför att 
kravspecifikation förändrats. Denna teori finns förklarad i kapitel 3.4.1 där en 
kravspecifikation modifieras under hela produktutvecklingsprocessen. Vid varje 
fasövergång skall TS-extrakt upp för beslut. För att identifierar om det skett några 
ändringar i TS. 

 
TS-extrakt som lämnar förutvecklingsfasen och går in i fas 1 kommer då att genomgå en 
konceptstudie för undersöka att TS-extrakt mål verkligen kan uppnås. Vilket Oskarsson 
(1994) bekräftar inom teori att i denna fas bör projektet bryta ner TS-extrakt ytterligare 
för att se om målen är rimligt satta samt verkligen kan uppnås. Författaren anser också att 
detta förfarande är gynnsamt för TS-extrakt. Vidare anser författaren att det är viktigt att 
konstruktörerna som gör denna konceptstudie verkligen informerar 
förutecklingsavdelningen så att de kan underrätta alla projekt om förändringarna i det 
specifika projektet som kan tänkas påverka andra projekt.   

 
Enligt Cross, Parker, Prusak och Borgatti (2001) som gjort underökningar i projekt för se 
hur information sprids visade de sig vara fem gånger vanligare att information inhämtas 
från personer än från databaser. Vilket det också i Scanias fall tyder på då processen för 
bearbetningen av Scanias TS-extrakt inte fungerar helt fläckfritt men generellt så lyckas 
Scania att ro i hamn projekten. Vilket bekräftar vikten av de tvärfunktionella 
sammankomsterna som Scania ständigt utvecklar.   

 
Författaren kan dra slutsatsen att Scania försöker att jobba med processen som teorin 
påvisar men processen måste implementeras hos medarbetarna. För att öka takten i detta 
arbete borde Scania köra ett pilotprojekt. Detta pilotprojekt kommer att förtydliga 
fördelarna av ett levande TS-extrakt under produktutvecklingsprocessen. Det måste 
finnas klara direktiv vad de olika rollerna inom produktutvecklingsprocessen har för 
ansvar. Under själva framtagandet av ett TS-extrakt är det av yttersta vikt att det finns en 
klar mall för vad som skall ingå i dokumentet. Det skulle även vara till fördel om TS-
extrakt bygger på TS som är publicerad mer frekvent eftersom idag kan information i TS 
vara 4 månader gammal. Vilket innebär att det kan ha skett förändringar som inte är 
införda i TS:en. 

 
6.3.1 Hur hanteras ändringar av TS-extrakt  
 

Idag sker det förändringar i TS-extrakt under hela dess livslängd men dessa ändringar 
måste upp på PQ-möten för att godkännas. På Scania finns det en målsättning att spika 
TS-extrakt i förutvecklingen och undvika förändringar i detta dokument fram till 
publicering. En anledning till detta är att Scania vill att TS-extrakt ska stå för den 
ursprungliga beställningen.   
 

”Att tidigt ha ett spikat TS extract som vi håller oss till är viktigt så att vi utvecklar det som 
förstahand efterfrågades” 

 
Detta talar emot teorin som beskrivs i avsnitt 3.4.1, precis som författaren påpekade 
tidigare i analysen, eftersom det är ett dokument som ständigt skall itereras. Författaren 
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kan förstå det värde som Scania ser med detta arbetssätt. Eftersom Scania skulle kunna 
göra TS som gäller i framtiden.  Författaren anser att Scania bör ha ett dokument som 
itereras och uppdateras ständigt. Detta för att andra projektet skall kunna få reda på status 
projektet samt ser om det skett några förändringar.  

 
6.3.2 TS uppdatering 
 

Enligt teorikapitel 3.4.1 lever en kravspecifikation under hela 
produktutvecklingsprocessen. Det läggs till och tas bort varianter som konstruktörerna 
antigen inte lyckats att lösa eller är för dyra för att producera. Vilket är samma förfarande 
som sker med ett TS-extrakt på Scania. För att förenkla kommunikationen mellan de 
olika avdelningarna borde det införas en stringent statushantering i projekten, se bilaga 2 
för förslag. 

 
För Scania del skulle det även vara till stor vinning om de efter avslutat projekt kan se 
tillbaka på projektet för att se vilka förändringar som gjorts under 
produktutvecklingsprocessen. Detta för att konsekvent kunna förbättra processen samt att 
i efterhand utvärdera vad det var som gick fel eller rätt.  

 
6.3.3 Zlogg  
 

Zloggen använder sig Scania av då det sker förändringar i TS-extrakt. Att denna logg 
fylls i när det skett förändringar är av yttersta vikt då andra projekt kan bli påverkade av 
förändringen. Författarens uppfattning är att de övriga avdelningarna utanför R&D inte 
vet om loggens existens eftersom det i ett flertal intervjuer efterfrågas ett enkelt sätt att se 
de förändringar som har skett sedan föregående utgåva.  
 
Författaren anser att loggen bör förtydligas att den finns på TS-hemsidan på intranätet 
samt att det klart står vilken information som finns beskriven i Zloggen. Det finns även 
fall som anser att det är ett för dåligt sätt att visa vad som har ändrats i TS men detta 
håller inte författaren med om. 
 

6.3.4 Publicering av TS 
 

Idag så publicerar Scania tekniska specifikation 4 gånger om året. Vilket görs för att 
marknadsavdelningen vill ha större releaser. Vid intervjuer hos marknadsavdelningen 
ansåg de att TS släpps försent och för sällan. Vilket medför att övriga avdelningar på 
Scania måste leta upp denna information ibland ECO:na. Vilket helt talar emot de 4 P:na 
i en produktutvecklingsprocess Söderqvist & Höglund (2007), där målet är att eliminera 
förluster och i detta fall kan en tidsförlust elimineras då medarbetarna får ta del av TS-
extrakt tidigare i processen. 

 
Det uppkom även problem rörande till vilka tidpunkter TS släpps. Idag publiceras TS 6 
månader innan SOCOP och är då egentligen försent publicerad för att många av de 
övriga organisationerna eftersom de måste då också publicerar sitt material. TS borde 
optimalt publiceras 6 månader innan SOP. Scania bör även öka antalet publiceringar för 
att uppnå organisationen krav.  
 
Missförstånd mellan de olika avdelningarna anser författaren visar på att det idag saknas 
en kommunikation internt på Scania där de berörda avdelningarna diskuterar TS.  
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6.3.5 Tidigdelning 
 

Delning av TS-extrakt är viktigt i projektet, speciellt i större projekt då de olika TS-
extrakt kan berör varandra. För att ge möjlighet till delning av TS-extrakt mellan de olika 
projekten bör Scania skapa en projektportal där samtliga projekt samlas.  

 
6.3.6 Vem Ansvarar för TS och TS-extrakt? 
 

Förutveckling är ansvariga för helbil vilket borde innebära att de bär ansvaret för 
informationen som står i TS. Men idag är detta inte självklart utan många tror att det är 
produktsamordnare som bär ansvaret för TS och TS-extrakt. Vid intervjuer med 
Förutveckling så är respondenterna inte överens hur deras ansvar ser ut. De anser att de 
har ansvar allt från fram till fas 1 till att de har ansvar under hela 
produktutvecklingsprocessen. Ansvarsfrågan över TS-extrakt blir mer komplex när 
projektkontoret anser att de har ansvaret för dokumentet men de erkänner att de inte tar 
ansvar för sin uppgift och TS-extrakt blir ett dokument som är dött. Ansvaret bör 
förtydligas i hela under hela produktutvecklingsprocessen. Om det är som idag att ingen 
tar åt sig ansvaret så kommer inte TS-extrakt att genomgå en stringent ändringshantering. 
Genom att Scania förtydligar ansvarsprocessen vid framtagningen av ett TS-extrakt där 
det tydligt visas vilken grupp som har vilket ansvar vore en stor fördel. Författaren anser 
för att Scania ska kunna ha en stringent hantering av dokumentet under 
produktutvecklingsprocessen är det av högsta grad att veta vem som äger dokumentet.  
 
Enligt ett flertal respondenter är det ett generellt problem att ansvarskänslan har 
försvunnit från olika moment i produktutvecklingsprocessen. För att Scania ska få stopp 
på denna trend bör det tydligt definieras vilka ansvar samtliga avdelningar har.  
 
För att få en väl fungerande process bör problemet förankras väl i källan samt vara 
väldefinierat för att få ett bra flöde i hela processen.  Vid fasövergångarna ska det inte 
heller vara möjligt att gå vidare med projektet om inte TS-extrakt är uppdaterat. Görs inte 
denna kontroll är det högst sannolikt att det blir ett dött dokument. 

 
6.4 Vilka fördelar finns det med att tidigt implementera TS? 
 

Ett mål i nästan alla projekt är att Scania vill jobba med tidigdelning av specifikationer. 
Vilket medför att projektet kan arbeta framtungt. Delning av TS-extrakt är viktigt i 
projektet, speciellt i större projekt då de olika TS-extrakt kan beröra varandra. Att Scania 
skulle kunna lägga upp TS för framtiden är önskvärt men problemet är att göra detta i 
strukturen. Eftersom TS ändras med tiden och projekt skjuts framåt eller tidigareläggs. 
Författaren upplever inte detta heller som ett huvudproblem med dokumentet. Författaren 
tycker att Scania borde i första hand ta ett steg tillbaka och säkerhetsställa processen. 

 
6.4.1 Ändringshantering 
 

Idag har det skapats ett dokument där processen förklaras från framtagning av TS-extrakt 
till publicerade TS. Ett problem som framkommit under intervjuerna är att R&D inte 
efterföljer denna process. Efterföljs inte processen så kommer uppdateringen av TS-
extrakt heller inte fungerar utan TS-extrakt blir ett dokument som först uppdateras under 
sista delen av utvecklingsprocessen men detta är helt tvärtemot vad teori enligt 
Andersson & Felici (2002).  
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För att Scania skall komma till rätta med alla dessa grundproblem måste de ta ett steg 
tillbaka och fokusera på problemet istället för att fokusera på att finna nya lösningar.  
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7. Slutsatser och rekommendationer 
 
 

I detta kapitel vill författaren utifrån föregående kapitel ge förslag och rekommendationer. 
Dessa rekommendationer kommer att presenteras i punktform. 

 
 
För att Scania skall kunna dra nytta av det som framkommit i denna uppsats bör Scania ta ett 
steg tillbaka i förändringsarbete och utgå från de mest grundläggande principer som finns för att 
genomför att förändringen med teknisk specifikation. Nedan har författaren i punktform delgivit  
rekommendationer.  
 
7.1 Rekommendationer TS 

 
• Benämningen TS 

Det finns en stor risk att det blir missförstånd vid diskussioner gällande dagens TS då 
ordet kan betyda TS eller TS-extrakt. Samma problem uppkommer på intranätet där allt 
kallas TS.  

o Benämn TS-extrakt för extrakt och TS för TS 
 

• Upprepa processen och påvisa de tydligt fördelar med arbetssättet. Detta för att 
konstruktörer, projektkontoret, Förutveckling och övriga berörda avdelningar ska se 
fördelarna med processen.   

 
• Öka förståelsen för TS kan leda till förbättrad kommunikation mellan avdelningarna. Det 

kan även leda till minskad arbetsbelastning på produktsamordning. 
 

o Nyanställda får sätt sig in i TS. 
o Mallar för TS-extrakt skall vara pedagogiskt utformad 
o Informationskampanjer 
o Tydligöra syftet med TS 

 
Detta bör på längre sikt kunna ge 
 

o Större användning av TS 
o Förutveckling är ansvarig för att kvalitetssäkrat dokumentet 
o Förutveckling säkerhetsställer att de inte lämnar ifrån sig ofärdig material 

 
• För att säkerhetsställa att TS verkligen används i organisationen bör Scania gör en större 

undersökning. Denna undersökning skulle kunna vara av enkätform, eller ett 
examensarbete. 
 

• TS är idag ett nersvärtat dokument för att lyfta dokumentet kan enkla saker göras som 
tillfredsställer övriga organisationens krav. 

o Publicerar TS 6 månader innan SOP istället för SOCOP. 
o Publicera TS oftare. 
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o Gör det möjligt att komma åt gamla upplagor av TS. 
o Kvalitetssäkra dokumentet – någon mer granskning innan publicering 
o Tydliggör ändringsloggen på TS-hemsidan. 

 Till exempel byt namn från Messages till Changes in TS. 
 

• Att kunna ta ut TS direkt ur VCR skulle lösa problem som att TS inte publiceras 
tillräckligt ofta. 

o Koppla VCR till en konfigurator. 

7.2 Rekommendationer TS-extrakt 
 

• För att Scania skall komma på bana med problemet med att TS-extrakt inte efterföljer 
den givna processen bör Scania gör en hel del åtgärder. De främsta har författaren varit 
inne på tidigare i detta kapitel.  

o Att förankra processen är det största och det svåraste arbetet Scania har framför 
sig.    

o Benämn TS-extrakt för Extract på Intranätet inte som idag där det antingen står 
TS eller 085_TS. 

o Anordna tvärfunktionella workshops där TS-extrakt diskuteras vad Scanias olika 
organisationer vill ha ut av detta dokument. 

o Dela med sig TS-extrakt mellan projekt. 
 Skapa en projektportal där TS-extrakt finns.  

o Status på TS-extrakt måste utarbetas för att var tydlig under hela Pd-processen, se 
bilaga 2 för förlag.  

o Skapa tydliga riktlinjer vad TS-extrakt skall innehålla för information.  
o Tydliggör syftet med TS-extrakt och dess fördelar 

 
• Scania bör bearbeta organisationen så att de är mottagliga för det ”nya” arbetssättet. Utgå 

från avdelningscheferna och förklara nyttan med att ha ett levande TS-extrakt.  Börja 
med att diskutera och lyfta fram fördelarna för avdelningscheferna, kontroll i PD-
processen, spårbarhet i PD-processen, tidigdelning i projekten, ökar tvärfunktionaliteten, 
möjligheter att se vilka förändringar som ägt rum med projektet under PD-processen och 
möjlighet att se vad som är beställaren mål jämfört vad projektet kom framtill. 

o Förtydliga ansvararen under hela produktutvecklingsprocessen. 
o Skap en styrgrupp som hjälper till med förändringsarbetet. 

 Styrgruppen får gärna bestå av chefer för de olika avdelningarna. 
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8. Förslag på examensarbete 
 
 

I detta kapitel ger författaren förslag på framtida examensarbete. Förslagen presenteras i 
punktform. 

 
 
8.1 VCR istället för TS  
  

• Scania borde i framtiden ha ett examensarbete som utreder om det går att skapa TS direkt 
ur VCR. 
 

• Behöver Scania både ECO och TS-extract för att förmedla förändringar under PD-
processen. 
 

• Utreda om det verkligen behövs en utbildning för att öka förståelsen för TS. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide teknisk specifikation 

• Presentera exjobbet 

• Ok att spela in 

Uppvärmning 
• Beskriv dina arbetsuppgifter 

• Hur kommer du i kontakt med TS 

Huvudsaklig intervju 
• Förklara TS med dina egna ord 

o Hur ser processen ut för framtagningen av TS  

o  Dagens behov av ett väl definierat TS? 

o Vem ansvar för TS 

o Vilka fördelar finns när man får in TS tidigt 

o Efterfrågas någon struktur med antal släpp 

o Finns det några falskhalsar 

 (Använder sig buss av VCR och TCR) 

o Arbetssätt/arbetsrutin (skillnad lastbil/ buss) 

• När görs själva TS? 

• Vikten av ett bra TS? 

• Tidigareläggande av releaser TS 

• Vilka är storanvändare av TS?  

• Skillnad mellan buss, lastbil och hytt. 

• Vilka förändringar skulle du vilja göra med TS 

• Hur skall strukturen uppdateras 

Nedvarvning 
• Något vi ej diskuterat som du tror kan vara till nytta för vårt fortsatta arbete. 

• Tack så mycket. 
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Statushantering TS-extrakt 
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TS-extract 
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TS 
 

 


