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Sammanfattning 

På Scania används idag ett antal typer av ritningar som informationsbärare mellan avdelningar 
såväl som ut till externa intressenter. En av dessa ritningar är monteringsritningen. I första 
hand är denna ett underlag skapat av konstruktören för att underlätta för produktsamordnaren 
att bygga struktur och hantera villkor i Scanias IT-stödsystem, men används även av andra 
roller på företaget.  

Denna monteringsritning har ifrågasatts och detta utredningsarbete ska, med 
monteringsritningen som utgångspunkt, resultera i förslag både på kort och lång sikt för att 
hitta bättre och effektivare sätt att samverka, kommunicera och visualisera mellan rollerna 
konstruktör och produktsamordnare, samt att diskutera eventuella för- och nackdelar dessa 
förslag ger upphov till. 

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 produktutveckling, kommunikation och mer specifik 
bakgrundsinformation om Scania. 

I rapporten presenteras resultat inhämtade från omfattande intervjuer med medarbetare på 
Scania som direkt eller indirekt berörs av monteringsritningens existens. Resultatet belyser ett 
antal utvecklingsmöjligheter för monteringsritningen med identifierade problem beträffande 
dess associativa förmåga och dynamiken i en ritning. En omvärldsanalys på Atlas Copco och 
SAAB har även genomförts i vilken det framkom att alternativa arbetssätt har en bärighet i 
industrin och även kan gagna Scania.  

Dessa resultat har analyserats och lett fram till rekommendationer för det framtida arbetet på 
Scania. Med betydande konstruktionsarbete förlagt till 3D-CAD-miljö framstår det som 
rimligt att 3D bär den visuella information som kommuniceras ut i företaget. Ett 
lättviktsformat av 3D-underlaget innebär lägre investeringskostnader samtidigt som 
fördelarna återfinns i ett ökat tvärfunktionellt arbete, större möjligheter till tidigare utbyte av 
utvecklingsmaterial, en mer spridd arbetsbelastning och en ökad insikt om arbetet på 
företaget. 
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Abstract 

Scania is at the moment using a number of types of drawings as a way of communication 
between departments as well as to external stakeholders. One of these drawings is the 
mounting-drawing. Primarily this drawing is a support created by the designer to facilitate the 
product coordinator to build structure and manage conditions in Scania’s IT-environment, but 
it is also used by other roles within the company. 

The mounting drawing has been questioned, and this investigation will, with the mounting 
drawing as a starting point, result in proposals in both the short and long term to find better 
and more efficient ways to interact, communicate and visualize between the roles of designer 
and product coordinator and also discuss possible advantages and disadvantages these 
proposals raise. 

Theory studies and observational studies at Scania presents information that is considered 
necessary to form an opinion about the work and enhance the understanding of results. These 
studies include the theory about product development, communication and more specific 
background information about Scania. 

This report presents the results gathered from extensive interviews with employees at Scania. 
The result highlights a number of development opportunities for the mounting drawing with 
identified problems relating to its associative ability and the dynamics of a drawing. An 
analysis of other companies have also been carried out which revealed that the alternative 
approach has a buoyancy in the industry and also can be beneficial for Scania.  

These results were analyzed and resulted in recommendations for future work at Scania. With 
significant construction work located in the 3D CAD environment, it seems reasonable that 
3D holds the visual information that is communicated in the organisation. A lightweight 
format of the 3D CAD means lower investment costs while the benefits are found in an 
increased cross-functional work, greater opportunities for earlier communication of 
development material, an even more diverse workload and a growing recognition of the work 
at the company. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en generell uppfattning och förståelse kring 
meningen med arbetet. Här presenteras en kort beskrivning av Scania CV AB 

som företag och följs av bakgrund till problemet, mål och arbetets avgränsningar. 

1.1 Om Scania 

Förlagan till vad som idag är Scania grundades 1891 i Södertälje med tillverkning av 
järnvägsvagnar och gick under namnet Vabis. Tidigt breddas verksamheten till att även 
inkludera utveckling och produktion av bilar och lastbilar. Scania, då hemmahörande i Skåne 
med cyklar som huvudprodukt, gick 1911 samman med Vabis för att tillsammans möta den 
tilltagande konkurrensen i Europa. Tillverkning och produktion av bilar, lastbilar och bussar 
skedde vid denna tidpunkt parallellt i Södertälje och Malmö.  

Under seklets första hälft expanderade företaget och under 1960-talet invigdes 
produktionsanläggningar i bland annat Brasilien och Nederländerna. 1969 skedde nästa större 
sammanslagning då Scania-Vabis gick ihop med Saab och bildade Saab-Scania, ett samarbete 
som upprätthölls fram till 1995 då Scania återigen blev ett fristående företag. 

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

– Scanias vision 2009 

Idag är Scania (se Figur 1) en av världens ledande utvecklare och tillverkare av lastbilar för 
tunga transporter, bussar samt industri- och marinmotorer. Utveckling, forskning och 
produktion sker främst i Södertälje men företaget bedriver även verksamhet i Latinamerika, 
Asien, Afrika och Australien med ungefär 34 000 anställda. Från 2008 ingår Scania i 
Volkswagenkoncernen som även är huvudägare i företaget. (Scania, The history of Scania, 
2009) 

 

Figur 1: Scania företagslogotyp 

http://www.scania.com/scania-group/history-of-scania/
http://www.scania.com/scania-group/history-of-scania/
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1.2 Bakgrund 

På Scania CV AB1 används idag ett antal typer av ritningar som informationsbärare mellan 
avdelningar såväl som ut till externa intressenter. En av dessa ritningar är 
monteringsritningen, som även går under namn som sammanställningsritning, gruppritning 
och installationsritning. I första hand är denna ett underlag skapat av konstruktören för att 
underlätta för produktsamordnaren att bygga struktur och hantera villkor i Scanias IT-
stödssystem. Monteringsritningen används även av beredningsgrupper i deras arbete att skapa 
monteringsanvisningar för produkten samt inom eftermarknad för utformningen av 
handböcker och underhållsanvisningar. Historiskt sett har dessa ritningar fyllt en viktig 
funktion och deras betydelse är fortsatt stor även om mycket av den bärande informationen 
idag hanteras genom gemensamma IT-verktyg. 

Som en indirekt konsekvens av den kontinuerliga utvecklingen av IT-stöd för 
utvecklingsarbetet på Scania har monteringsritningens roll ifrågasatts. Ritningen skapas idag 
manuellt och ofta utan att vara associativ med de förändringar som sker och kan därför hamna 
ur fas med verkligheten. Till detta hör att det mesta av det som ritningen beskriver redan finns 
i de gemensamma IT-stödssystemen och frågan är om ritningen i så fall tillför värde för 
utvecklingsarbetet. Vidare finns ingen given standard för hur information på denna ritning 
skall beskrivas vilken kan leda till problem och merarbete för berörda parter. (Johansson, 
2009) 

1.3 Syfte 

Detta utredningsarbete ska, med monteringsritningen som utgångspunkt, resultera i förslag 
både på kort och lång sikt för att hitta bättre och effektivare sätt att samverka, kommunicera 
och visualisera mellan rollerna konstruktör och produktsamordnare, samt att diskutera 
eventuella för- och nackdelar dessa förslag ger upphov till. (Johansson, 2009) 

1.4 Avgränsningar 

Huvudobjektet för detta arbete är monteringsritningens roll på Scania och övriga ritningar 
som figurerar i företaget kommer inte att tas i beaktande. 

Monteringsritningen används inom flera olika funktioner på Scania men fokus för detta 
utredningsarbete kommer att vara hur den används som kommunikationsmedel mellan 
rollerna konstruktör och produktsamordnare och främst på avdelningen RT (se Figur 2). 
Emellertid kommer en diskussion om eventuella konsekvenser för andra roller och delar av 
företaget föras. 

Utförandet av arbetet förutsätter en förståelse av hur Scanias organisation är uppbyggd, hur 
utvecklingsprocessen samt de IT-verktyg som används inom organisationen ser ut, vilket 
kommer att presenteras i rapporten. Centralt för detta utredningsarbete är de system och 
verktyg som används i produktutvecklingsprocessen.  

                                                 
1 Hädanefter refererat till som Scania 



Monteringsritningens vara eller icke vara 

8 

Research and Devopment

Controlling

UC

Human 
Resources

UH

Technical
Devlopment

UT

Vehicle Definition 
and Product

Quality
Y

Truck, Cab and 
Bus Chassis 

Development
R

Powertrain
Development

N

Product
Development and 

Quality Trucks 
and Buses. SLA

Vehicle
Definition

YD

Project
Office

UP

Product Quality and 
Tech. Information

YS

Bus Chassis 
Development

RB

Cab 
Development

RC

Systems 
Development

RE

Axle Development 

NA

PowertrainControl 
Syst. Development

NE

Engine 
Development

NM

Transmission 
Development

NT

Truck Chassis 
Development

RT

 

Figur 2: Schematisk bild över R&Ds organisation på Scania med fokusområde för arbetet 

De förändringsförslag som rör det kortsiktiga perspektivet kommer inte att innehålla 
förändringar av befintliga IT-system utan kommer att inriktas på att på ett effektivare sätt 
utnyttja de funktioner som är tillgängliga idag. Emellertid kommer hänsyn tas till 
utvecklingsprojekt för IT-system som idag inletts på Scania och hur olika programversioner 
kan komma att påverka utredningsarbetet huvudsakliga mål. Förändringsförslag som berör 
arbetet på längre sikt kan dock komma att betyda att rekommendationer om utveckling av IT-
stödet inom organisationen.  
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1.5 Metod 

I denna del redogörs för vilka metoder som kommer att användas. En sammanfattande  
bild ges över avsikten och tillvägagångssättet med respektive metod.  

1.5.1. Teoristudier 
I de teoretiska studierna erhålls information från publicerat material inom ämnen som berör 
syftet med utredningsarbetet. Denna information behandlas och redovisas i rapporten för att 
öka förståelsen av problemet, arbetsgången och resultatet för läsaren.  

Teori inom ämnen som rör examenarbetet såsom kommunikation, rollteori, samarbete m.m. 
kommer att inhämtas. Tidigare publicerade examensarbeten, databassökningar, böcker och 
andra avhandlingar kommer kontinuerligt att studeras även om prioriteten för detta kommer 
att ligga i den första delen av arbetet. Scania bidrar med utbildning och introduktionskurser 
inom relevanta områden och är även beredda att bistå med hjälp vid databassökning. 

1.5.2. Empiriska studier 
Empiriska studier har sin utgångspunkt i tillgänglig och erfarenhetsmässigt bevisad fakta. Till 
skillnad från allmänteori inom ämnet som ska undersökas betonar empirismen vikten av att 
undersöka den verklighet som idag existerar.  

Vid ett utredningsarbete som detta kan skiljelinjen mellan faktiskt empiri och resultat vara 
svår att särskilja. I enlighet med de vedertagna riktlinjer som gäller för empiriska studier är 
det av yttersta vikt att objektivt studera den verklighet som råder och lämna slutsatser och 
resultat därhän. (NE, empiri, 2009) 

I detta arbete är Scania objektet för de empiriska studierna. Informationsanskaffningen sker 
främst genom intervjuer på företaget men även tidigare publicerade artiklar om företaget 
studeras och utvärderas. Denna empiriska studie kommer sedan att ligga som grund för de 
resultat som presenteras. 

1.5.3. Intervjuer 
Den främsta källan för information kommer att vara intervjuer som genomförs med olika 
personer inom framförallt Scania. Främst kommer konstruktörer och produktsamordnare att 
intervjuas men för att få en vidare kännedom om problematiken och andra infallsvinklar 
kommer även intervjuer med till exempel monteringsberedare, illustratörer och andra 
anställda utan direkt koppling till denna utredning att utföras. Informationen kommer att 
analyseras och om möjligt spåras till gällande teori. I inledningsskedet är intervjuerna av 
öppen karaktär under fri ledning eftersom detta leder till en större variansrikedom och en 
öppnare diskussion med personlig kontakt med respondenten. När den huvudsakliga 
problematiken är utredd och problemet isolerats ytterligare kommer intervjuer ske under mer 
kontrollerade former. 

1.5.4. Benchmark 
En benchmarkstudie kommer att genomföras med ett företag som har liknande roller och 
arbetssätt som Scania. Förutsättningen är att ett lämpligt företag är villigt att ställa upp samt 
att det ryms inom tidsramen. 

Omvärldsanalys (benchmarking) är ett utvecklingsverktyg vars främsta mål är att förbättra 
arbetet inom företaget genom att vidga perspektivet för hur processer kan tillämpas. Genom 
en omvärldsanalys inhämtas information och som utvärderas. Vanligtvis utgår en 

http://www.ne.se/sok/empiri?type=NE
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benchmarking från att studera goda förebilder och ”best practice”, internt eller externt, men 
resultat kan vara lika användbara och legitima då mindre lyckade projekt/företag utvärderas. 
(NE, benchmarking, 2009) 

Vid en intern benchmarking studeras avdelningar på företaget och dessa ställs mot varandra, i 
vilka likheter och skillnader utvärderas och analyseras. Kunskap kan direkt spridas ut i 
organisationen och åtgärder genomföras. (NE, benchmarking, 2009) 

Vid en extern benchmarking studeras ett eller flera andra företag för att få en insikt om hur 
arbetet sker där. Hela företag kan studeras men normalt koncentreras den externa 
benchmarkingen till att ett specifikt område som sedan jämföras sinsemellan. För att 
säkerställa kvalitén på underlaget studeras i regel företag inom liknande affärsområden, men 
beroende av tid kan även vitt skilda företag studeras för att på så sätt vidga perspektivet för 
benchmarkingen. Efter analys av extern benchmarking utvärderas om och på vilket sätt dessa 
lärdomar skulle kunna appliceras inom den aktuella organisationen. (NE, benchmarking, 
2009) 

I detta arbete kommer både en intern och extern benchmarking att genomföras. Avdelningar 
på Scania med liknande arbetsuppgifter jämförs och utvärderas. En omvärldsanalys på Atlas 
Copco, SAAB Aerostructures kommer att ske. 

1.5.5. Informationsbearbetning  
Figur 3 illustrerar hur inhämtad information tas tillvara och bearbetas under projektets gång. 
Hur informationsinsamlingen sker beskrivs i tidigare avsnitt. 

Figu

Bearbetning och analys sker genom 
diskutera kring för utredningen rel
idégenereing som undergår kont
införskaffas. Slutligen återstår utvär
slutsats och rekommendation. 

 

Idégenerering 
 

r 3: Informationsbearbetning 

att strukturera den information som har införskaffats och 
evanta aspekter. Parallellt med dessa moment sker en 
inuerliga omprövningar allteftersom ny information 
dering av information och idéer som slutligen bidrar till 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras information som anses nödvändigt för att dels bilda 
sig en uppfattning om arbetet samt öka förståelsen för resultat. Som underlag för detta kapitel 
ligger i huvudsak vetenskapliga artiklar, tidigare publicerade examensarbeten och litteratur.  

2.1 Produktutveckling 

Produktutveckling innebär förslag och metoder som möjliggör en vidareutveckling eller en 
nyutveckling av en produkt eller tjänst. Det finns två huvudtyper av utveckling, dels radikal 
produktutveckling i vilken en helt ny produkt tas fram (radikal innovation) samt inkrementell 
produktutveckling (inkrementell innovation) som främst bygger på vidareutveckling av redan 
existerande produkter och tjänster.  

Generellt genomgår en produktutvecklingsprocess ett antal steg som normalt består av 
förstudier, idégenerering, konceptualisering och verkställande. Dessa steg, samt tekniker för 
att anpassning och effektivisering av produktutvecklingsarbetet redovisas i avsnitten nedan. 

2.1.1. Produktutvecklingsprocesser 
Med mål att anpassa produktutvecklingen efter skiftande behov finns ett antal hjälpmedel i 
form av processmetoder att tillgå. Dessa metoder drar upp riktlinjer för hur företag bör arbeta 
i utvecklingsarbetet. Vanligt förekommande är att en grundmodell bestäms, varpå denna 
influeras och beblandas med andra metoder för att på så sätt anpassa arbetet efter företagets 
specifika behov och mål.  

Linjära produktuvecklingsprocesser är väl beprövade och kännetecknas av tydliga och strama 
riktlinjer för arbetet i vilket arbetet delas upp i delar, som utförs i kronlogisk ordning och 
iterationer helst ska undvikas. Dessa metoder har den fördelen att fokus ligger på en del av 
utvecklingsprocessen i taget och mycket kraft kan därför riktas på specifika problem, knutet 
till steget i fråga. Detta leder även till en minimering av distraktionsmoment från andra delar 
av processen samt att det ger en god överblick över utvecklingsprocessen. Specialiserad 
kompetens kan bidra med sina respektive färdigheter vid varje steg. Tydliga milstolpar skapar 
en trygghet där alla involverade vet när nästa steg i processen ska påbörjas samt att 
utvecklingskostnader noga kan kontrolleras och utvärderas under processens gång.  

Nackdelar med linjära metoder är de kan anses som alltför statiska och kan påverka den 
kreativa processen negativt. Strama riktlinjer och tidsramar för när nästa steg ska påbörjas 
kräver en väldigt god planering och insikt om de olika delmomenten. Eftersom arbetet bör ske 
kronologisk och modellen är framtagen för arbete som inte kräver iterationer, kan just 
tillfällen då iterationer krävs påverka utvecklingsarbete i negativ mening. Förändringar som 
uppkommer i processen kan få betydande negativa konsekvenser, särskilt om dessa sker mot 
slutet av projektet, då de tenderar att bli alltmer kostsamma. Trots att modellerna uppmanar 
till tvärfunktionellt arbete krävs det tydliga riktlinjer för hur detta skall ske i en linjär 
produktutvecklingsprocess, eftersom det annars är lätt att dela upp arbetet i 
kompetensområden.   

Till skillnad från de linjära utvecklingsmodellerna är de iterativa formade för att just främja 
ett iterativt arbete. Faserna som en iterativ process går igenom är gemensam med de linjära 
modellerna men med den skillnaden att iterationer inom, och mellan faserna, uppmuntras och 
underlättas av modellens utformning. Detta skapar en dynamik i produktutvecklingen och 
underlättar det tvärfunktionella samarbetet då riktlinjerna för iterativa processer är mindre 
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strama än hos de linjära. Detta kan även medföra att modellen inte upplevs som lika framtung 
då den initiala planeringen vid projektuppstart inte nödvändigtvis behöver vara lika 
omfattande som hos de linjära modellerna. (Schulmann, 2008) 

2.1.2. Integrerad produktutveckling 
Ett arbetssätt som spänner över och påverkar arbetet oberoende av vilken utvecklingsprocess 
företaget har är integrerad produktutveckling (concurrent engineering). Att arbeta i 
tvärfunktionella team där expertis från skilda områden möts och samarbetar tätt är centralt för 
angreppssättet. Det tvärfunktionella arbetssättet har länge existerat men det var först under 
1990-talet som begreppet integrerad produktutveckling kom att bli en tydligt organisatorisk 
strävan inom de större företagen. (Johannsson, Persson & Petterson, 2004) 

                 

Figur 4: Integrerad produktutveckling i jämförelse med traditionell 

En positiv effekt av tvärfunktionell integration är möjligheten att upptäcka potentiella risker 
och problem tidigt i ett projekt. Denna effekt härstammar från att expertis med olika 
specialområden integreras och synpunkter kan hämtas in och bearbetas tidigt i 
utvecklingsprocessen (Browning, 1998). På detta sätt tas hänsyn till många olika aspekter i 
projektet och en helhetsbild formas utifrån detta. Den osäkerhetsaspekt som är vanlig, särskilt 
då en helt ny produkt ska utvecklas, minimeras genom att samtliga i projektet får en större 
insikt i vad de olika delgrupperingarna arbetar med. (Aljaderi, 2007) 

En annan positiv effekt av tvärfunktionell integration är att utvecklingstider kan reduceras (se 
Figur 4). Detta görs genom att integrera och organisera organisationens olika kunnande och 
kompetenser i ett tidigt skede av processen. Avstämning kan göras där en helhetsplan kan 
formas utifrån en diskussion inom den tvärfunktionella gruppen. Åsikter, synpunkter och 
information hämtas in och om detta arbete, som kan bli en komplex uppgift beroende på 
organisationens storlek, görs utförligt och noggrant kan värdefulla tidsvinster erhållas 
eftersom varje tvärfunktionell grupp har en tydlig bild över vad som måste göras. Arbetet kan 
då fortgå parallellt med tydliga mål vilket bidrar till produktivitet och effektivitet. En tredje 
positiv effekt är att en tvärfunktionell struktur bidrar till en ökad innovationsgrad och att 
kreativitet främjas. Skilda infallsvinklar fås genom att människor med olika kompetenser 
sammanförs och en synergieffekt kan uppnås. 
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Många kan uppleva en tvärfunktionell integration som en tidsineffektiv process. Detta har sin 
grund i att denna modell kräver en omfattande planering, särskilt i början av ett projekt, där 
fokus ligger på att organisera och inhämta information från de olika kompetensområden som 
finns inom organisationen. Startsträckan kan därmed upplevas som lång och den initiala 
motivationen som oftast återfinns i början av ett projekt kan gå förlorad.  

För en lyckad integrering är möten ett nödvändigt inslag för att upprätthålla kontrollen över 
de subsystemen, avstämning och beslut inför framtida utveckling. Detta kan leda till att 
arbetet i delgrupperingar avstannar tillfälligt och att medlemmar tappar fokus och 
produktiviteten minskar. (Adamson, 2008) 

Hur pass tvärfunktionellt ett företag arbetar är en organisatorisk och strategisk fråga. Förutom 
att integrera och arbeta tvärfunktionellt inom företaget kan ett sådan arbetssätt även 
uppmuntras kontra externa intressenter, som då tillfredsställs med en ökad insikt om 
företagets verksamhet och kan arbeta parallellt med utvecklingsarbetet och vidta nödvändiga 
åtgärder för det nutida såväl som det framtida arbetet. 

2.1.3. Förändringsarbete 
Möjligheten att genomdriva förändringar i en organisation är dels en fråga om omfattning av 
eventuella förändringar och dels hur företaget är uppbyggd. Det finns dock metoder som ökar 
möjligheten till ett lyckat förändringsarbete, oavsett förutsättningar. John P Kotter, professor i 
ledarskap vid Harvard Business School har under många år studerat detta förändringsarbete 
och vad som påverkar utfallet. I Leading Change (1996) låter han sammanfatta sina 
erfarenheter och utformade åtta steg som anses nödvändiga för ett lyckat förändringsarbete. 

1. Skapa en känsla av allvar och angelägenhet – Det gäller att övertyga medarbetarna 
att en förändring är nödvändig och försäkra sig om att alla inblandade är beredda att 
göra vad som krävs för att lyckas i arbete. 

2. Bilda en samordnad styrgrupp – Det är mycket viktigt att förändringsarbete bedrivs 
inom hela organisationen och att ledare för varje avdelning är involverade i detta 
arbete. Budskapet om förändringen skall genomsyra organisationen inifrån och helst 
undvika att förändringsbeslut påbörjas uppifrån eller nedifrån i organisationen. 

3. Formulera en vision och strategi – Ett lyckat förändringsarbete bygger på att en 
framtidsbild målas upp av ledningen, som tilltalar alla som påverkas av förändringen, 
internt såväl som externt. En välformulerad vision kan motivera den enskilda att 
uppbåda den extra kraft som ibland krävs vid ett förändringsarbete. Långsiktiga 
vinster överskuggar de kortsiktiga uppoffringarna. En vision med tydliga mål skapar 
även en känsla av gemenskap där alla arbetar åt samma mål och förvirring angående 
syftet elimineras därmed. Kotters recept för framgångsrika och effektiva visioner bör 
uppfylla vissa kriterier: Ge en bild av framtiden, tala till människors långsiktiga 
intressen, innehålla realistiska mål, tydliga nog att styra beslutsfattande, flexibla nog 
att ge utrymme för enskilda initiativ samt att de är lätta att förmedla. 

4. Förmedla visionen – Att utforma en tydligt vision är givetvis av yttersta vikt men om 
visionen inte vidareförmedlas på rätt sätt så är arbetet lönlöst. Man bör här tänka på att 
vara tydligt och rak, sprida budskapet genom alla tänkbara instanser och att upprepa 
budskapet till dess att man med säkerhet vet att det verkligen gått fram. För en ledare 
eller anställda som bedriver själva förändringsarbete är det mycket viktigt att leva som 
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man lär och att genom praktiskt handling förmedla visionen och de förändringar som 
ska ske. 

5. Ge de anställda befogenhet att agera – Vid ett förändringsarbete är det viktigt att vara 
medveten om att allt med största säkerhet inte kommer att fortlöpa utan 
komplikationer. Därför är det viktigt att vara lyhörd för de problem som kan uppstå 
och skapa förutsättningar och ge befogenhet för de anställda att komma med förslag 
till alternativa lösningar till specifika problem. Detta är dels viktigt eftersom de 
anställda blir mer involverade i förändringsarbetet samtidigt som man undviker att 
processen stannar av. 

6. Skapa kortsiktiga vinster – Trots att en tydlig vision kan överbrygga det initiala 
motståndet till en förändring kan det vara av betydelse att även formulera och skapa 
kortsiktiga vinster för den enskilde som märks tidigt i processen. Detta för att 
upprättahålla motivationen hos de anställda under den tid då den omedelbara 
entusiasmen har släppt och arbetet återgår mer till det normala. 

7. Bredda arbetet – Samtidigt som de kortsiktiga vinsterna är viktiga att poängtera är det 
lika viktigt att tydliggöra att detta inte betyder att förändringsarbetet på något vis är 
slut, utan att det långssikta målet fortfarande gäller. Detta kan vara viktigt i såväl 
specifika förändringsarbeten med mer konkreta mål, som i det ständiga 
utvecklingsarbetet som bygger mer på visioner. 

8. Förankra de nya inställningarna i företagskulturen – När ovanstående steg är tagna i 
förändringsarbete gäller det att förankra det nya i organisationen och få detta att bilda 
en ny norm för arbete. Här gäller det att vara konsekvent, tålmodig och acceptera 
tillfälliga bakslag. Ett förändringsarbete är ingen linjär process utan måste anpassas 
efter situationen och vara förberedd för eventuella förändringar. Emellertid är det 
viktigt att aldrig tappa fokus på målet och inte låta förändringar i själva 
förändringsarbetet påverka detta arbete. 

2.2 Produktarkitektur 

Produktarkitektur handlar om att på olika sätt gruppera produktens funktionsrealiserade 
konstruktionslösningar av företagsspecifika skäl. (Johannesson et.al, 2004) 

Med en produkts arkitektur avses hur produkten är uppbyggd av funktionsrealiserade 
dellösningar och hur dessa är arrangerade till varandra, hur de samverkar och med vilka 
gränssnitt de kan kopplas ihop (Ulrich & Eppinger, 2007). Enligt Johannesson m.fl. är det 
nödvändigt att beakta vilken arkitektur en produkt ska ha då komponenter väljs och då nya 
detaljer konstrueras, detta för att de ska passa in i den övergripande produktstrukturen och för 
att gränssnitten ska bli de rätta.  

“Engineers generally work from the function of a system, to the  
architecture of an assembly, to the shape of parts.” 

- Ulrich & Eppinger, 2007 

Produktens arkitektur bör skapas i samband med att konceptlösningen utvecklas till en 
produktsammanställning, i vilken detaljerade beskrivningar av produktens alla delar och hur 
dessa är relaterade till varandra samt hur de ska byggas ges. I denna fas bör även en 
layoutbeskrivning av produkten genereras. Produktlayouten handlar om gruppering och 
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placering av fysiska komponenter av geometriska, orienteringsmässiga och utrymmesmässiga 
själ och tar alltså inte hänsyn till företagsstrategi. Den mest utbredda typen av 
produktarkitektur är den modulära (se avnitt 2.1.4). 

Produktarkitekturen är en del av ett företags strategiska utvecklingsfilosofi och den bör kunna 
spåras till behov som i sin tur bildar en referens till vad kunden efterfrågar. En 
systemproduktbeskrivning ska beskriva produkten utifrån tre olika vyer:  

• Strukturvy - visar hur produktens delar är strukturellt relaterade till varandra. 
• Layoutvy - visar hur systemets delar är placerade i rummet. 
• Funktionsvy - visar sambanden mellan systemets funktioner.  

(Ulrich & Eppinger, 2007) 

2.1.4. Modularisering 
Eftersom företag ständigt strävar efter effektivisering av sina processer, maximalt utnyttjande 
av befintliga resurser och kostnadsminimering samtidigt som krav på att kvalité och 
kundanpassning hos produkten ska bibehållas, har strategier för att hantera detta utvecklats. 
En metod för att hantera detta är att utveckla en gemensam plattform som bildar en bas för 
verksamheten, vilket bildar grundstenen bakom modularisering och är en strategi som nyttjas 
inom de allra flesta områden och branscher, inom service såväl som i tillverkningsindustrin. 

Vad gäller modularisering inom företag där kärnverksamheten är den fysiska produkten består 
detta främst i att en gemensam plattform skapas varpå moduler konfigureras med tydligt 
definierade gränssnitt. Modularisering kan här ses som ett systematiskt sätt att separera en 
helhet i delar, så kallade moduler. Modulerna i sin tur delar förutbestämda gränssnitt vilket 
möjliggör att kombinationer av dessa moduler bildar kundanpassade varianter av produkten.   

Denna strategi kan medföra ett flertal positiva effekter däribland kortare utvecklingstider, 
mindre risktagande i utvecklingsprocessen, kortare ledtid i tillverkning samt färre artiklar att 
hantera och administrera. Hur pass utvecklat modulariseringen är inom företag är mycket en 
fråga om företagsstrategi men är även beroende av andra faktorer såsom verksamhetsområde 
och produktportfölj. (Erixon & Stake, 2003) 

Emellertid kan modularisering även påverka verksamheten negativt. Metoden kan upplevas 
som stel och hämma skapandeprocessen i och med att den kräver att den enskilde tar hänsyn 
till de ramar för vilken processen gäller. (Erixon, 1998) 

2.3 PLM/PDM 

Att lagra och hantera information som rör en produkt har alltid varit en nödvändighet men i 
takt med ökad komplexitet samt kraven på kortare ledtider har även kraven på de system som 
tillhandhåller denna information ökat. 

PDM (Product Data Management) och PLM (Product Lifecycle Management) är två centrala 
begrepp i informationshanteringssammanhang. PDM och PLM betyder i princip samma sak 
men i den senare beaktas en produkts hela livscykel, från idé till återvinning. Den 
grundläggande tanken med PLM är hur kunskapen inom ett företag kan tas tillvara och 
spridas. 

”PLM-lösningar samlar en organisations produktrelaterade information på en och samma 
plats för att möjliggöra användningen av denna för hela företaget, inklusive externa 

leverantörer och kunder. PLM möjliggör samarbete mellan olika roller och funktioner i 
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organisationen inom design, utveckling, tillverkning, marknadsföring, eftermarknad och 
service, tillsammans med alla andra element som rör en produkts livscykel” 

– Konsultföretaget Technia’s definition av PLM 

Enligt Johansson (2004) kan ett PLM-system sammanfattas som de strategiska IT-stöd och 
verktyg som stödjer produktutvecklingsprocessen på ett integrerande och samverkande sätt 
samt hanteringen av en produktbeskrivning över hela dess livscykel (se Figur 5). En viktig del 
av ett PLM-system är hanteringen av objekt, attribut och länkarna mellan dessa. Rutiner för 
ärendehantering, ”workflows” och godkännanderutiner är också vanligt förekommande inom 
PLM. (Johannson, 2004) 

Ekonomi

Service

Inköp

ProduktionFörsäljning

Konstruktion Ekonomi

Service

Inköp

ProduktionFörsäljning

Konstruktion

PLM/PDM

 

Figur 5: PLM/PDMs roll i utvecklingsarbetet 

PLM är inte en färdig process eller funktion som kan implementeras i en organisation via 
olika teknologier utan är i en högre mening medarbetarnas vilja att skapa och sprida kunskap 
inom organisationen. PLM börjar med utvecklandet av en PLM-vision och strategi där varje 
medarbetare är medveten om sin egen betydelse snarare än med implementerandet av ett 
verktyg.(Färnström & Tholin, 2006) 

2.4 Rollteori 

Begreppet rollteori härstammar från socialpsykologisk forskning och beskriver främst de 
skiftande men förutsägbara sociala beteendet hos människor utifrån vedertagna hypoteser i 
ämnet. Teorin betonar hur ordningen formas genom sociala normer samt inre och yttre 
förväntningar hos den enskilda människan såväl som från samhället.  

I alla sociala situationer intar vi en roll. Formella krav på hur vi bör uppträda beskrivs i lagar 
och förordningar men det är främst normer som formats av förväntningar som i hög grad 
påverkar den enskilda människans beteende. 

I företagsvärlden utformas roller, ges titlar och det är främst i arbetsbeskrivningen som rollen 
definieras. Här finns en tydligare formell roll att inta där arbetsbeskrivningen kan ses som den 
formella rollens grund som beskriver vilka förväntningar som bör efterlevas. Hur pass tydligt 
denna formella roll definieras i ett företag är beroende av en rad faktorer men främst på 
företagets storlek, verksamhetsområde och arbetssätt. I ett mindre företag tenderar rollernas 
ramar att vara mer obestämda och spännvidden för rollen större då en och samma person 
måste få lov att hantera ett flertal områden, även om det anses ligga utanför dennes särskilda 
kompetensområde och huvudsakliga arbetsuppgift. Här har den formella och informella rollen 
en benägenhet att flyta samman och någon skiljelinje kan vara svår att finna.  
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Vikten av att definiera roller ökar normalt då företaget växer och antalet medarbetare blir 
större. Detta är en helt naturlig del i att sprida belastningen hos de anställda samtidigt som 
kompetens mer effektivt tas till vara. Denna uppdelning av ansvarsområden kan vara tydlig 
och självklar och kan göra roller enkla att definiera men svårigheter att dra upp den exakta 
skiljelinjen mellan roller kan förekomma. Det är just i detta gränsland, i områden mellan 
roller, som problem kan uppkomma, skapa förvirring och osäkerhet, så kallad rollambiguitet 
(rollosäkerhet). Tidigare formella roller upplöses och ersätts av en ny roll eller sprids på ett 
flertal roller. Anställda som tidigare haft i sin roll att ansvara för en särskild arbetsuppgift kan 
fråntas denna då den hamnar hos en annan roll. Hur en anställd reagerar på en sådan 
förändring är högst personligt då en anställd kan reagera positivt där han ser sig mer 
fokuserad på de uppgifter han fortfarande har kvar, medan kollegan anser sig nonchalerad 
med bristande motivation som följd. Den enskilda människans förväntningar på rollen och 
förväntningar på sig själv ligger här i konflikt med omvärldens. (Adamson & Malvius, 2005) 
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2.5 Kommunikation 

Kommunikation är ett annat namn för att överföra information mellan en eller flera parter. 
Tillvägagångssättet är vanligtvis att via tal, skrift eller bilder vidareförmedla något som på ett 
eller annat sätt berör övriga parter, med ett bakomliggande syfte. Centralt för en effektiv 
kommunikation är att inblandade parter är överens om hur kommunikationen bör ske, samt att 
någon form av gemensamt språk används. (Hartley & Bruckham, 2000) 

2.5.1. Teknisk ritning 
En teknisk ritning är en informationsbärare som visuellt beskriver en produkt med bild och 
text i två dimensioner. Förutom den direkt visuella bilden kan ritningen även bära information 
om struktur, geometri, toleranser och annan information som anses nödvändig för syftet med 
ritningen. På vilket sätt denna skapas, vilken information som den ska förmedla och hur den 
används är beroende av en mängd faktorer, främst företagets verksamhetsområde och 
organisationsstruktur. (NE, 2009) 

2.5.2. 2D och 3D 
Tvådimensionell grafik har länge varit det dominerande verktyget för att visualisera 
information. Från de förhistoriska grottmålningarna fram till dagens industritillämpningar har 
grafiska illustrationer fyllt en viktig roll när det gäller att kommunicera idéer. 
Ritningsstandarder för tillämpningar inom industrin började utvecklas i början av 1800-talet 
och har följt med ända fram till idag. (Clark, 2009) 

Den största anledningen till att företag i allt större utsträckning börjar använda sig av 3D är att 
produkter blir alltmer komplicerade och traditionella verktyg har svårt att hantera 
komplexiteten detta medför. Studier visar även att de företag som använder sig av 3D i större 
utsträckning får ut sina produkter tidigare på marknaden och dessutom till en lägre kostnad än 
de som inte gör det. Att kunna dela data och förmedla koncept över avdelningar och områden 
inom en organisation är ett område där 3D är överlägset 2D och andra mer traditionella 
arbetssätt. (Aberdeen Group, 2006) 

Även om övergången till 3D är långt gången inom de flesta företag så fortsätter 2D att fylla 
en viktig funktion som kommunikationsmedel för mindre leverantörer och partners. Detta 
eftersom mindre tillverkare ofta inte ser det strategiska värdet i att gå över till 3D, för de flesta 
är det en för stor investering och kräver kunskap som inte finns inom organisationen. Det 
vanligaste arbetssättet idag är en blandning av 2D och 3D där 3D är det huvudsakliga 
utvecklingsverktyget men där produktion och beredning görs utifrån 2D-ritningar. 

Alla förändringar i arbetssätt och metoder kräver investeringar och att introducera ett CAD-
system med tillhörande datahantering är en stor investering som kräver utbildning och 
underhåll.   

http://ne.se/ritning
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 2D 3D 

Fördelar Kräver lite resurser 
Sanningsenliga storlekar och former 
Lätt att tillverka från 

 
Sammanlänkad information 
Virtuell testning 
Erbjuder en helhetssyn 
 

Nackdelar Kräver enhetlig tolkning 
Stänger ute de som inte har skolning 
Svårt att visualisera komplicerade former och ytor 

 
Kräver investeringar och resurser 
Hög upplärningskurva 
Många olika program och standarder 
 

 

2D används med fördel när detaljer och precisa relationer ska tolkas medan 3D ger en större 
överblick och ökar tvärfunktionaliteten mellan inblandade parter eftersom det förenklar 
delandet av information. Att kunna utföra interferensanalyser och skapa virtuella prototyper 
innebär att fel och avvikelser kan upptäckas tidigt och förkorta utvecklingstider och dra ner 
utvecklingskostnader. (Aberdeen Group, 2006) 

2.5.3. 3D-representation 
Idag står företag inför de allt större utmaningar som en global marknad, gemensamma 
utvecklingsmiljöer och en PLM-vision om att kunna hantera en produkts hela livscykel ger 
upphov till. För att stödja ett mer integrerat arbetssätt är det viktigt att se över och utveckla de 
sätt produkten kan representeras på.  

Viktigt att tänka på vid produktrepresentation som ska delas över en organisation är bl.a. att 
den bör vara oberoende av plattform/programvara, den bör erbjuda möjligheter för alla 
inblandade att skapa och lägga till information, snabb delning av information mellan 
geografiskt sett skilda avdelningar samt ett skydd för att känslig information som rör 
produkten inte läcker ut. I olika stadium av utvecklingsprocessen kräver användarna olika 
typer av information och representation beroende på vilka roller och funktioner användarna 
har. Dessutom vill användarna ha möjlighet att kunna lägga till sin egen information som kan 
användas i senare skeden. Vanliga CAD-modeller är ofta alltför resurskrävande för att på ett 
enkelt sätt kunna delas mellan olika intressenter. 

Ett sätt att angripa denna problematik är att låta produktrepresentationen bestå av en 3D-
modell i lättviktsformat. Det som framförallt karaktäriserar en lättviktsrepresentation är 
reducerad filstorlek, plattforms-/applikationsoberoende samt möjlighet att skydda känslig 
information. Syftet med en lättviktsrepresentation är just att stödja användare i olika stadium 
av produktens livscykel och att erbjuda ett enkelt sätt för att snabbt erhålla och lägga till 
information som rör produkten. 

Dock är det så att en lättviktsrepresentation består av förenklade geometrier och kan inte alltid 
användas för exakta beräkningar eller virtuell testning. I de flesta lättviktsformat är det 
däremot möjligt att välja med vilken noggrannhet representationen ska ske men en större 
noggrannhet medför högre prestandakrav.  

Även inom lättviktsrepresentation i form av 3D finns olika upphovsmakare och 
intressegrupper där olika representationstekniker fyller olika syften. Den kanske mest 
utbredda inom tillverkningsindustrin av dessa är JT-formatet som  har utvecklats till en de-
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facto standard. JT ägs av UGS Inc. men utvecklas av flera olika intressenter. (Ding, Davies & 
McMahon, 2008) 

2.5.4. Visuell kommunikation 
Generellt är sättet att kommunicera information anpassat för ändamålet och ofta baserat på 
etablerade regler och tradition. När det gäller kommunikation för större folkmassor är det 
nödvändigt att informationen presenteras så enkelt som möjligt. Att tillhandahålla sig 
information bör vara rättframt, mottagaren ska på ett effektivt och enkelt sätt kunna sig den 
kunskap som eftersöks. 

Det mesta av det vi ser sållas bort och faller snabbt i glömska, men det vi ser och som vi 
samtidigt har ett minne av och känner igen har en oerhörd potential att informera, utbilda, och 
övertyga oss som individer, grupper och kulturer (Vance, 2002). Detta eftersom hjärnan 
svarar snabbast och enklast på de fyra visuella attributen färg, form, djup och rörelse. Dessa 
attribut är gemensamma för alla visuella objekt.  

Visuell kommunikation kräver både syn via ögonen och tolkning via hjärnan. Syn är 
förmågan att se någonting men att skaffa sig en uppfattning om vad det är man ser kräver 
tolkning. Denna tolkning sker dock inte automatiskt utan är en aktiv process som är 
situationsberoende och styrs av våra förväntningar, således är det svårt att få ut rätt 
information från en bild om man inte vet vad man letar efter. 

”We notice only when we look for something” 

- Gombrich, 1960 

När man talar om visuell kommunikation är det svårt att inte nämna begreppet visuell 
tolkningsförmåga (fritt översatt från engelskans “visual literacy”) Med detta menas förmågan 
att identifiera och använda de enkla geometriska komponenter som alla bilder kan brytas ned 
till. Dessa komponenter, ofta refererade till som visuella urskiljningar, består bl.a. av prickar, 
linjer, former och färger.  

Robert Atwan föreslår i sin bok Convergences (2002) tre olika men likartade kritiska aspekter 
för att förstå hur information är skapad, inriktad, tolkad och utvärderad. Dessa är 
meddelandet, metoden och mediumet. Atwan menar att för att utreda ett visuellt meddelande 
bör man tänka över vad som förmedlas (meddelande), hur det förmedlas (metod) och i vilken 
form det förmedlas (medium). 

Meddelandet berör innehållet och meningen. I vardaglig kommunikation är det för 
bekvämlighets skull vanligt att innehållet summeras och reduceras. Ett resultat av detta kan 
vara att syftet med kommunikationen misstolkas eller försvinner helt. 

För att tolka meningen och syftet med ett meddelande krävs ett kritiskt och analytiskt 
tankesätt hos mottagaren. Metoden vi väljer för att tolka är beroende av de ord och bilder vi 
ser, de förhållningssätt och synvinklar vi bestämmer samt sättet vi väljer att organisera och 
arrangera våra idéer. (Mohler, 2002) 

Pga. den stora mängd information som möter människan varje dag och som måste analyseras 
och tolkas är det lätt hänt att meddelanden som är svårförstådda helt ignoreras. 

En paradox som hör informationsåldern till är att ju mer information som produceras, desto 
mindre tid har vi att tillgodogöra oss den. (Gombrich, 1960) 
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3.  Empiriska studier - Scania 

I den empiriska studien ställs den teoretiska referensramen mot den faktiska 
 verkligheten och består av fältstudier på Scania i Södertälje.  

3.1 Organisation 

Executive board

Franschise & 
Factory Sales

Research & 
Development

Production & 
Procurement

Financial 
Service

Sales & Service 
Management

R&D Network Suppliers Sales and Service Network Retail Subsidiaries

 

Figur 6: Strategisk uppbyggnad på Scania. 

Scania är uppbyggd av flera olika områden (se Figur 6). De strategiska riktningarna för 
Scania bestäms av ledningsgruppen (executive board) och ansvaret för implementering ligger 
hos gruppledare för respektive avdelningar. 

Varje avdelning ansvarar för att de processer, arbetssätt och metoder som används är effektiva 
och bidrar till ökad tvärfunktionalitet. 

3.1.1. Avdelningar 
De avdelningar som är av intresse för den här utredningen är: 

• Research & Development ansvarar för att utveckla Scanias produkt i enlighet med 
kundkrav, lagkrav och teknologiska framsteg. All utveckling sker med en grund i 
R&D:s principer och prioriteringar samt produktidentitet. Produktutveckling kan ske 
tillsammans med partners när det anses fördelaktigt. (För mer om 
produktutvecklingsprocessen, se avsnitt 4.3). 

• Production and Procurement (Produktion) producerar Scanias fordon och motorer och 
distribuerar dem till sälj- och serviceavdelningen. Här anskaffas också material, 
utrustning och tjänster som nyttjas av Scanias globala operationer. Alla anställda är 
involverade i att etablera bästa tillvägagångssätt och fortlöpande förbättringar av 
arbetsmetoder. 

• Sales and Services Management (Service och Eftermarknad) har globalt ansvar för 
strategier, operationer och kontroller av Scaniaägda sälj- och serviceföretag och andra 
verksamheter. Här ansvaras för serviceportföljer vilket inkluderar reservdelskataloger, 
marknadsföring, prissättning och även verkstadsoperationer.  

3.2 Scaniahuset 

Scaniahuset (se Figur 7) beskriver Scania som företag och genomsyrar allt arbete, på alla 
nivåer och inom alla avdelningar. Som grund ligger Scanias kärnvärden:  
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• Kunden först – från forskning och utveckling via produktion och inköp till försäljning, 
finansiering och tjänster.  

• Respekt för individen – Nya idéer och ny inspiration föds i det dagliga arbetet där 
Scanias anställda utvecklar sin kompetens.  

• Kvalitet – För att kunden ska vara nöjd och behålla sin lönsamhet måste Scanias 
produkter och tjänster hålla hög kvalitet. Tack vare att företaget känner till kundernas 
behov kan hela tiden kvaliteten förbättras på de produkter och tjänster företaget 
erbjuder. Avvikelser används som en värdefull informationskälla för ytterligare 
förbättringar och hanteras genom väletablerade processer. 

 

Figur 7: Scaniahuset  

Från dessa kärnvärden, som utgör fundamentet för hela företaget, har Scania utvecklat idéer 
och visioner om vad som bör tänkas på vid allt arbete på företaget. Utvecklingsprinciper (se 
avsnitt 4.3) och arbetsmetoder mynnar i ambitionen om att arbetet på företaget genomsyras av 
kontinuerliga förbättringar. 

3.3 PU-processen 

Produktutveckling på Scania sker kontinuerligt och nya lösningar introduceras ständigt. Den 
kontinuerliga utvecklingen drivs främst av kundkrav, marknader, tekniksprång och lagkrav. 
De metoder med vilka utvecklingen sker är i första hand baserade på företagets samlade 
erfarenheter samtidigt som avdelningar har egna sätt att beskriva sina egna leverabler och 
metoder. Förändringar på Scanias produkt introduceras i små steg eftersom företagets egna 
erfarenheter säger att produktförändringar introducerade i större steg ofta leder till 
kvalitetsproblem. (Johansson, 2009)   

Beroende av en idés bakgrund och karaktär blir den tilldelad en av tre möjliga 
utvecklingsprocesser enligt Figur 8. 
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Figur 8: Produktutvecklingsprocessen, gulpil-, grönpil- och rödpilsprojekt 

• Förutveckling (Gulpil) är en utvecklingsprocess som hanterar affärsstrategier och 
tekniska lösningar innan en verklig produkt börjar utvecklas. Detta innebär att 
gulpilsprojekt aldrig når tillverkning utan istället avslutas projekten med ett utlåtande 
om huruvida projektet anses värt att gå vidare med. 

• Kontinuerlig introduktion (Grönpil) är den utvecklingsprocess där projekt som ska 
leda till nya produktkonfigurationer samlas. De nya produktkonfigurationerna lanseras 
i intervaller och stöds av så kallad marknadsintroduktionsprojekt som bedrivs 
parallellt med utvecklingsprocessen. 

• Produktuppföljning (Rödpil) underhåller och uppdaterar den aktuella produktfloran 
ute på marknaden. Feedbacken kommer in från marknaden eller produktionsline och 
behandlar säkerhet, kvalitet och/eller kostnad. Förbättringar introduceras kontinuerligt 
vid behov.  

(Johannson, H., 2008) 

All produktutveckling på Scania sker tvärfunktionellt och parallellt. Det innebär att alla 
inblandade ansvarar för ett kontinuerligt samarbete för att säkerställa att alla vet varför 
utvecklingen sker, vad som ska göras, vem som ska göra vad och när det ska vara klart. De 
metoder och processer som styr produktutvecklingen på Scania togs fram i slutet på 1990-
talet och var en följd av att produkten blev alltmer komplex samtidigt som många produkter 
hade kvalitetsproblem. (Johansson, K., 2009 muntlig)  

Förbättringsarbete och förändringar i arbetsprocesser på Scania sker i regel genom en 
testperiod där en utvald grupp med ett begränsat antal människor arbetar utefter de nya 
direktiven. Därefter sker utvärdering varpå beslut tas om huruvida detta ska spridas i företaget 
och om detta ska läggas fram som det allmänna tillvägagångssättet. Om detta sker appliceras 
arbetssättet på berörda avdelningar men varje avdelning/grupp har sedan en frihet att anpassa 
detta efter behov. (Johansson, K., 2009 muntlig) 
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3.4 IT-stöd 

De IT-stödsystem som är av intresse för detta arbeta är CAD-verktyget Catia, 
produktdatasystemet Enovia LCA, stukturhanteraren Spectra/KS samt GEO som närmast kan 
beskrivas som en länk mellan dessa tre system. Dess relationer beskrivs i all enkelhet enligt 
Figur 9. 

Spectra

Catia

Enovia

GEO

 

Figur 9: IT-stödsystemen och dess relationer samt systemssamverkan för GEO-arkivet 

3.4.1. Catia 
Catia är en CAD-miljö i vilken Scanias konstruktörer utvecklar produktförändringar. Scania 
är vid denna utrednings utförande i slutfasen av övergången från Catia V4 till Catia V5. Catia 
är utvecklat av Dassault’s system och programmen används med fördel tillsammans. 

3.4.2. Enovia 
Enovia VPLM är ett PLM-verktyg utvecklat av Dassault Systems. Tillsammans med Catia v5 
kan Enovia VPLM hantera den virtuella produkten under stor del av dess livscykel. På Scania 
används Enovia primärt som ett modellarkiv och är en kommunikationsplattform som 
sammanlänkar delar i Scanias PLM-miljö. Produktstrukturen har valts att hållas separat i 
Spectra. (Folkesson, 2005) 

3.4.3. Spectra 
Det brukar heta att Scania bara har en produkt men att den kan komma i väldigt många 
varianter. För att kunna hantera och representera alla dessa varianter behövs en 
produktstruktur. En produktstruktur är i vanlig mening en hierarkisk och generisk beskrivning 
av produkten där strukturen beroende av specifikationer bryter ner och delar in produkten i 
mindre beståndsdelar såsom komponenter och artiklar (se Figur 10) 
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Scanias produktstruktur beskrivs i det egenutvecklade datasystemet Spectra som är en del av 
stordatormiljön AROS. Spectra bygger på tre stycken olika strukturer, två 
variantkodstrukturer och en konstruktionsstruktur. 

Scania

Bus Truck I/M

ModulvyFunktionsvy Systemvy

Delmodul Delmodul Delmodul

A A Delmodul Delmodul

A AA

A

GPGP A

A A

GP

 

Figur 10: Förenklad illustration över KS i Spectra 

TCR (Translation Code Register) tar hand om ordern från kund och kontrollerar om den 
beställda produkten är möjlig att realisera. Översättningen sker genom variantkoder som inte 
är relevanta för kunden att ta ställning till. VCR (Variant Code Register) gör en fullständig 
teknisk kontroll. Denna struktur behandlar alla tekniska begränsningar och kontrollerar om 
variantkoderna från TCR går att kombinera med varandra. 

Själva produktstrukturen kallas Design Structure och benämns KS som beskriver produkten 
ur ett konstruktionsperspektiv och är nedbrytbar till produktens allra minsta beståndsdel. Alla 
möjliga sätt att kombinera en produkt finns beskrivna här och beskrivningen sker via villkor. 
Till varje representerad komponent eller artikel finns ett villkor som säger när denna faller ut i 
en nedbrytning. Här finns även information om artiklars geometriska positioner i en CAD-
miljö samt metadata för respektive artikel. Spectra kan inte hantera instanser av artiklar vilket 
innebär att en artikel kan finnas på många olika ställen i strukturen vilket ytterligare ökar 
datamängden. 

Spectra beskriver inte bara produkten utan är även den främsta källan till information om dess 
ingående artiklar. Detta gör att Spectra används inom de flesta avdelningar på Scania men 
framförallt inom R&D. 

Spectra är under ständig utveckling eftersom produktförändringar ständigt introduceras i KS. 
Förändringarna kan ske utifrån produktuppföljningar, som behandlar uppkomna fel i 
produkter eller utifrån produktframtagningsprojekt, som behandlar planerade 
produktförändringar. De kan även ske genom specialbeställningar där kunders specifika 
önskemål uppfylls. (Scanias intranet, 2009) 
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3.4.4. ECO 
ECO (Engineering Change Order) är ett verktyg i utvecklingsprojekt vars främsta syfte är att 
tidigt informera berörda parter om de förändringar som skall ske så att nödvändiga åtgärder 
kan vidtas. Ett ECO krävs vid en förändring på produkten. Komplexiteten hos dokumentet 
kan variera beroende av omfattningen av förändringen. I större utvecklingsprojekt som 
innefattar vidareutveckling av ett stort antal artiklar krävs tydliga riktlinjer för hur ett ECO 
ska byggas upp för att bibehålla kvalitén i dokumentet. Scania har utformat en mall för hur 
ECO ska skrivas och vad dokumentet ska behandla. I denna återfinns att innehållet i ett 
fullgott ECO ska innehålla, förutom orsak och en detaljerad beskrivning av förändringen, 
även information om var i tiden den aktuella förändringen ska introduceras samt hur detta 
kommer att påverka organisationen. Vidare ska även förändringar i utvecklingsrelaterade 
dokumentation, såsom CAD-modell, ritningar med flera, beskrivas tillsammans med den 
introducerade förändringen. Även information om hur förändringen påverkar eftermarknad i 
form av reservdelar, manualer och reparation presenteras tillsammans med förslag till hur 
eventuella problem kan undvikas. (Hallnäs, 2006) 

På Scania tilldelas varje ECO ett nummer och en ansvarig konstruktör. Vid projektstart 
bygger konstruktör upp ett preliminärt ECO som sedan uppdateras kontinuerligt. Allteftersom 
genomförs ett antal statusuppdatering som beskriver hur pass komplett ECO:t är och i vilken 
fas utvecklingsarbetet befinner sig. Berörda parter inom organisationen meddelas om 
uppdateringar av ECO via en intern prenumerationstjänst och kan på så sätt anpassa arbetet 
och vidta åtgärder om så krävs. (Almérius, 2006) 

3.4.5. ECO-status 
Ett ECO kan befinna sig i fyra olika status beroende på i vilken fas produktutvecklingen är. I 
Scanias produktutvecklingsprocess beskrivs fyra olika faser: förstudie, utveckling, 
verifikation och implementering. Vilka som har åtkomst till ECO styrs av 
behörighetsnivåerna för respektive ECO och det är först i den sista behörighetsnivån som alla 
inom organisationen har full åtkomst. (Hallnäs, 2006) 

Ett ECO distribueras minst två men oftast tre gånger under dess livstid och skickas då till 
prenumeranter som berörs av innehållet. Den första distribueringen sker då status tre och 
behörighetsnivå tre är uppnådda, här ges 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 artiklar. Denna distribution kan ignoreras om även 
artiklarna är klara. Den sista distributionen sker då allt utvecklingsarbete är klart och då 
datum och tider är definierade, detta för att meddela hela organisationen om den kommande 
förändringen. (Hallnäs, 2006) 

3.4.6. GEO 
Rent praktiskt är GEO ett datasystem som gör det möjligt för konstruktörer att dela data med 
varandra för att därigenom få en bättre uppfattning om konstruktionsomgivningarna de 
arbetar i och på så sätt eliminera misstag och missförstånd.  

GEO fungerar som en länk mellan Spectra och Catia V5/Enovia där en nedbrytning med 
villkor och geometriska positioner hämtas från Spectra samtidigt som CAD-geometrier 
hämtas från Enovia. Med informationen härifrån kan en 3D-modell av en 
lastbilskonfiguration skapas. Eftersom informationen i Spectra ser annorlunda ut för varje 
givet tillfälle kommer GEO-nedbrytningarna att följa Spectras generiska struktur. En stor 
fördel med ett verktyg som detta är att eventuella fel och avvikelser kan upptäckas tidigt i 
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produktutvecklingsprocessen och kostnaden för att rätta till problem blir mindre ju tidigare de 
uppmärksammas. Kontinuerlig och tidig publicering i GEO ger även indikationer på 
kommande förändringar i ett givet område (se Figur 11). Detta är värdefull information för 
konstruktörer som jobbar i det aktuella området.  

 

Figur 11: Önskat arbetssätt i GEO med kontinuerliga uppdateringar 

Det är bara konstruktörer som direkt tillför information till GEO-arkivet via Spectra och 
Enovia men informationen används inom många olika områden, t.ex. hållfasthetsberäkningar, 
geometrisäkrare och konstruktionsgenomgångar. (se Figur 12) (Hanner, 2009) 

 

Figur 12: GEO med dess användningsområden 

3.5 Modularisering 

Scania har en lång tradition av att arbeta med modularisering som grund för sin 
produktutveckling och detta har blivit lite av ett signum för företaget. Det brukar sägas att en 
Scanias produkter i grunden är en och samma men som kan varieras i ett nästan oändligt antal 
varianter tack vare modulsystemet (se Figur 13). Detta modulsystem, tillsammans med de 
många varianter, tillgodoser både företaget konkurrensfördelar i form av att en större mängd 
artiklar kan återanvändas i olika produkter, även mellan olika produktgenerationer, samt att 
kunden kan anpassa produkten efter behov.  

Scania definierar modulariseringen genom tre huvudprinciper; standardiserade gränssnitt, väl 
avvägda prestandasteg och lika lösningar, lika behov. Standardiserade gränssnitt beskriver 
den gemensamma sammankopplingspunkten för komponenter i en komponentserie. Dessa 
gränssnitt kan ta sig i formen av kontaktgränssnitt, utrymmesgränssnitt och/eller 
informationsgränssnitt och kan ses som hörnstenen i generell modulariseringsstrategi. 
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Komponenter bygger sedan upp en komponentserie vilket är en samling komponenter vars 
grunduppgift är densamma, men särskiljs vad gäller prestanda, som i sin tur bestäms av väl 
avvägda och specificera prestandasteg som den enskilda komponenten ska uppfylla. 
(Ulfswärd, 2004) 

 

Figur 13: Principbild över Scanias modulsystem. 

Denna filosofi präglar hela organisationen, från övergripande företagsstrategiska beslut, 
uppbyggnaden och utformningen av de IT-stödsystem som används, till det dagliga arbetet för 
den enskilde konstruktören. Scanias modulsystem ligger även som grund för och möjliggör 
företagets produktutvecklingsprogram där kontinuerliga produktförbättringar ligger i fokus. 

3.6 Roller 

3.6.1. Produktsamordnare 
Produktsamordnarrollen på Scania innebär en länk mellan funktioner och avdelningar som 
berörs av Scanias produktförändringar och variantrikedom. Produktsamordnaren minskar 
belastning för konstruktören genom att ta hand om en stor del av det administrativa arbetet 
som ingår i ett utvecklingsprojekt. Den huvudsakliga arbetsuppgiften består i att genom 
dokumentation av utvecklingsarbetet strukturera nödvändigt information i 
strukturdatasystemet Spectra (se avsnitt 3.4.3). I detta ingår att från begäran av konstruktör 
tilldela artikelnummer och Geometriska Positionsnummer (GP-nummer) i början av 
utvecklingsarbetet, för att sedan följa upp arbetet med att stämma av ECO och ritning mot 
varandra, samt ange variantkoder. Produktsamordnaren har därför en granskande funktion 
som säkerställer kvalitén på arbetet och tillhörande dokumentation. Utöver detta ansvarar 
även produktsamordnare för innehåll och uppdatering av Teknisk Specifikation.  
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Förutom direkt kontakt med ansvarig konstruktör är produktsamordnaren ansvarig för att 
delge nödvändig information till exempelvis inköpare och anskaffare. Däribland ingår att 
distribuera artikelinformation och artikelimpulser (AI).  
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grupp
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grupp
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Figur 14: Produktsamordnings funktion inom R&D 

Varje produktsamordnare ansvarar för att strukturera arbetet från mellan tre till sex 
konstruktörer, beroende på avdelning och omfattning av projekt. Idag arbetar i 
storleksordningen 50 personer som produktsamordnare på Scania i Södertälje (Hammarberg, 
2006). Figur 14 illustrerar produktsamordnings roll inom R&D och hur kommunikationen 
mellan konstruktörsgrupper och produktsamordning vanligtvis sker.  

3.6.2. Konstruktör 
En konstruktörs arbete består i att utföra förändringsarbete utifrån underlag framtagna av 
projektgrupper. Förändringsarbetet kan gälla att ta fram helt nya artiklar eller att uppdatera 
och modifiera redan befintliga. Ofta är det så att en konstruktör arbetar med en specifik artikel 
eller komponent för vilken han/hon också ansvarar för. Detta utvecklingsarbete sker i CAD-
verktyget Catia men i rollen ingår även att ansvara för att testning av komponenter 
genomförs, skriva förändringsrapporter i form av ECO, att publicera sitt arbete i GEO samt att 
skapa monteringsritningar. Idag finns c:a 500 konstruktörer på Scania. (Mansikka, 2007) 

3.6.3. Övriga roller 
Monteringsberedare 

Monteringsberedarens huvudsakliga uppgift är att underlätta vid slutmontering. I rollen ingår 
att bearbeta information och material som tidigare förberetts av konstruktör och 
produktsamordning. Monteringsberedning arbetar i monteringssystemverktyget MONA med 
att skapa monteringslistor och anvisningar och som underlag för detta används främst 
strukturen från KS, ECO och monteringsritningen.  

Strukturen från KS och MONA är i det närmaste identisk men systemen har ingen koppling 
till varandra varpå monteringsberedning överför denna från Spectra till MONA. I MONA 
läggs information om hur monteringen av sammanställningar ska se ut. Anvisningarna är 
formade kring tasks (monteringsmoment) som i sin tur är kopplade till den fysiska 
sammanställningen. Förutom Spectra anses monteringsritningen som en absolut nödvändighet 
vid att skapa anvisningar eftersom beredare bör skapa sig ett sammanhang för beredningen 
och för att forma de tasks som monteringsanvisningen är uppbyggd kring. Ritningen 
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underlättar även vid mer specifika problem med att identifiera artiklar som återfinns på ett 
flertal ställen i en och samma sammanställning. För identifiering av de förändringar som har 
skett används ECO. Denna används även för att kontrollera rimligheten och villkoren mot 
strukturen i KS. 

Illustratör 
Inom eftermarknad ingår ansvar för att informera och underlätta för arbetet vid Scanias många 
serviceanläggningar och verkstäder runtom i världen genom att utforma servicehandböcker. 
På denna avdelning återfinns bland annat illustratörer som skapar bilder till dessa handböcker. 
Som underlag för deras arbete används idag främst monteringsritningen som här används för 
att skapa sig en bild av det sammanhang som artikeln eller sammanställning lyder under. Med 
hjälp av ECO identifieras förändringar och kopplade monteringsritningar spåras. Normalt är 
att en illustration täcker ett större område än vad som är beskrivet på den monteringsritningen 
som är kopplat till ECO:t. Därför bedrivs på denna avdelning mycket av vad som närmast kan 
liknas vid ett detektivarbete med att finna den rätta omgivningen och sammanhanget till vad 
som ämnas beskrivas i servicehandboken.  

Då en lämplig omgivning har hittas omskrivs de berörda monteringsritningar till en 
tredimensionell bild som i sin tur används som underlag för de illustrationer som återfinns i 
servicehandböcker. För att ytterliggare beskriva och förmedla den information som krävs 
återfinns även författare på denna avdelning som understödjer illustrationerna med text. 

3.6.4. Samarbete och kontaktytor 
Kommunikationen och samarbetet mellan produktsamordnare och konstruktör varierar stort 
inom företaget. Det finns generella riktlinjer för hur samarbetet bör ske men varje avdelning 
utarbetar även särskilda modeller för arbetssätt.  

Främst är det den ansvarige produktsamordnaren som lägger fram förslag till hur samarbetet 
bör ske för att det ska fungerar så friktionsfritt som möjligt. Dessa riktlinjer kommuniceras ut 
till konstruktörer på gruppen som anpassar sitt arbetssätt. Varje produktsamordnare har sitt 
eget sätt att strukturlägga konstruktionsarbetet i KS vilket speglas tydligt i samarbetet. 
Förutom detta individuellt utarbetade arbetssätt så dikterar avdelningens verksamhetsområde 
det arbetssätt som är mest lämpligt. Ett arbetssätt som fungerar smärtfritt på en avdelning 
kanske inte alls är möjligt på en annan. 

3.6.5. Teknisk ritning 
På Scania har ritningen länge fyllt en viktig roll i kommunikationen av information till ett 
stort antal avdelningar, och dess betydelse är idag fortsatt stor. Generaliserat finns det tre 
sorters ritningar; artikelritning, förmonteringsritning och monteringsritning, vars syfte 
bestämmer dess innehåll. Artikelritningen beskriver information som används vid 
tillverkningen av respektive artikel. Mått, materialsammansättning och geometri återfinns på 
denna. Förmonteringsritningen beskriver sammansättningen av en enhet i förhållande till de 
ingående delarna, och används främst i produktion vid sammanställning. Monteringsritningen 
beskriver inbördes placering av artiklar i en enhet med information om villkor, 
förändringsnötter med mera, och har sin främsta uppgift i att kommunicera förändringsarbetet 
och som ett hjälpmedel för att bygga struktur (Se avsnitt 3.4.3). Gemensamt för dessa 
tekniska ritningar är att de initialt skapas av konstruktörer. På vilket sätt dessa sedan skapas 
varierar och är högst situationsberoende.  
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Förutom att förmedla förståelse för konstruktionen, har även ritningen historisk sett varit det 
skapande dokumentet på vilken en konstruktör direkt förmedlade sina idéer. Men med 
introducering av informationshantering via datorer och särskilt utvecklingen av Computer 
Aided Design (CAD) har ritningen fått en annan roll. På Scania sker idag skapandet direkt i 
3D-miljö via CAD.  Ritningar byggs därför upp från materialet i 3D och genom representativa 
vyer presenteras en begriplig visualisering av modellen i två dimensioner. 

3.6.6. Monteringsritning  
Monteringsritningen (se Figur 15) skapas av konstruktör och beskriver tillsammans med 
information om placering av artiklar i en enhet även villkor för konstruktionen. Generellt 
baseras denna på tidigare versioner av konstruktionen och information om förändring adderas 
på den redan befintliga. Vid fall då utvecklingsarbete är mer omfattande kan däremot en 
monteringsritning byggas upp från grunden.  

Monteringsritningen främsta uppgift har länge varit som ett direkt underlag vid montering, 
som benämningen antyder. Allteftersom företag växt och variansrikedomen ökat har dess roll 
dock förändrats. Ritningen är fortfarande en viktig del vid montering men används idag och är 
ett viktigt hjälpmedel för att bygga upp struktur tillsammans med de varianter ritningen 
beskriver.  

Vanligtvis skapas monteringsritningen då konstruktören anser sig färdig med 
utvecklingsarbetet, och konstruktionen är klar i CAD. Vid komplexa konstruktioner är det inte 
ovanligt att monteringsritningen består av ett flertal blad, för att på ett så korrekt sätt som 
möjligt representera detaljer i konstruktionen samt varianter. Som komplement till vyer 
används även text för att beskriva avvikelser, ange artikelnummer, villkor och övrig relevant 
information. Varje ritning har en koppling till en eller flera ECO som spåras på ritningen via 
ECO-nummer. En ritning är normalt inget dynamiskt dokument utan uppdateras manuellt vid 
varje förändring.  
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Figur 15: Monteringsritning över batterypack 

Då en monteringsritning är färdigställd skickas denna tillsammans med tillhörande ECO till 
produktsamordnare som strukturerar konstruktionen i Spectra. Monteringsritningen används 
då främst för att ge understöd till de villkor som nämns i ECO och hjälper produktsamordnare 
med att förstå konstruktionen samt bedöma dess rimlighet. Produktsamordnare jämför även 
den information som nämns i ECO med den som finns på ritningen. I fall då dessa inte 
överensstämmer kontaktar produktsamordnare ansvarig konstruktör som genomför 
förändringar där så krävs, antingen i ECO eller på monteringsritningen.  

Då produktsamordnare har utfört granskning av monteringsritningen uppdateras ECO till 
status 4:4, utvecklingsarbetet anses vara färdigt och monteringsritningen komplett. Därefter 
granskas monteringsritningen ytterliggare av ritningsgranskare vartefter ritningen arkiveras.  

Innan konstruktionen går i produktion använder monteringsberedare ritningen för att 
förbereda inför montering. I detta led används monteringsritningen främst för att kontrollera 
vari strukturen artiklarna finns, och särskilt användbar är ritningen då en specifik artikel 
återfinns på flera ställen i konstruktionen. Monteringsritningen är idag den enda visuella 
information som beredare har tillgång till varför den på många sätt är ett oumbärligt 
hjälpmedel. I detta skede sker även en ytterligare granskning av ritning och ECO. Om 
avvikelser förekommer kontaktas ansvarig konstruktör som genomför nödvändiga 
förändringar.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat av arbetet. Detta resultat baseras till övervägande 
 del av vad som framkommit under intervjuer med anställda på Scania.  

4.1 Monteringsritning 

Monteringsritningen ska idag fungera som en informationsbärare mellan olika funktioner på 
Scania. Figur 16 illustrerar de avdelningar som kommer i kontakt med denna ritning och i 
kapitlet nedan presenteras mer ingående på vilket sätt kontakten sker, hur det påverkar arbetet 
och en mer generell syn på monteringsritningen. Resultatet är baserat på de intervjuer som 
genomfördes på Scania under perioden augusti 2009 till november 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Monteringsritningens kontaktytor på Scania 

4.1.1. Konstruktör 
Konstruktören skapar monteringsritningen. Detta sker antingen genom att bygga upp 
informationen från grunden eller komplettera en redan befintlig ritning. Processen med att 
skapa denna anses ibland som tidskrävande och ett icke-värdeskapande arbete för 
konstruktören som i sig inte har någon direkt vinst av denna ritning. Då monteringsritningen 
skapas är konstruktionsarbete i 3D-miljön redan färdigt och nu är ritningens funktion främst 
en visuell kommunikationsplattform.  

”Att sitta och göra monteringsritningar känns helt...(suck)” 

– Respondent om att skapa en monteringsritning 

Bland konstruktörer återfinns monteringsritningens främsta värde i att skapa ett sammanhang 
från tidigare arbete och som ett underlag för att komplettera en ny monteringsritning med 
information. Den kan även fungera som en informationsbärare mellan konstruktörer i fall då 
materialet i 3D inte finns tillgängligt eller då relevant information inte finns att finna i CAD-
miljön. Ritningen anses även visa god överblick över arbetet. 

Under intervjuerna framkom att konstruktörens syn på varför och för vem en 
monteringsritning skapas skiljer sig markant från person till person. Den allmänna 
uppfattningen består i att ritningen skapas för att underlätta för produktsamordnare att bygga 
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struktur men insikten om på vilket sätt denna utnyttjas av produktsamordnare var överlag 
begränsad. Ett flertal respondenter ser monteringsritningens främst som ett underlag vid 
produktion och vid montering. Emellertid finns det en generell osäkerhet hos konstruktörer i 
hur denna monteringsritning idag används utan skapandet av ritningen grundar sig i mångt 
och mycket på att det är en del av arbetsgången som historiskt sett haft stor betydelse i senare 
led av utvecklingskedjan. 

Uppfattningen om huruvida monteringsritningen eller ECO ska ses som den viktigaste 
informationsbäraren är delade. På vissa avdelningar ses monteringsritningen som det givna 
”facit” samtidigt som på en annan avdelning är det lika självklart att ECO står för detta. Detta 
faktum beror främst på den skiftande komplexitet i form av antalet varianter som krävs hos en 
konstruktion som avdelningar behöver hantera. Det arbetssätt som den enskilde 
produktsamordnaren har valt påverkar även i stor grad hur konstruktören arbetar med 
monteringsritningen och vilken information som denne väljer att vidareförmedla på ritningen 
istället för genom ECO.  

Med dagens välutvecklade och integrerade 3D-CADsystem anses monteringsritningen mer 
som ett nödvändigt ont än ett dokument som faktiskt har ett värde för den enskilde 
konstruktören.  Nackdelarna i själva skapandet av monteringsritningen är främst att detta sker 
via manuellt arbete. Artikelnummer och villkor skrivs in för hand vilket kan leda till att fel 
uppstår och en konflikt mellan vad som står i ECO och vad som står på ritningen. 

Det är vanligt att information står beskrivet både i ECO och på monteringsritningen. Detta har 
sin grund i konstruktörens begränsade insikt om vad produktsamordnare behöver för att bygga 
struktur, huruvida det går att utläsa i ECO eller om det underlättar med text på 
monteringsritningen. Generellt finns en logik på en monteringsritning som en konstruktör har 
lättare att förstå varpå denna inom konstruktörsleden ses som en viktigare informationsbärare 
än ECO. Att det på ett tämligen enkelt sätt går att få information och översikt över en 
konstruktion utan tillgång till någon specifik programvara ses som en fördel. 

4.1.2. Produktsamordnare 
Monteringsritningen ska fungera som ett hjälpmedel i arbetet att bygga struktur som ger 
produktsamordnare en visuell överblick över konstruktionsarbetet. Tillsammans med 
tillhörande ECO skapas en struktur som på många sätt utgår vad som beskrivs och visuellt 
presenteras på monteringsritning. 

”Vi lutar oss alltid mot ritningen” 

– Respondent om ritningens betydelse 

Varierande behov och arbetssätt på avdelningarna påverkar dock på vilket sätt 
monteringsritningen används. På vissa håll används den inte alls av produktsamordnare utan 
strukturen läggs enbart utifrån ECO-underlaget, medan monteringsritningen anses som en 
absolut nödvändighet och ett facit för utvecklingsarbetet på andra avdelningar. Detta beror i 
hög grad av komplexiteten hos konstruktionen och antalet varianter som ska behandlas. Andra 
faktorer till detta är hur tätt samarbetet konstruktör och produktsamordnare är under 
utvecklingsprocessen. Vid ett tidigt samarbete mellan konstruktör och produktsamordnare, 
med tätare och frekvent kontakt tycks behovet av monteringsritningen minska. 

Det finns en oenighet angående vilket förhållande som ska råda mellan monteringsritning och 
struktur. Det är inte självklart för en del respondenter huruvida struktur ska byggas efter 
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ritning eller om ritningen ska byggas upp utifrån strukturen. Hur detta hanteras på 
avdelningen beror mycket på samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare. I fall där 
produktsamordnare hanterar många villkor, tenderar det kontinuerliga samarbetet att vara 
mindre frekvent och där styrs i regel strukturen utefter ritningen. På avdelningar där 
samarbetet är tätare och ofta sker i kombination med ett färre antal villkor hjälper 
produktsamordnare till att informera konstruktör om struktur vilket underlättar för konstruktör 
att skapa en monteringsritningen som har sin bas i strukturen. 

Av de produktsamordnare som använder sig av monteringsritningen till att lägga struktur görs 
en jämförelse med den information som finns i det tillhörande ECO:t. Vid avvikelser 
kontaktas ansvarig konstruktör. Vid allvarliga avvikelser återsänds ECO och ritning till 
konstruktör som rättar till eventuella problem men vid mindre avvikelser räcker det vanligtvis 
med att produktsamordnare och konstruktör sätter sig ner för en genomgång.  

4.1.3. Övriga roller 
Monteringsberedare 

Av monteringsberedning används monteringsritningen främst för att skapa ett sammanhang 
för konstruktionen samt som ett hjälpmedel för att dela upp monteringsarbetet i så kallade 
tasks (se avsnitt 3.6.3). Även ECO och KS ligger som grund för detta arbete men 
monteringsritningen ses som en absolut nödvändighet.  

Även vid monteringsberedning görs en jämförelse mellan information i ECO och på 
monteringsberedning och vid avvikelser följs det upp genom att kontakta konstruktör för att 
reda ut eventuella oklarheter.  

Vid förmontering används främst monteringsritningen för att ge en visuell bild samt att 
villkor kan vara lättare förmedlas via en ritning istället för att gå igenom ECO. Detta eftersom 
instruktioner från beredning har svårt att nå fram genom det textbaserade MONA.  

Illustratör 
Illustratörer kommer i kontakt med monteringsritningar vid skapandet av handböcker och 
instruktioner för service och är främst intresserade av den visuella bilden som en ritning 
presenterar. Emellertid upplever de processen att först skapa ett 3D-underlag, som 
vidareförmedlas till dem via en 2D-monteringsritning, som i sin tur går igenom illustratörens 
egna verktyg för att återigen omvandlas till 3D som ineffektiv.  

Respondenter ansåg att det var tydligt att monteringsritningen ej var skapad med illustration i 
åtanke utan ifrågasätter istället konstruktörens mål med skapandet av monteringsritningen. 
Detta faktum minskade illustratörens faktiska nytta med monteringsritningen på grund av att 
de vyer som konstruktören väljer att representera inte alltid gav den information som är av 
intresse för illustratören.  

Utöver detta efterlyser en respondent ett levande dokument som de själva kunde arbeta med 
och skapa ett underlag ifrån. Monteringsritningen är oftast ett statiskt dokument med 
information som många gånger är överflödigt när det kommer till att skapa illustrationer 
samtidigt som det saknas information som skulle vara till nytta i illustratörers arbete.  
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Nytillverking/Prototyptestning 
Anser att ritningen är en relik från de förflutna som bör lämnas. Projekt med introducera 
Delmia, vilket är ett monteringssimuleringsprogram, är på gång vilket möjliggör ytterliggare 
tester och monteringsinstruktioner i en digital miljö. Skulle snabba upp processen och få ned 
kostnader. Problem med ritningar som är uppdaterade och en osäkerhet i om de verkligen 
återspeglar vad som skapats.  

4.1.4. Visuella hjälpmedel 
Monteringsritningens uppgift som bärare av information förlorar sitt syfte utan den visuella 
återgivningen av konstruktionen varför den är oumbärlig i sammanhanget. Denna 
representation på Scania är idag tvådimensionell trots att ursprungsunderlaget är skapat i 3D 
via CAD. Licenser för CAD-program betyder generellt stora investeringar både vad gäller 
faktiska investeringar i mjuk- och hårdvara men också i utbildning av personal. För att 
undvika detta har lättviktsformat utvecklats som återger underlaget från CAD i en 3D-
representation. Dessa program kräver en bråkdel av den kunskap som krävs för att hantera en 
3D-CAD samtidigt som resurser i form av hårdvarukraft är markant mindre. Kostnaden för 
licenser till att skapa dessa 3D-representationer varierar men är i sammanhanget och vid en 
jämförelse med kostnaden för ett CAD-program i det närmaste försumbara. Vidare finns även 
en stor vinning i att den information som skapas i lättvikts-3D kan spridas till berörda parter 
via en viewer som inte kostar någonting. 

Kunskapen om lättviktsformatets existens på Scania är idag begränsade. I roller som arbetar 
med konstruktion i CAD-miljö finns en insikt om formatet men direktiv angående potentiell 
användning är inte utvecklat. I övriga roller som inte kommer i direktkontakt med underlaget 
från 3D-CAD är vetskapen om lättviktsformat i det närmaste obefintlig.  

Interna utredningar om formatets fördelar pågår och en fråga om vilket format som ska väljas 
pågick under detta arbetes gång. I detta val är det viktigt att beakta både programspecifika 
funktioner samt hur väl detta format kan spridas både internt och externt. Under en 
övergångsperiod har formatet 3DXML använts. Målet är dock att ersätta detta med ett format 
som följer vedertagna standarder samtidigt som 3DXML har en begränsning i den information 
som kan lagras och representeras från ursprungsunderlaget.  

4.2 ECO 

4.2.1. Hantering 
Alla förändringar som görs på Scanias produkt ska beskrivas i ett tillhörande ECO. Beroende 
på förändringens omfattning kan ECO:t se olika ut men den ska innehålla en beskrivning av 
förändringen samt nya artikelnummer. Det finns inga riktlinjer om när ett nytt ECO ska tas ut 
eller när förändringar ska göras i det gamla. Det är upp till konstruktören att avgöra detta och 
det vanliga är att en ny utgåva av ECO tas ut om förändringen är stor eftersom det då blir 
lättare att se vad som är nytt jämfört med den gamla. Uppfattningen om vad som ska 
innefattas i ett ECO skiljer sig mycket beroende på vem man talar med. På chassiinstallation 
ses ECO:t som ett komplement till monteringsritningen och all information som behövs för att 
kunna bygga strukturen finns inte med på ECO. På andra avdelningar med mindre 
komplexitet kan det ses som att strukturen ska vara en avspegling av ECO:t och kunna byggas 
helt fritt utifrån detta. 

”Utan ritning har man ingen chans att kolla om ECO stämmer” 

– Respondent om granskningsarbetet 
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Det är vanligt att ECO:er tvingas skickas fram och tillbaka mellan konstruktörer och 
produktsamordnare. Det beror på att det nästan alltid finns fel eller tveksamheter i de ECO:n 
som kommer till produktsamordningen och som inte kan rättas till av produktsamordningen 
själva. Det är konstruktören som i första hand hanterar ECO:t under tiden det läggs till 
information i det och även om det finns generella riktlinjer för hur ett ECO bör byggas upp så 
blir det ofta influerat av hur konstruktören tänker sig förändringen och ECO:t blir på så sätt 
svårt att tolka för någon som inte varit med från början. En respondent menar att 
konstruktörernas generellt dåliga strukturkännedom bidrar till att det är svårt för dem att 
skriva ECO:n på ett tillfredsställande sätt. 

En respondent menar också att små detaljer som skruvar, muttrar och brickor vanligen bara 
beskrivs på ritningen eftersom ECO:t annars blir så kladdigt. Vinklar på nipplar beskrivs i 
princip aldrig på ECO utan finns bara beskrivet i ritningen. Det finns en risk med att vara 
alltför tydlig i sitt ECO och det är att det blir för mycket text som ska tolkas och 
överblickbarheten går förlorad.  

”Verktyget för att beskriva förändringen (ECO) är för dåligt för att  
även kunna hantera komplexiteten avseende villkor.” 

– Respondent om villkorshantering i ECO 

Detta innebär enligt en respondent att vissa produktsamordnare inte vill att konstruktören går 
in på artikelnivå i ECO:t utan vill ha det så kortfattat som möjligt och istället luta sig mot 
ritningen.  

4.2.2. Statushöjning 
ECO:t ska enligt Scanias PU-process gå igenom ett antal statushöjningar i enlighet med hur 
arbetet fortskrider. Det är konstruktören som uppmanar till statushöjning genom att skicka 
ECO:t till högre instans. Härifrån går sedan ECO:t vidare till produktsamordningens chef som 
sedan delar ut det till ansvarig produktsamordnare. Det ska ske en kontroll av ECO:t vid varje 
instans men många respondenter menar att detta inte sker och att det bara är 
produktsamordnaren i slutet av kedjan som gör kontrollen. En anledning till detta menar vissa 
är att ECO-kontroll anses vara produktsamordnarens jobb samt att det kan ta tid att sätta sig in 
i ett ECO tillräckligt för att kunna göra en kontroll. 

ECO-höjningar är ett pappersbaserat system vilket kan innebära att de kan försvinna, hamna i 
fel mapp eller i fel ordning och därmed hamna i ofas med produktsamordnarens planering. 
Produktsamordnare behöver ofta någon sorts återkoppling från konstruktör för att kunna reda 
ut och förstå ett ECO och därigenom kunna höja dess status. Dock är det så att ett ECO inte 
behöver vara fullständigt förrän vid produktionsstart vilket kan innebära att 
produktsamordnaren fokuserar mer på ritningen och strukturen och väntar med ECO till dess 
att produktionsdatumet närmar sig. Detta förfaringssätt kan innebära att konstruktörens 
återkoppling till produktsamordnare kommer sent och konstruktören kan då ha glömt bort 
viktig information om komponenter eller artiklar. 
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4.2.3. Villkor 
För att kunna hantera modulariteten och möjligheterna att konfigurera lastbilen efter kundens 
önskemål är det nödvändigt att komponenter och artiklar styrs av villkor som berättar vilka 
bilar en viss komponent/artikel gäller för. Det är konstruktören som sätter dessa villkor och 
det är sedan produktsamordnarens uppgift att översätta villkoren till variantkoder i Spectra. 
Många produktsamordnare menar att konstruktörer ofta tar genvägar när de sätter dessa 
villkor vilket försvårar tolkningen. Ett typexempel är att konstruktörer ofta tar reda på för 
vilka bilar en förändring inte gäller och överlåter till produktsamordnare att ta reda på för 
vilka bilar det gäller, någonting som tar mycket längre tid. Ett annat problem är att 
konstruktörer ibland tänker ut egna villkor och där produktsamordnaren får gissa sig till vad 
som egentligen menas. 

”Det blir inte rätt från början helt enkelt” 

– Respondent om villkorshanteringen  

Det har gjorts ansatser till att förbättra dessa frågor med hjälp av t.ex. förbättringsgrupper. 
Någonting som provas i allt större utsträckning är att få med produktsamordningen tidigare i 
projekten och där de också kan vara med och arbeta fram generella huvudvillkor som ska 
gälla i projekt. 

4.3 Kommunikation och samarbete 

4.3.1. Det tvärfunktionella arbetet 
Produktsamordnarens roll var initialt tänkt att avlasta konstruktören i det administrativa 
arbetet. I takt med att variantfloran och produktens komplexitet ökat fyller 
produktsamordnaren nu en central roll i produktutvecklingsprocessen då denne hanterar 
produktstrukturen som i sin tur ligger till grund för mycket av informationen och 
avgränsningarna för produktutvecklingen.  

Det tvärfunktionella arbetet mellan konstruktörer och produktsamordnare ser olika ut från fall 
till fall. Det vanligaste är att konstruktör och produktsamordnare låter ett internt arbetssätt 
växa fram allteftersom snarare än ett standardiserat arbetssätt.  

”Kliar du min rygg så kliar jag din” 

– Respondent om samarbetet 

I de fall där det tvärfunktionella samarbetet tillämpades lite eller inte alls var arbetsgången 
mer av en stafettpinnekaraktär. Många upplevde det som svårt att vara tydlig med vad de vill 
ha av den andra rollen eftersom man tenderar att tänka på det som ligger närmast i framtiden. 
En vanlig källa till missförstånd och merarbete är när ECO och monteringsritningar inte 
stämmer överens. Detta uppmärksammas av produktsamordnaren som skickar ner underlaget 
för rättning till konstruktören. Konstruktören kanske inte har tid eller möjlighet att genomföra 
ändringen direkt vilket i sin tur påverkar produktsamordnarens planering av sitt arbete. 
Mycket av detta skulle kunna undvikas om produktsamordnaren är mer delaktig i projektet 
eftersom denne då själv kan lista ut ändringen och genomföra den själv. En genomgång av 
ECO:n som på ett eller annat sätt inte klarade sig igenom statushöjning visade att orsakerna i 
de flesta fall var ritningsrelaterade. 
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”När jag är klar med mitt arbete lämnar jag över stafettpinnen till  
produktsamordnaren som får ta över” 

– Respondent om samarbetet 

De flesta produktsamordnarna var överens om att underlaget för deras arbete såsom ECO och 
monteringsritningar kom för sent och arbetsbördan varierade kraftigt beroende på vilken fas 
projektet befann sig i. 

Det är tydligt att de flesta konstruktörer inser vikten av produktsamordnarens roll på Scania 
och det finns en stor respekt för deras arbete.   

4.3.2. Arbetsgång 
Arbetsgången mellan konstruktör och produktsamordnare följer Scanias 
produktutvecklingsprocess och är beroende av vilken projektkategori den tillhör (gulpil, 
grönpil, eller rödpil). Produktsamordnaren kommer i regel in senare i 
produktutvecklingsprocessen och även om försök att integrera dem tidigare har genomförts så 
är det fortfarande så att produktsamordnarens feedback till konstruktören i regel kommer när 
monteringsritningen och ECO finns att tillgå.  

4.3.3. Komplexitetens inverkan 
Scanias produkt är indelad i olika områden av varierande komplexitet. Ju högre komplexitet 
för ett område är desto större betydelse har produktsamordnaren för att utvecklingsarbetet 
inom området kan fortlöpa friktionsfritt. Detta eftersom det är produktsamordnaren som i 
regel har bäst koll på avgränsningarna inom området samt variantfloran. Framförallt 
chassiinstallation är ett område som måste hantera mycket villkor och geometriska 
begränsningar.  

”Bilen är komplex och den kommer fortsätta bli än mer komplex” 

– Respondent om produktens komplexitet 

Det är även inom detta område där monteringsritningen används i störst utsträckning och den 
fyller en viktig funktion då den erbjuder en överblick och en logik att bygga strukturen ifrån. 
En naturlig följd av en komplex omgivning är att även monteringsritningen blir komplex och 
måste bestå av många olika blad och vyer för att den ska anses vara en tillräcklig beskrivning. 
Att en initial kontakt sker i uppstarten av ett projekt mellan konstruktör och 
produktsamordnare är något som sker i ökad utsträckning och är tänkt att begränsa 
komplexitetens inverkan. 

4.3.4. Positivt samarbete 
På en del avdelningar fungerar samarbetet bättre än andra. I de fall där produktsamordnare 
och konstruktörer hade ett tätt samarbete med mycket dialog och kontinuerliga ECO-
uppföljningar verkade även parterna mer tillfredsställda med situationen. De kontinuerliga 
ECO-uppföljningarna innebar att produktsamordnare hade en klarare bild över vad som skulle 
strukturläggas samtidigt som denne kunde komma med värdefull input till konstruktör, t.ex. 
variantbegränsningar och Spectranedbrytningar. Här var det också tydligt att de inblandade 
insåg vikten av ett tätt integrerat samarbete. Ett resultat av det täta samarbetet var att 
monteringsritningen inte ansågs lika viktig. 
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4.3.5. Produktsamordnarens delaktighet 
I takt med att produkten har blivit alltmer komplex har produktsamordnaren börjat involveras 
tidigare i projekten och ses numer inte som en administrativ hjälp åt konstruktören. Dock är 
det fortfarande så att det är konstruktören som är ansvarig för utvecklingsarbetet och 
produktsamordnaren fungerar som en övergripande kontroll. Produktsamordnaren involveras i 
projektet lite på uppdrag från konstruktören som levererar underlag och önskemål. Det är 
svårt för produktsamordnaren att själv planera sitt arbete eftersom denne är beroende av i 
vilken takt konstruktören jobbar. 

4.4 IT-stöd 

4.4.1. Spectra 
Spectra är det verktyg som hanterar produktstrukturen på Scania och är avsett och uppbyggd 
kring den modularitet företaget präglats av under lång tid. Det finns en mängd andra system 
på Scania som hanterar andra delar av verksamheten och dessa har under årens lopp bytts ut, 
uppgraderats eller ändrats men Spectra har levt kvar i ungefär samma utförande under väldigt 
lång tid. Att det levt kvar så pass länge är en kombination av att det varit stabilt och säkert 
dessutom är det så att Scania är väldigt beroende av att Spectra fungerar och därför är 
migreringen till ett annat verktyg svår att göra utan att påverka verksamheten. 

Spectra upplevs av många pga sitt textbaserade och minimalistiska gränssnitt som föråldrat 
och onödigt komplicerat, denna uppfattning är som mest utbredd inom roller som inte har 
kontakt med Spectra regelbundet. De som jobbar i Spectra varje dag håller med om att 
gränssnittet kanske känns lite gammaldags men samtidigt är de medvetna om att det finns en 
kraftfullhet och säkerhet med att hålla nere gränssnittsstyling och det grafiska och istället 
fokusera på vad det är tänkt att uträtta. 

Spectra har en hög inlärningströskel och respondenter menar att det kan ta flera år innan en 
fullgod förståelse för Spectra vuxit fram. Det innebär naturligtvis problem för de som inte 
använder systemet kontinuerligt. Ett sätt att komma runt Spectraproblematiken är att söka sig 
till gamla ritningar eller fråga mer erfarna kollegor.  

Det är många som vill se att strukturträdet i Catia v5 bättre matchade Spectras struktur men i 
dagsläget finns det inga sådana strukturmässiga kopplingar. 

4.4.2. GEO 
GEO är ett utvecklingsverktyg men det är framförallt en del av den tvärfunktionella strategin 
på Scania som är tänkt att bidra med en ökad produktkännedom och större insikt om de arbete 
som pågår i företaget. Genom GEO kan en konstruktionsomgivning i Catia skapas som i sin 
tur kan användas av konstruktörer. 

”GEO ska uppfattas som ett arbetssätt vars främsta syften är  
ökad produktkvalitet och att göra rätt saker rätt” 

– Hanner, 2009 

Kännedomen om GEO är väl spritt och merparten av de intervjuade förstod vad verktyget 
innebar. Emellertid är det värre ställt med kunskapen om nyttan med verktyget vilket i sin tur 
påverkar på vilket sätt verktyget används. Att publicera till GEO ska vara en del av 
kontinuerliga arbetssättet men i och med att den enskilde konstruktören inte direkt och 
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personligen berörs av denna publicering tenderar stundom detta arbete att nedprioriteras och 
ske alltför sällan.  

Att skapa sig en omgivning via GEO används i viss utsträckning men tycks inte vara en helt 
naturlig del i konstruktionsarbetet. Riktlinjer säger att detta är något som bör göras i ett tidigt 
skede av arbetet för att på så sätt få insikt om hur omgivningen kan tänkas påverka det 
konstruktionsarbete som ska göras.  

I och med att kontinuerliga publiceringar inte sker i önskad utsträckning speglar inte alltid den 
information som återfinns i GEO den aktuella omgivningen. Den information som en 
konstruktör tar del av genom en nedbrytning via GEO kan då vara vilseledande vilket kan 
leda till att konstruktörer anpassar sitt arbete efter något som är inaktuellt. Denna missvisande 
bild påverkar inte bara konstruktörens arbete utan även andra roller som hämtar information 
från GEO. Detta skapar en osäkerhet om validiteten av den information som återfinns i GEO 
vilket i sin tur påverkar den enskilde användarens syn på vikten av publicering. 
Detta kan i slutändan betyda merarbete i form av konstruktionsförändringar och omtag vilket 
skulle kunna undvikas genom tidig och kontinuerlig publicering. 

”Jobba med detaljerna – förstå helheten” 

– Hanner, 2009 

Nyckeln till att lyckas med att implementera ett utvecklingsverktyg som inte direkt berör 
samtliga roller i företaget är att tydligt informera om den enskilde personens roll i ett 
sammanhang. Svårigheten ligger i att just få denna insikt om sin roll i sammanhanget. För att 
ett verktyg som GEO ska kunna användas fullt ut krävs att publicering sker i fullgod 
utsträckning. Om detta inte sker blir informationen GEO håller inte aktuellt vilket i sin tur 
påverkar användarnas syn på verktyget som tillförlitligt.  

4.4.3. Produktstruktur 
Scanias produktstruktur uppfattas av de flesta intervjuade som svår att överblicka och bökig 
att hantera. I takt med att Scanias variantflora har växt har även produktstrukturen växt och 
det finns mycket gamla artiklar som ligger kvar och som inte längre finns i produktion. Det är 
produktsamordningen som för in ny information i strukturen, ofta baserat på deras egna tankar 
men det kan även komma på uppdrag från andra instanser. Det går att bygga strukturen på 
flera olika sätt med varierande logik och det leder till att ett område strukturmässigt blir 
väldigt influerat av vilken produktsamordnare som är ansvarig för strukturläggningen. Detta 
menar många är ett problem eftersom informationssökning i det aktuella området är svårt om 
ansvarig produktsamordnare är upptagen eller frånvarande. Detta leder också i sin tur att det 
är svårt att säkerställa kvalitén på strukturen. Men att släppa in vem som helst att göra 
förändringar i strukturen är inte heller önskvärt eftersom det skulle kunna skapa strukturkaos 
och få svåra långsiktiga konsekvenser. 

Produktstrukturen ligger som grund för både konstruktion och produktion. Detta upplevs som 
ett problem av en del respondenter på konstruktionssidan som tycker att systemet egentligen 
är avsett och passar bättre för produktion. Strukturen upplevs av de flesta konstruktörer som 
ett trubbigt och komplicerat hjälpmedel för deras arbete och är inte den bärande källan till 
information om produkten, istället förlitar de sig mycket på gamla ritningar och 
produktkännedom. En respondent menar att konstruktörer generellt känner produkten genom 
ritningen och inte genom strukturen och att detta kan vara en anledning till att många är så 
pass fästa vid ritningen. 
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Det finns en osäkerhet och en ovilja bland många roller att använda sig av strukturen i sitt 
arbete. De flesta anser sig inte vara tillräckligt duktiga för att kunna använda sig av den men 
det verkar också finnas en allmän uppfattning om att strukturen är produktsamordningens 
område och att hanteringen av den inte ingår i de egna arbetsuppgifterna. Det upplevs som ett 
problem av många att strukturen är så svårgenomtränglig och att ens eget arbete skulle flyta 
på smidigare om förståelsen fanns. Flera respondenter menade att det är svårt att hitta den tid 
som krävs för att lära sig hantera strukturen. Att bara gå in och ”titta” i strukturen går att lära 
sig relativt fort men att bygga upp en förståelse tar längre tid och kräver kontinuitet. 

Strukturen i sig ger sig inte bara uttryck i de verktyg som hanterar den. Många menar att den 
också finns med i medvetandet tidigt i ett projekt men på ett mer abstrakt plan. Svårigheten i 
ett sådant här resonemang skulle isåfall ligga i att realisera strukturen från medvetandet och in 
i de verktyg som hanterar den. 

Produktkännedom 
Produktkännedom är ett begrepp på Scania och betyder ungefär förståelse av produkt både 
layoutmässigt och egenskapsmässigt. Det hänvisas ofta till produktkännedom då information 
om produkten inte finns eller svår att verifiera genom de systemverktyg som finns att tillgå. 
Produktkännedom är förstås högre bland medarbetare som jobbat på företaget länge och 
därför koncentreras mycket av kunskapen om produkten till dessa personer vilket kan 
innebära problem om personerna slutar eller är frånvarande. Respondenter menar att 
produktkännedom är en viktig aspekt vid produktutvecklingen men att den knappast går att 
bygga upp från de system som finns.   

4.5 Tidig informationsdelning 

Med huvudmål att öka produktkvalité och förkorta ledtider finns en uttalad strategi att öka 
spridningen av information tidigt i ett utvecklingsprojekt via ett förbättrat tvärfunktionellt 
samarbete in företaget. Med tidig informationsspridning ökar insikten och förståelsen om 
pågående projekt inom företaget och andra avdelningars arbete och berörda parter kan tidigt 
förbereda och anpassa sitt eget arbete utefter detta. Detta kan i sin tur leda till andra effekter 
som en utökad gemenskap där känslan av att alla involveras i företagets utveckling förstärks. 
Tidig informationsdelningar innefattar på Scania begreppen tidig publicering och tidig 
struktur. (Hulting & Öqvist, 2005) 

4.5.1. Tidig publicering 
Tidig publicering bygger på att konstruktionsunderlag i form av 3D-modeller görs allmänt 
tillgänglig via GEO. I GEO kan sedan medarbetare ta del av denna information. Idag är det 
konstruktören som ansvarar för att denna publicering sker genom att uppdatera modellen mot 
GEO via Catia. Allmänna riktlinjer på hur detta ska ske finns att tillgå i form av interna 
dokument på Scania, dessa inrymmer dock inga direkta krav och det finns ett 
tolkningsutrymme av begreppet ”tidig”.  

Trots att begreppet tidig publicering är allmänt känt på företaget och hos konstruktörer 
framkom att metoden inte används i önskad utsträckning. Den troliga huvudorsaken till detta 
kan vara att den enskilda konstruktören har svårt att se den direkta nyttan med metoden, 
varför detta arbete generellt prioriteras ned. Medvetenheten om fördelarna för andra roller 
som kan ta del av den publicerade information finns men är begränsad och inte tillräckligt 
konkret för att göra tidig publicering till den naturliga del i utvecklingsarbetet som 
målsättningarna föreskriver. I tidigare versioner av Catia skapade en publicering till GEO ett 
betydande merarbete för konstruktörer varför en publicering därför undveks om det inte var 
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absolut nödvändigt. I Catia v5 har publicering avsevärt förenklats men uppfattningen om 
problematiken med publicering lever trots detta fortfarande kvar. Det föreligger även ett visst 
mått av prestige och en tradition inom konstruktörsleden att inte publicera arbete som ännu 
inte är slutfört varför publicering till GEO kan senareläggas.  

4.5.2. Tidig struktur 
Begreppet tidig struktur är en del av strategin tidig publicering och kan närmast beskrivas som 
en tidig publicering av information som berör strukturen. Ansvaret ligger hos konstruktören 
och ställer främst krav på att ett preliminärt ECO skapas som i ett tidigt skede 
vidareförmedlas till produktsamordnare. Genom det preliminära ECO:t bygger 
produktsamordnare en preliminärstruktur i KS. Huvudskälet till denna strategi är att 
underlätta för produktsamordnare att senare bygga en skarp struktur som baseras på 
preliminärstrukturen. Detta leder i sin tur till en minskad belastning för produktsamordnare i 
slutskedet av projekt samtidigt som kunskapen om pågående projekt ökar. Metod uppmuntrar 
till ett ökat samarbete med diskussion om aktuell struktur och det pågående arbetet. (Hulting 
& Öqvist, 2005) 

Uppfattningen om vad tidig struktur innebär varierar kraftigt i företaget. Riktlinjer för hur 
detta arbete ska ske finns men utrymme ges för anpassning efter behov vilket i stor 
utsträckning även görs i verksamheten. Inom vissa avdelningar är tidig struktur en naturlig del 
av arbetsgången samtidigt som strategin inte alls används på andra avdelningar. I den 
förstnämnda gruppen tenderar generellt samarbetet mellan konstruktör och 
produktsamordnare vara mer frekvent och tätare än hos den senare gruppen.  

4.6 Omvärldsanalys/benchmark 

4.6.1. Atlas Copco 
Atlas Copco har ingen roll som liknar den produktsamordnare som finns på Scania. Det är 
upp till konstruktören att hålla reda på strukturen. Mycket av Atlas Copcos arbetssätt har sin 
grund i den variationsrika produktfloran. Detta har inneburit att man historiskt varit indelande 
i grupper med olika ansvarsområden och detta arbetssätt har inte bidragit till 
tvärfunktionalitet. 

Produkten hanteras genom affärssystemet SAP med tillhörande Bill of Materials (BOM). 
BOM:en finns även med som en lista på sammanställningsritningar. Atlas Copco använder sig 
mycket av ritningar som kommunikationsmedel till underleverantörer och vid montering av 
produkter. Ritningarna görs precis som på Scania av konstruktörer och är det juridiska 
dokumentet för produkten.  

Atlas Copco använder sig mycket av 3D-representation av produkterna framförallt på 
marknadssidan och när kunden efterfrågar det för att kunna göra monteringssimuleringar. Det 
finns emellertid inga funderingar idag på att använda 3D som ett gemensamt 
utvecklingsverktyg genom hela organisationen.  

Krav (toleranser, finhet m.m.) kommuniceras på ritningen och även om detta även ska finnas 
med i modellen så är det ritningen man litar på. Ritningen lagras som ett PDF-dokument, 
spårbarhet, ändringshantering och versionshantering av dessa dokument är underutvecklat. 
Detta är en källa till konflikt. 

Det finns tydliga och centrala skillnader mellan Atlas Copco och Scania vilket kan ifrågasätta 
jämförelsens relevans. Den mest uppenbara skillnaden ligger i att Scanias produkt är långt 
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mer komplex vilket ställer högre krav på de verktyg som hanterar den. Någon motsvarighet 
till Spectra eller annan varianthantering finns inte på Atlas Copco och av den anledningen ser 
även sammanställning-/monteringsritningarna annorlunda ut. På Scania bär ritningen förutom 
layoutinformation även information om struktur och villkor vilket ju också är den kanske 
största anledningen till dess betydelse medan den på Atlas Copco endast används som ett 
underlag för sammansättning av delar.  

4.6.2. SAAB 
SAAB Aerostructures2 är verksamma inom flygindustrin och uppträder både som 
underleverantör i tillverkning av civilflyg samt interna projekt för försvarsindustrin. 

Sen en tid arbetar SAAB helt ritningslöst inom utvalda projekt. Detta innebär att all 
information som tidigare fanns att hitta i ritningar nu ska finnas i 3D-modellen eller som 
attribut i PLM-verktyget. Introducerandet av detta arbetssätt kom sig av att en större 
uppdragsgivare krävde att SAAB skulle använda sig av samma arbetssätt varefter SAAB 
insåg fördelarna, vidareutvecklade, anpassade och beslutade sig för att använda sig av en för 
SAAB anpassad variant i kommande projekt. Detta nya arbetssätt går under 
metodbenämningen Model Based Design (MBD). 

MBD är en metod som i grunden innebär att 3D-underlaget är den bärande 
informationskällan. Arbetssättet påverkar inte enbart skaparen av underlaget, konstruktören, 
utan även processen. I och med införandet av MBD har SAAB idag gått från att bygga upp en 
gemensam konstruktion- och produktionsstruktur till att dela upp denna i två centrala 
strukturer. Konstruktionsstrukturen hanteras via VPLM-verktyget (Enovia) och är en helt 
igenom platt struktur utan hierarki. Detta eftersom det anses hämmande för konstruktion att 
lägga in monteringsprocesser i sin struktur. Utvecklingsstrukturen ska vara avsedd och 
uppbyggd för konstruktionsavdelningens behov. Det är sedan produktions ansvar att göra en 
djupare hierarki i sin egen struktur som är anpassad efter behov från produktion och 
montering.  

Att arbeta parallellt är någonting som anses oerhört centralt. Produktionsteknikerna är tidigt 
inblandade och tar del av konstruktionsstrukturen i ett tidigt skede för att kunna ge 
återkoppling till konstruktion om nödvändiga förändringar och för att ge möjlighet att 
förbereda montering. En annan fördel med att dela produktstrukturen är att virtuell testning 
och simuleringar tidigareläggas. Produktionsstrukturen hanteras via Delmia där också 
monteringsanvisningarna läggs in. Eftersom konstruktionsmaterialet är 3D-baserat är det 
naturligt att även monteringsanvisningarna är det och på varje monteringsstation finns det en 
dator med Delmia-instruktioner där montören/operatören kan få stöd i sitt arbete. Takttiderna 
vid flygplansmontering är emellertid lång relativt sett vilket innebär att det ofta finns tid att 
tillgodogöra sig den information som finns i Delmia, något som kanske inte är möjligt vid 
montering av produkter med kortare takttider.  

SAAB har ett antal olika verktyg vilka hanterar produkten och dess struktur. Detta innebär att 
det byggs upp beroenden och systemunika länkar mellan programmen vilket gör att 
möjligheterna att ändra arbetssätten i IT-miljön minskar. 

Att flygbranschen har gått i bräschen både vad gäller CAD-baserad utveckling och MBD tror 
de intervjuade beror på att behovet av bra arbetsinstruktioner alltid varit oerhört viktigt inom 
flygbranschen där monteringen fortfarande är mycket av ett hantverk snarare än ett 

                                                 
2 Hädanefter referat till som SAAB 
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standardiserat förfarande. Vidare är flygindustrin omgärdade av många och komplicerade 
regelverk som kräver en rigorös dokumentation av arbete, instruktioner och resultat. Denna 
stora mängd information kan med MBD samlas i ett färre antal dokument där 3D-underlaget 
fungerar som huvuddokument.  

Eftersom flygplan är en produkt med väldigt många delar har ritningar för sammanställningar 
traditionellt sett inte varit lätta att tolka och här fyller 3D-underlaget en viktig funktion 
eftersom det förenklar tolkningen av en sammanställning samt hur den ska monteras.  
Sökandet efter den logik som ritningar erbjuder tror de intervjuade är en ryggradsreflex och 
en fråga om att informationen istället presenteras på ett annat sätt än det traditionella. 
Tendensen har varit att yngre medarbetare har haft mindre problem med att gå över till 3D än 
äldre som varit mer vana vid de traditionella momenten i 2D. Nu kan dessutom fler roller ta 
fram sitt eget underlag. 

Eftersom de produkter SAAB konstruerar och bygger ser ganska lika ut från fall till fall finns 
det inget stort behov av kunna erbjuda varianter av sin produkt eller att ha ett verktyg som 
hanterar konfigurationer av produkten. Den konfiguration som finns är snarare en 
kombination av kundland och förmåga där man hela tiden försöker att erbjuda en produkt med 
så maximal prestanda som möjligt.  

I grunden tycker respondenterna att arbetssättet inte påverkat arbetsgången i särskilt stor 
utsträckning. Den stora förbättringen ligger i att alla har tillgång till en digital 3D-modell och 
att varje kompetensområde är fria att använda den till vad de anser är nödvändigt. Detta har 
bidragit till att omtagen varit färre och det har blivit mer rätt från början än tidigare. 
Produktkännedomen bland de inblandade har blivit större och inlärningskurvorna för 
produkten har minskat. I de projekt som hittills körts endast i 3D märktes det att det som 
framförallt gick fel var sådant som inte fanns i 3D (vissa fästelement). Detta var enligt 
respondenterna egentligen ingen överraskning i och med att simuleringar och verifieringar har 
kunnat ske i en större utsträckning. Dessutom är riskerna minimala för att det ska finnas 
missmatchning mellan underlag eftersom dokument är länkade på ett annat sätt och 
underlaget utgörs av endast ett dokument.  

Förutom initial internutbildning och licenser till mjukvara vid introduktionen till MBD låg 
den stora kostnaden på ren underleverantörsutveckling. Att kombinera 
lågkostnadsleverantörer med underlag som kräver en större datorkraft och kunnande än 
tidigare var en stor utmaning. T.ex. var en underleverantör ibland tvungen att skaffa en Catia-
licens för att ens kunna svara på en prisförfrågan och dessutom investera i den kompetens 
som det nya underlaget krävde. Vissa leverantörer valde att fortsätta generera 2D-ritningar 
utifrån det 3D-underlag SAAB tillhandahöll.  Mycket resurser gick här åt i att kontrollera och 
kvalitetssäkra att underleverantörer tolkade det nya underlaget på rätt sätt. SAAB var ytterst 
noga med att underleverantörerna insåg skillnaden mellan det konstruktionsmaterial SAAB 
tillhandahöll och det produktionsmaterial underleverantörerna valde att framställa.  

Den största nackdelen med 3D som ensamt konstruktionsunderlag finns i 
granskningsprocessen. På en ritning är det lätt att markera vad som är fel och sedan skicka 
tillbaka och några liknande möjligheter finns inte på en 3D-modell. Detta är egentligen ingen 
svår fråga rent arbetsmässigt utan snarare är det så att det är en begränsning i de verktyg som 
finns.  

Den nya arbetsmetodiken har inneburit nya gränsdragningar för rollerna på företaget. Det har 
uppstått nya kanske mer flytande gränsdragningar för ansvarsområden vilket har bidragit till 
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att olika kompetensområden har försökt att ringa in och definiera sina egna ansvarsområden 
tydligare.  

Konstruktörens reaktion var initialt väldigt positivt eftersom de flesta nog trodde att det skulle 
bli mindre administrativa arbetsuppgifter. Efter ett tag har de dock insett att det är lika mycket 
att göra som innan, informationsmängden är ju densamma. Tidigare fanns alltid möjligheten 
att ”fixa till” saker i 2D som inte blivit helt rätt i 3D, den möjligheten är i och med det nya 
arbetssättet borttaget och det kan vara en av anledningarna till att det blir mer rätt från början. 

De största problemen med att införa nya arbetssätt och metoder är enligt respondenterna inte 
de tekniska aspekterna av förändringarna. Svårigheterna ligger i att få folk att gå ifrån gamla 
mönster och tankesätt. Eftersom SAAB blev tilldelande de nya arbetssätten av en mäktig kund 
så blev de nya arbetssätten mer eller mindre påtvingade och det kan ha bidragit till att 
medarbetarna snabbare anpassade sig. Det är förmodligen så att i en mer frivillig 
förändringsprocess hade inte omställningen gått lika smidigt. De allra svåraste förändringarna 
ligger emellertid högt upp. Att få förståelse och resurser från företagsledning som kanske inte 
alltid inser nyttan har inte varit helt enkelt. 

De nackdelar som uppkommit i och med det nya arbetssättet är att arbetsinstruktionerna inte 
tenderat att hålla godkänd nivå. Detta tror inte respondenterna har med verktygen att göra, 
snarare är det så att det krävs en injusteringsfas för att få det att flyta så smidigt som möjligt. 
Det krävs ett tätare samarbete mellan montörer och de som tar fram arbetsinstruktioner och 
det går inte att enbart förlita sig på de nya verktygen. 

SAAB ser en stor fördel med att i framtiden använda sig av lättvikts-3D i större utsträckning. 
Inte minst i kontakten med underleverantörer där det i sådana fall skulle krävas en mindre 
mjukvaruinvestering från deras sida. Dessutom ställs det höga krav på långtidsförvaring av 
konstruktionsdata inom flygbranschen och det innebär problem utrymmesmässigt med 
vanliga CAD-modeller. Problemet med lättvikts-3D hittills är att det inte funnits några format 
som uppfyller de krav SAAB har på bl.a. spårbarhet och datalagring.  
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5. Analys och diskussion 

I denna del analyseras resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen.  
Författarnas egna tankar och idéer tas även i beaktande. 

5.1 Monteringsritningen 

5.1.1. Skapande, användning, hantering av monteringsritningen 
Under de intervjuer som har genomförts har det uppmärksammats att det råder delade 
meningar om monteringsritningens roll och betydelse.  Att monteringsritningen är en form av 
dubbelarbete håller de flesta med om eftersom den skapas utifrån redan färdigt 3D-material. 
Det finns inget givet tillvägagångssätt för hur en monteringsritning bör skapas men vanligt är 
att den skapas utifrån en gammal ritning och blir på så sätt influerad av hur denna ser ut. 
Monteringsritningarna kan på så sätt ärva information av varandra, information som kanske 
inte är relevant för den nya konstruktionen. Konstruktörers generella uppfattning är att 
monteringsritningen är bökig att göra och att det inte alltid är solklart för vem och varför den 
görs. En vanlig uppfattning är att monteringsritningen skapas för folk längre ner i kedjan men 
en annan möjlighet är att konstruktörerna gör monteringsritningen för sin egen skull. Vid 
skapandet av monteringsritningen finns möjligheter att verifiera sin konstruktion med 
avseende på geometriska begränsningar m.m., dessutom kan mindre avvikelser och småfel 
rättas till på monteringsritningen utan att 3D-underlaget berörs. Detta är sådant som de 
gemensamma IT-verktygen har funktionalitet för att lösa men de används inte i den 
utsträckning som är möjlig. 

Många konstruktörer menar att det är alldeles för mycket administrativa sysslor i deras arbete 
och skapandet av monteringsritningen ses ibland som frustrerande och meningslöst. Det är en 
definitionsfråga om vad som ska anses vara en administrativ syssla men klart är att 
konstruktören på något sätt måste förmedla sitt arbete till övriga roller. Om skapandet av 
monteringsritningen anses vara en frustrerande och till synes meningslös administrativ syssla 
vore det förmodligen bättre att använda de 3D-modeller och underlag som redan finns 
tillgängligt och förmedla ut detta istället för en monteringsritning. Detta skulle kunna ta bort 
de irritationsmoment som är förknippade med monteringsritningen och konstruktören skulle 
kunna känna sig mer tillfreds med sin arbetssituation. 

Övriga roller som berörs av monteringsritningen är utlämnade åt konstruktörens egna 
tankesätt vid skapandet av densamma. Eftersom information till monteringsritningen endast 
tillförs när den skapas blir den ett statiskt ”dött” dokument där andra roller längre ner i kedjan 
inte har möjlighet att påverka vilken information den ska spegla. Det finns funktionalitet i 
Catia v5 för att skapa associativa ritningar som uppdateras i enlighet med hur 
konstruktionsunderlaget ändras, men detta används inte i den utsträckning det är möjligt och 
förändringar kommuniceras heller inte ut till de roller som kan tänkas vara intresserade av den 
nya informationen. 
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5.1.2. Monteringsritningen som informationsbärare 
Monteringsritningen är begränsande i det avseendet att det bara går att rita ut ett givet fall och 
det är inte helt självklart för en konstruktör vilket fall som är lämpligast att visualisera. Detta 
kan lösas med flera olika vyer på ritningen men fortfarande är det så att ritningen är ”död” och 
denna problematik skulle kunna lösas med ett mer dynamiskt verktyg. Ett bättre arbetssätt 
vore att det inte är upp till konstruktören att avgöra vilka fall som ska visualiseras utan där 
samtliga möjliga fall går att visualisera men inte för den saken skull behöver visualiseras. Den 
nya CAD-miljön (Catia v5) och GEO har funktionalitet att lösa delar av detta. 

Monteringsritningen är det visuella hjälpmedlet som är en nödvändighet för de flesta roller 
som berörs av utveckling av Scanias produkt. Risken med att uppdatera gamla ritningar utan 
att revidera gamla varianter är att det blir en väldigt koncentrerad mängd information på 
ritningen vilket gör den svårare att tyda. Det upplevs som ett problem av många att 
monteringsritningen innehåller så pass mycket information och den är svår att anpassa efter 
de egna behoven. Detta har sin grund i Scanias rika produktvariantflora där varje variant 
måste representeras. Bättre vore att ha ett verktyg där informationen kan anpassas efter de 
egna behoven och där inblandade själva kan ta fram sina egna underlag. Detta skulle innebära 
att tiden det tar för att hitta rätt information skulle minska, mindre dokument skulle skickas 
fram och tillbaka mellan avdelningar för korrigeringar samt att information om produkten 
skulle kunna läggas till kontinuerligt genom hela dess livscykel på ett enklare sätt än vad som 
är möjligt idag. 

5.1.3. Monteringsritningen som grund för struktur 
Många produktsamordnare menar att produktstrukturen byggs upp utifrån 
monteringsritningen eftersom den erbjuder en logik som är lätt att följa. Ett vanligt 
förfaringssätt är att varje blad på monteringsritningen representeras av ett PU (Product unit) i 
strukturen. Detta innebär i så fall att det är konstruktören som ligger bakom mycket av 
strukturlogiken eftersom det är denne som gör ritningen. Detta verkar inte vara någonting de 
flesta konstruktörer är medvetna om och eftersom konstruktörerna sällan är de som har bäst 
strukturkännedom är det ologiskt att de indirekt påverkar strukturen så pass mycket. 
Dessutom bör strukturen vara oberoende av ritningen eftersom det är strukturen som styr 
produkten. Innan en konstruktör börjar konstruera bör denne ha en uppfattning om uppgiftens 
övergripande mål och en vag uppfattning om hur slutresultatet kommer att se ut. Detta borde 
vara möjligt att ta tillvara på genom att konstruktör tillsammans med produktsamordnare tar 
ut en preliminärstruktur och tar ut det första ECO:t tillsammans. Detta kan sedan ligga till 
grund för den skarpa strukturens utseende och på så sätt förlorar monteringsritningen sin 
betydelse för strukturens uppbyggnad. På detta sätt skulle ett tvärfunktionellt samarbete ligga 
som grund för strukturen och behovet av ett logiskt underlag skulle minska. 

Eftersom monteringsritningen inte kan färdigställas förrän i slutet av ett konstruktionsarbete 
när allt underlag är fastställt är det ologiskt att den ligger som grund för produktsamordnaren 
när denne bygger struktur. Att utnyttja informationen som finns i ett tidigare skede och mer 
kontinuerligt borde vara av betydelse i Scanias ambition att sprida kunskap inom företaget, 
framförallt nerströms. Den information som finns om produkten i ett tidigt skede är 
framförallt koncentrerad till de CAD-modeller och ECO:n som konstruktören ofta sitter på.   

En respondent menade att det är viktigt att tidigt börja tänka i ett monteringsritningstänk vid 
konstruktionsarbete. Det skulle isåfall kunna innebära att konstruktören undermedvetet 
begränsar en konstruktion till någonting som enkelt går att representera på en ritning. Hur 
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pass utbrett detta är och vilken inverkan det har är inte fastställt men utgångspunkten för 
utvecklingsarbete måste ändå vara att verktygen är underställda ändamålet och inte tvärtom.  

Att monteringsritningen har levt kvar trots att det finns gemensamma IT-verktyg som kan 
ersätta mycket av dess funktionalitet beror sannolikt på traditionen den är förenad med. 
Ritningarna har traditionellt varit det verktyg med vilka produktförändringarna 
kommunicerats visuellt och arbetssätten och metoderna har anpassats efter detta. Dessutom är 
det så att monteringsritningen bär på historia om en artikel eller komponent. Det blir på så sätt 
enkelt att vända sig till ritningen för att se hur konstruktionen sett ut vid ett tidigare skede. 
Detta är något som borde kunna lösas med en tydlig och utbredd version- och 
reversionshantering av artiklar och komponenter i de gemensamma IT-verktygen. 

5.1.4. Sambandet mellan ECO och ritning 
Det verktyg som beskriver förändringar på Scanias produkt (ECO) är för begränsat för att 
även kunna hantera komplexiteten avseende villkor. Detta främst eftersom ett ECO är 
textbaserat och därför behövs ett visuellt komplement som har blivit monteringsritningen. 
ECO och ritningen kan ofta innehålla samma information och ge upphov till dubbellagring. 
Huruvida ECO eller ritning ska ses som facit råder det delade meningar om och beror på 
vilken avdelning som avses. På vissa avdelningar är monteringsritningen det man går efter 
och på andra är det ECO som legitimerar en förändring. Det sistnämnda är att föredra då ECO 
även innehåller information om tidpunkter då förändringar går igenom. Det finns ett 
symbiosförhållande mellan ECO och ritning då de kan innehålla kompletterande information 
gentemot varandra. Många anledningar till missförstånd och omarbete mellan konstruktör och 
produktsamordnare är att informationen på ECO och monteringsritning skiljer sig från 
varandra och detta är ett problem. Att reducera dessa missförstånd bör leda till att 
arbetsbelastningen och utvecklingstiderna minskar. Att föredra vore att ha endast ett 
dokument som är styrande och i vilket alla förändringar initieras och legitimeras. Ett sådant 
dokument skulle kunna vara ECO men det skulle isåfall behöva utökas till att även hantera de 
aspekter som monteringsritningen idag hanterar. Ett problem som har uppmärksammats och 
som härstammar från de skiftande uppfattningarna är osäkerheten kring vad som skall 
beskrivas och i vilket dokument detta ska beskrivas. Det kan innebära att en dubbellagring av 
information sker av ren osäkerhet. Detta skulle kunna åtgärdas med tydligare mallar för 
ECO:n där det klarare framgår vilken information som skall finnas och hur den ska 
presenteras. 

En del respondenter menar att det kritiska synsättet skulle gå förlorat om monteringsritningen 
försvann.  Med det menas att det skulle finnas mindre möjlighet för produktsamordnaren att 
kontrollera konstruktörens arbete genom att stämma av ritning mot ECO.  Ett sådant 
resonemang utgår från att produktsamordnaren ses som en avslutande kontrollinstans och inte 
som ett tvärfunktionellt stöd till konstruktören där feedback ges kontinuerligt under arbetets 
gång. Det finns heller inget som säger att en monteringsritning är det enda sätt på vilket 
produktsamordnare kan tillgodogöra sig konstruktörens arbete, det skulle kunna ske med 
andra verktyg såsom 3D-modeller. För att skapa tvärfunktionella arbetssätt där utveckling 
sker effektivare både med avseende på tid samt kostnad är det viktigt att få de inblandade att 
inse nyttan med de nya arbetssätten. Detta är en central fråga för Scania och är någonting 
företaget jobbar utefter men lika viktigt i denna ambition är att verktygen stödjer ett 
tvärfunktionellt arbetssätt och monteringsritningen är i detta avseende en begränsning. 
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5.1.5. Waste 
När konstruktören gör monteringsritningen kan det ske utifrån en redan existerande ritning 
alternativt byggs en ny ritning upp från grunden. En central aspekt är att en stor del av 
informationen på ritningen redan finns beskrivet i PDM-miljön och blir således en dubblering 
av information som ska underhållas och kan avvika. Detta överensstämmer med Likers (2004) 
definiering av waste och är således någonting som bör försvinna. Dessutom är det så att med 
monteringsritningen medföljer även möjligheter att ”fixa till” detaljer som inte är helt 
definierade i 3D och detta möjliggör att 3D och annan tillhörande information inte 
nödvändigtvis behöver hålla god kvalitet. Det kan ge upphov till omarbete och waste om 
någon vid ett senare tillfälle kräver en korrekt 3D, t.ex. vid virtuell testning eller 
geometrisäkring. 

En annan form av waste sker då monteringsritningen skickas tillbaka till konstruktör för 
omarbete eller korrigering. Detta eftersom konstruktören dels måste stanna upp i det arbetet 
som för tillfället utförs men också på grund av att hanteringen och granskningen av 
monteringsritningen sker för hand och på papper. Det sista ger upphov till onödiga transporter 
och ställtider och är någonting som borde lösas genom de gemensamma IT-verktygen.  

5.1.6. Granskning 
Många upplever att det finns för många steg av granskning av ritningar. Denna granskning 
kan undvikas med att 3D blir mer central och ritningarna förlorar sin roll. I och med att fler 
har tagit del av granskningen innan färdigställning kan fel upptäckas tidigare och i och med 
att fler kompetensområden är inblandade kan fel lättare identifieras. Detta bör leda till att det 
krävs mindre officiell granskning av underlag då denna redan skett inofficiellt under hela 
utvecklingsprocessen. 

5.1.7. Komplexitetens inverkan 
På grund av den varierande komplexitet olika delar av Scanias produkt är utsatta för varierar 
även behoven av ett visuellt hjälpmedel. Där komplexiteten inte är så hög och där inte så 
många varianter behövs ta hänsyn till tenderar behovet av monteringsritningen att minska och 
istället byggs struktur endast utifrån ECO. På de avdelningar där komplexiteten är hög fyller 
monteringsritningen en väldigt viktig funktion, utan den menar de flesta produktsamordnare 
att deras jobb i praktiken skulle vara omöjligt. Ett sätt att motverka detta är att i större 
utsträckning använda sig av tidig struktur och inleda ett samarbete tidigt mellan konstruktör 
och produktsamordnare men det verkar snarare vara så att komplexiteten motverkar detta och 
istället inväntar produktsamordnaren monteringsritningen innan strukturen börjar byggas.  

Hög komplexitet ökar alltså behovet av ett visuellt hjälpmedel men det behöver inte 
nödvändigtvis betyda att det visuella hjälpmedlet är komplett när det levereras utan det kan 
som andra underlag kontinuerligt kompletteras och delas för att på så sätt jämna ut 
arbetsbördan. Ett sätt att komma runt problematiken med komplexitet är att dela upp mindre 
delar av arbetet och arbeta igenom dem successivt. Detta förutsätter tidig delning av 
information och en tät kontakt mellan konstruktörer och produktsamordnare. 

5.1.8. Administrativa uppgifter 
Flertalet konstruktörer upplevde sitt arbete vara alltför tyngt av administrativa delar som 
bidrog till att det skapande arbete i CAD-miljön blev lidande. En respondent uppskattade att 
det faktiska arbetet i CAD endast utgjorde 5% av det totala arbetet, resterande delar utgjordes 
av en stor mängd möten och administrativa göromål. För att kringgå detta faktum kan detta 
arbete förflyttas till CAD-miljön. På så sätt kan det, åtminstone på ett psykologisk plan, 



Monteringsritningens vara eller icke vara 

60 

integreras med skapandeprocessen och känslan av att det är en administrativ syssla minska. 
Verktygen för att skapa en stor del av de underlag som en konstruktör bör kommunicera finns 
i Catia V5 vilket gör detta tillvägagångssätt fullt realiserbart redan idag. 

5.2 Tidig publicering 

Att arbeta med att tidigt samverka mellan olika roller inom företaget har länge varit en 
ambition inom Scania och det tidiga samarbetet sker idag tidigare än någonsin tidigare. Idag 
finns inga tydliga direktiv som direkt beslutar om detta utan det är mer av en önskan inom 
företaget och har även uttryckts som ett önskvärt arbetssätt i tidigare utredningsarbeten likt 
detta. Ett tidigt samarbete mellan konstruktör och produktsamordnare skulle innebära många 
fördelar men främst bidrar detta med att kompetens utbyts tidigt vilket kan leda till ett mer 
kvalificerat resultat. En jämnare fördelning av produktsamordnarens arbetsuppgifter över tid 
är även en konsekvens av detta arbetssätt då en temporär struktur kan byggas under tiden då 
utvecklingsarbetet sker. Denna kan sedan utgöra en grund för den skarpa strukturen och bidrar 
till att minska omfattningen av detta arbete. 

En tidig publicering bidrar även till att andra kan ta del av det utvecklingsarbete som sker i 
företaget och kan därmed anpassa sitt arbete utefter detta på ett tidigt stadium. Detta ökar 
insikten om andra rollers arbetsuppgifter vilket underlättar samarbetet ytterligare och gagnar 
en eventuell arbetsrotation, något som tidigare studier visat har en positiv effekt på det 
kreativa klimatet. 

Detta arbetssätt kan även bidra till att minska känslan av rollisolering. Genom ett tätare 
samarbete inses nyttan med det egna arbetet och hur detta påverkar andra roller inom 
företaget.  

5.3 Utbyte av 3D-material 

Ett utbyte av material i 3D som en direkt ersättning av dagens monteringsritning skulle betyda 
förändringar i arbetssättet men inte nödvändigtvis i arbetsgången. Dessa slutsatser kan dras 
efter en granskning av de verktyg som finns för detta samt den benchmarkstudie som tidigare 
beskrivits. Det främsta hindret att övervinna är, som i många fall, traditioner och de anställdas 
syn på förändringar. Givetvis krävs en viss utbildning för att komma underfund med nya 
verktyg, men många av de verktyg som anses som ”nya” finns redan idag och både 
konstruktör och produktsamordnare (och även andra roller) har någon gång redan idag 
kommit i kontakt med liknande verktyg, dock ej använt dem på det sätt som här föreslås.  

Att skapa sig sitt eget underlag är en önskan från flertalet intervjuade. Detta är idag ej möjligt 
då monteringsritningen är skapad av konstruktör som gör en generell anpassning efter vad 
som denne anser att monteringsritningen bör beskriva. Det finns en tydlig risk för ett 
överskott av information samtidigt som särskild information som en specifik roll är i behov av 
ej framgår. Detta är helt naturligt då det inte är möjligt för en konstruktör att veta vilka som 
kommer i kontakt med monteringsritningen samt vilka behov just dessa har. Lättvikts-3D (se 
Figur 17) förenklar detta avsevärt och erbjuder en ökad möjlighet till att skapa sig sitt eget 
underlag. Till den information som konstruktören initialt väljer att lyfta fram i 3D kan det 
läggas till ytterligare information eller tas bort längst vägen, allt beroende på vilka behov som 
styr. Grundinformationen, dvs i princip endast 3D och specifika uppgifter som endast 
konstruktören har kunskap om, lyfts fram på den ursprungliga lättvikts-3D men kan senare 
kompletteras av andra roller, något som idag inte är möjligt med monteringsritningens statiska 
tillkortakommanden. 
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En fråga att ta ställning till är om det i en övergångsperiod bör skapas notationer och 
monteringsinstruktioner i programmet för lättviktsformat istället för Catia-miljön. Vinningen 
skulle bli att dagens arbetssätt efterliknas, i vilken monteringsritningen och dess information 
läggs till på ritningen och inte hänger med från Catia. Dock blir lättviktsformaten mer 
associativt om detta görs i Catia och då förs över via lättviks-3D, men omställningen kan då 
blir för stor.  

 

Figur 17: Lättviktsvisualisering av 3D med strukturinformatiuon 

För att underlätta en övergång från att arbeta som idag till att arbeta uteslutande i Catia och 
lättvikts-3D kan en lathund utarbetas. I denna lathund bör de moment som krävs för att skapa 
modeller som på ett bra sätt motsvarar dagens monteringsritningar. Detta underlättar dels det 
direkta arbetet för konstruktör att skapa lättvikts-3D, men även kan förändringsarbetet i sig 
mottas på ett mer positivt sätt.  

Pga. att detta är ett helt nytt arbetsmoment är det viktigt att utarbeta denna mall på ett 
noggrant och korrekt sätt, i och med att grundmallar, oavsett hur korrekta och bra de är 
genomförda, tenderar att ligga som grund för arbetet under en lång tid framöver. Detta skapar 
dock även möjligheter att styra utvecklingen på ett annat sätt. Vid en förändring av ett 
moment som redan har stadgade riktlinjer är det mycket svårare att både driva igenom 
förändringen, samt att få ut informationen om förändringar i företaget.  

Denna mall kommer även leda till att arbetsprocessen likriktas inom företaget vilket ökar 
lättillgängligheten av informationen och avläsning från personer som inte är direkt inblandade 
i utvecklingsarbetet. Andra avdelningar kan med lätthet ta del av och förstå vad som skett, 
vilket inte alltid är fallet idag då avdelningar har väldigt skiftande arbetssätt. 

Människor har även en tendens att ta till sig förändringar om dessa kan motiveras och 
exemplifieras med tydlighet och konkreta förslag till hur detta skulle ske. Därför är det 
mycket viktigt att, efter det att förändringarna är motiverade teoretiskt och empirisk, utveckla 
en tydlig handlingsplan. Detta är dels viktigt för individen för att minska den osäkerhet som 
alltid finns vid förändringsarbete samt att få individen att förstå helheten, och att det inte är 
ensamt ”drabbade” av förändringen. 
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Genom att introducera lättvikts-3D som kommunikationsplattform mellan konstruktör och 
produktsamordnare skapas det ett verktyg som idag inte finns för att underlätta det 
tvärfunktionella arbetssättet. Produktsamordnare kan ta del av den information som endast 
kan beskrivas visuellt på ett tidigare stadium än idag och kan därmed förbereda arbetet (se 
Figur 18). Det är svårt att förverkliga tidiga utbyten av information och ett tvärfunktionellt 
arbetetssätt då verktygen inte skapar förutsättningar för detta. Genom lättvikts-3D kan ett 
sådant underlag skapas och underlätta dessa arbetssätt. 

Konstruktör 

Konstruktör 

Produktsamordnare

Produktsamordnare

Nuläge – monteringsritning

Imorgon – Lättviktsformat

 

Figur 18: Ökat tidigt utbyte m.h.a. av lättviktsformat 

5.4 Förändringsarbete 

Då nya arbetssätt ska implementeras finns det många vägar att gå. Det kan ges som direktiv 
från ledning hur det framtida arbetet ska ske, som fallet var på SAAB Aerostructures där 
direktiv kom från Boeing. Det kan även bestå i önskemål om att det vore önskvärt med en 
förändring av arbetssättet alternativt kan det starta inom avdelningar för att sedan spridas ut 
på företaget. Det gäller att hitta den form som har störst sannolikhet för ett lyckat resultat. 

Som det ser ut idag med monteringsritningen så bidrar denna inte till ett ökat tidigt samarbete 
och tvärfunktionellt arbete på företaget. Detta i och med att den skapas först i slutet av 
konstruktionsprocessen. Under konstruktörens utvecklingsarbete är det idag svårt att utan 
Catia-licens ta del av det arbete som sker och även med en licens är det inte helt självklart. 
GEO har en stor potential som hjälpmedel för att skapa ett sammanhang och en visuell bild 
över utvecklingsarbetet men idag används inte verktyget i den utsträckningen vilket gör att 
dess tillförlitlighet som informationsbärare är begränsad. Att introducera 3D i ett tidigare 
skede av utvecklingsarbete kan en visuell bild presenteras och nå intressenter på ett mer 
naturlig och framförallt enklare än tidigare. Om ett lättviktsformat används medför detta 
öppna format att vem som helst på företaget kan ta del av den information som 
lättviktsformatet bär och då följa utvecklingsarbete samtidigt som de kan förbereda på vad 
som komma skall. Produktsamordnare kan med tillhörande ECO tidigare bygga en godtagbar 
struktur som sedan kan kompletteras vid behov när konstruktörens jobb är färdigt. Denna 
delning av 3D-material gagnar dock inte enbart produktsamordnare utan även andra roller 
vars arbete underlättas av en visualisering över arbetet kan ta del av detta och påbörja sitt 
arbete på ett tidigare stadium än idag. Denna utveckling, där verktyget föregår arbetssätt, 
bidrar på ett mer naturligt sätt till en ökad tvärfunktionalitet än vad som skulle vara fallet om 
arbetssätten vore desamma men beslut om ökad tvärfunktionalitet ändå hade tagits. Det kan 
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vara därför denna önskan om ett ökat tidigt samarbete inte fullt ut slagit igenom ännu, 
eftersom verktygen för detta inte gagnat en sådan utveckling. 

En rekommendation är att detta arbetssätt presenteras för berörda avdelningar men att en 
provgrupp tillsätts som kan bestå av ett antal konstruktörer och produktsamordnare alternativt 
att en hel avdelning anammar detta arbetssätt. För att uppnå ett lyckat resultat i detta första 
steg är det viktigt att välja en avdelning där sannolikheten för ett framgångsrikt resultat är stor 
för att på så sätt motivera andra grupper att övergå till detta arbetssätt. Emellertid är det även 
viktigt att denna provgrupp idag faktiskt använder sig av monteringsritningen som underlag 
för sitt arbete. En viss komplexitet bör finnas men att i detta stadium implementera detta nya 
arbetssätt på avdelningar eller i grupper som idag handskas med den stor variantrikedom är 
inte att rekommendera. En ökad spridning av detta arbetssätt bör först ske efter det att en 
utvald provgrupp har utvärderat resultat och bidragit med praktiska rekommendationer om 
tillvägagångssätt som andra avdelningar i sin tur kan utvärdera och anpassa. 

När ett nytt arbetssätt introduceras är det viktigt att definiera tydliga arbetsmoment och 
instruktioner för hur detta arbete ska ske. För att minimera risken för dubbelarbete och att en 
osäkerhet kring individuella arbetsområden skapas krävs det tydliga rollbeskrivningar som 
definierar respektive rollers ansvarsområden. 

Att motivera en förändring kan i vissa lägen vara problematiskt, särskilt i fall där individen 
inte upplever det som en direkt förbättring eller förenkling av arbetet. Produktsamordnare har 
idag en stor arbetsbelastning och det tycks som att frågan om förändringar i deras arbete 
ibland möts med en viss skepsis i och med att det faktiskt krävs en insats oavsett hur stor 
förändringen faktiskt är. Många upplever förändringen som ett hot, en sorts kritik mot den 
enskilda personen och dels en oro för vad förändringen faktiskt kommer innebära. Ta det 
säkra före det osäkra. Varför ändra något som faktiskt fungerar? 

Produktsamordnare jobbar relativt isolerat och de verktyg som används anses vara ett bra 
underlag för hur de jobbar idag. Insatsen är dock inte alltid så stor som många 
produktsamordnare tycks tro, det är snarare en fråga om inställning och en förmåga att se 
bortom sin egen roll. Vid en förändring är det dock av yttersta vikt att motivera den enskilde 
och att övertyga varje inblandad att förändringen faktiskt gynnar dem. Generellt är det svårt 
att genomdriva ett förändringsarbete där stödet för förändringen bland alla inblandade. Att 
motivera förändringar med att organisationen i stort gynnas är svårt, och tar oftast längre tid 
och kan ibland kräva att de anställda tvingas in i förändringen, vilket kan skapa problem, 
särskilt i det korta perspektivet.  

I en situation där det är svårt att övertyga en roll, eller att villkoren för den anställda faktiskt 
förändras och rent objektivt betyder mer arbete, kan det vara en idé att tvinga igenom en 
förändring. Detta tvång ska dock helst inte föranledas genom att beslutet kommer ovanifrån, 
eller föranledas av ett beslut utan koppling till den enskilde individen. Vid en kedjeprocess 
kan man dock förändra arbetet i tidigare led vilket indirekt genomdriver förändringar av 
arbetssätt längre ned i kedjan. T.ex. om konstruktör inte överlämnar någon monteringsritning, 
varpå produktsamordnare måste anpassa arbetet efter detta utan att egentligen ha något val. 
Inget beslut är taget från ovan om att förändra produktsamordnarens arbete men i och med 
förändringar av hur konstruktörer arbetar (vilket troligtvis kommer att mottagas positiv tack 
vare den direkta effekten av färre arbetsmoment och att ett icke-värdeskapande moment, 
skapandet av monteringsritningen, försvinner).  
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5.5 Kommunikationen mellan och inom avdelningar 

Idag sker kommunikationen mellan konstruktörer främst via telefon och mail. Denna 
kommunikation varierar dock mellan avdelningar. På vissa håll sker ett kontinuerligt, 
tvärfunktionell samarbete under projektets gång där konstruktör uppdaterar 
produktsamordnare om arbetet varpå produktsamordnare tidigt kan bygga en struktur som 
klarar av att gå igenom granskningen till 4:4. På andra avdelningar sker det mindre 
kontinuerligt. 

Samarbetet mellan produktsamordnare och produktsamordnare är också varierande men 
eftersom de normalt är placerade i samma rum äger kontinuerliga diskussioner rum. Även 
möten där produktsamordnare försöker synka arbetssätten förekommer, men förekommer 
mest mellan produktsamordnare på samma avdelning. Mellan avdelningar verkar inte 
samarbetet vara särskilt omfattande varför arbetssätten är tydligt olika. 

I övrigt är det svårt att se det direkta samarbetet mellan produktsamordnare och övriga 
avdelningar. Produktsamordnare fungerar dock ofta som länk mellan andra avdelningar och 
konstruktör, och tar emot eventuella problem ”nedifrån”. Monteringsberedare kontaktar 
produktsamordnare vid eventuella avvikelser och försöker reda ut problemen direkt. Om detta 
inte är möjligt kontaktar produktsamordnare konstruktör som i sin tur får reda ut begreppen. 

5.6 Jämförelse SAAB Aerostructures och Scania 

Från den på många sätt välfungerande och helt igenom ritningslösa produktutvecklingen på 
SAAB Aerostructures kan slutsatser dras vilket i sin tur kan gagna en liknande utveckling hos 
Scania. I kapitel 4.6.2 presenterades de fördelar som SAAB Aerostructures har insett med 
detta arbetssätt, såsom färre omtag, ett ökat tvärfunktionell samarbete och en större insikt om 
andra roller inom företaget. Dessa fördelar kom inte på bekostnad av en lägre produktivitet 
mycket tack vare att arbetsgången inte påverkades i någon större skala.  

För att på Scania kunna dra nytta av insikten om detta arbetssätt är det viktigt att vara 
medveten om och identifiera likheter och olikheter företagen emellan. 

Utvecklingsverktygen som används av SAAB Aerostructures används även i stor utsträckning 
på Scania. CAD-verktyget Catia V5 är det skapande verktyget i vilken konstruktörer arbetar i 
och Enovia VPLM används i stor utsträckning som kommunikationsplattform och länk 
mellan olika utvecklingsverktyg hos företaget. Vidare delar företagen många arbetsmoment. 
Konstruktör skapar i CAD-miljö, varpå tester, virtuella och fysiska, utförs på konstruktionen. 
En struktur byggs av de ingående artiklar i respektive konstruktion varpå 
monteringsberedningsarbete inleds för att slutligen monteras.  

Emellertid finns det även betydande skillnader mellan företagen som bör tas i beaktande. Den 
mest framstående skillnaden ligger i variansrikedomen hos produkten. SAAB Aerostructures 
har inget stort behov av att kunna erbjuda många varianter av produkten. Den varians som 
finns består främst i anpassning i det kundland produkten ska verka i. Scania och dess 
modulsystem erbjuder en nästintill obegränsad variation av produkten vilket leder till att 
behovet av strukturhanterande system är väsentligt mycket större hos Scania. Det kräver 
därför en större insats för att skapa sig en uppfattning om sammanhanget för en specifik 
artikel, något som bör tas i beaktande. 

En annan skillnad som särskilt måste ta hänsyn till är vid montering, där Scanias ledtider är 
väsentligt kortare än hos SAAB. Hos SAAB har verktyg för monteringssimulering (Delmia) 
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installerats på monteringslinjen vilken erbjuder montörer att via 3D-modellen diskutera och 
utföra installationer. Denna tid till diskussion och att överhuvudtaget anpassa arbetet 
allteftersom finns inte på Scania utan monteringsinstruktioner ska och måste vara klara för att 
hålla de hårt hållna ledtiderna som produktionen kräver.  

Med dessa likheter och olikheter i åtanke måste justeringar göras för att anpassa SAAB 
Aerostructures utvecklingsmodell för Scania. SAAB Aerostructures val att installera CAD-
system på samtliga maskiner som berörs av utvecklingsarbetet är ett mycket kostsamt projekt. 
Detta har givetvis sina fördelar i att samtliga inblandade har samma funktioner och verktyg att 
bruka. För att undvika denna stora kostnad, som skulle bli än större på Scania på grund av 
företagets storlek, kan lättviktsformat istället användas. Anledningen till att lättviktsformat 
inte används i SAAB Aerostructures är att flygindustrin är omgärdad av rigorösa lagkrav som 
reglererar kvalitén på det utvecklingsmaterial som arkiveras. De lättviktsformat som SAAB 
undersökt kan idag inte säkerställa att all information som krävs följer med varför 
introduktionen av ett sådant verktygt lagts på framtiden. Genom att använda ett 
lättviktsformat, åtminstonne mellan utvalda roller på Scania, kan många av de fördelarna som 
SAAB erhållit även gagna Scania i dess utvecklingsarbete. Lagkraven för de material som 
arkiveras är lägre inom fordonsindustrin varpå dagens lättviktsformat på ett fullgott sätt skulle 
kunna introduceras utan att större justeringar behöver genomföras. Genom detta undviker 
även Scania den kostsamma process att uppgradera hårdvara, köpa licenser och erbjuda den 
utbildning som krävs för att hantera ett fullvärdigt CAD-verktyg som Catia innebär. 

Boeings tydliga riktlinjer över hur det ritningslösa utvecklingsarbete skulle ske har på ett 
positivt sätt påverkat denna övergång då inga interna utredningar krävdes utan SAAB var i 
princip tvungen att rätta sig för att behålla Boeing som kund. Detta har lett till att SAAB 
Aerostructures egenutvecklade ritningslösa utvecklingssystem som de valt att kalla Model 
Based Design inte krävde några större resurser för att komma igång, vare sig det gäller 
utredningsarbete eller att motivera de anställda som redan sett fördelar med arbetssättet för 
projektet med Boeing.   
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5.7 Spectra 

Ett sätt att komma runt problematiken med att göra nedbrytningar i Spectra är att vända sig till 
monteringsritningar för att på så sätt hitta en produktrepresentation. Detta har sin grund i att 
anställda i allmänhet drar sig för att använda Spectra i den mån det är möjligt, p.g.a. dess 
minimalistiska gränssnitt och att hanteringen uppfattas som alltför krånglig. Denna ovilja att 
använda sig av ett så pass centralt verktyg är naturligtvis inte bra för Scania och det är 
någonting som bör uppmärksammas och åtgärdas. Det är först och främst produktsamordnare 
som har en förståelse för Spectra och en god förståelse nås först efter ett par års användande. 
Häri ligger också mycket av gnisslet i arbetssätt eftersom det är svårt att få till 
tvärfunktionalitet när ett centralt verktyg för utvecklingen är koncentrerad till en viss roll. 

Även om det finns planer på att ersätta Spectra med andra verktyg så är det med all säkerhet 
så att Spectra kommer att leva kvar i någon form under många år framöver. Därför måste 
rädslan för verktyget bekämpas. Om monteringsritningen fasas ut kommer många att bli 
tvungna att istället söka sig till strukturen och Spectra för att finna den information de tidigare 
kunde finna på ritningen. Olika funktioner på företaget behöver sällan hela Spectras 
funktionalitet utan den begränsas ofta endast till en liten del. Om dessa funktioner/personer 
kunde få bättre stöd och support att hitta sätt att använda Spectra till det de behöver det till 
borde mycket kunna vinnas. Dels skulle monteringsritningen spela en mindre roll i sökandet 
efter information om produkten och dels skulle kunskap om verktyg och arbetssätt bättre 
kunna spridas inom organisationen. 
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6. Slutsats och rekommendation 

Här presenteras de slutsatser och rekommendationer arbetet har gett upphov till. Innehållet 
baseras framförallt på analysen som gjordes utefter resultaten. 

6.1 Kommunikation 

• Det är viktigt att få med och engagera produktsamordnare tidigt i 
utvecklingsprocessen, detta eftersom produktsamordnare sitter på mycket kunskap och 
information som kan gagna utvecklingsarbetet. Ett sätt att göra detta på är att jobba 
mycket med tidig struktur samt att få alla att inse nyttan med detta. På Scania idag 
sker fler och fler uppstartsmöten innan projektstart för att på så sätt få in 
produktsamordnare tidigare och detta är någonting denna utredning också 
understödjer. 

• Större grad av tvärfunktionalitet. Öka det kontinuerliga samarbetet mellan konstruktör 
och produktsamordnare. Genom detta kan kunskapen om rollerna ökas. 

• Skapa riktlinjer för vad som ska finnas i vilka dokument. ECO vs monteringsritning 
och bestäm vilket som är det bärande genom hela organisationen. 

6.2 Monteringsritningen 

6.2.1. På kort sikt 
Tidigt utbyte av 3D och information mellan konstruktör och produktsamordnare 
En tidig visualisering av konstruktionen ger en ökad inblick och förståelse för 
sammanhanget i vilket konstruktionsarbetet sker. Detta underlättar i sin tur skapandet 
av struktur i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen vilket i sin tur leder till att 
arbetsbelastningen för produktsamordnare blir jämnare än tidigare. Detta utbyte av 
3D-material och den information som där kan finnas är möjlig att använda och 
uttryckas på liknande sätt som dagens monteringsritning. 

I en övergångsperiod skulle 3D kunna uttryckas på samma sätt som en 
monteringsritning för att inte göra omställningen alltför omvälvande.  

För att minimera investeringskostnaderna för detta arbetssätt är ett utnyttjande av 3D i 
lättviktsformat att föredra och rekommenderas. Utöver stora utgiftsbesparingar bidrar 
lättviktsformaten på ett fullgott sätt med en visuell representation och kan ersätta den 
information som idag återfinns på monteringsritningen. 

Ett ökad tvärfunktionellt samarbete tidigt i utvecklingsprocessen 
Som en positiv bieffekt av införandet av ett tidigt utbyte av 3D mellan konstruktör och 
produktsamordnare kommer ett mer tvärfunktionellt sätt att arbeta växa fram. Detta 
eftersom tidigt utbyte av 3D på ett bättre sätt än monteringsritningen understödjer 
detta. 
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6.2.2. På längre sikt 
Utfasning av monteringsritningen 
Att i en framtid helt ersätta monteringsritningen och låta 3D vara den visuella 
informationskällan är någonting som utredningen uppmanar till. Detta kommer att 
leda till mindre dubbelarbete och kommer leda till ett ökat fokus på 3D som är till 
nytta för alla. Dessutom kommer ett arbetssätt som involverar 3D att öka 
tillförlitligheten på GEO som idag är något begränsad. 

Knyta relevant information till CAD-modell 
I framtiden bör Scania ha en vision om att all information knyts till ett digitalt 
dokument som löper längs hela utvecklingskedjan. Det digitala dokumentet skulle 
kunna vara ett CAD-dokument. Detta skulle minska problemen med att information 
om produkten är spridd och istället samla den på ett ställe.  

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Lättviktsformat/alternativ 3D som informationsbärare mellan andra roller 
Detta arbete har fokuserat på hur information delas mellan rollerna konstruktör och 
produktsamordnare. Förslag har givits för hur detta arbete kan tänkas se ut på kortare 
sikt samt på längre sikt. Intressant vore en fördjupande undersökning på hur denna 
kommunikation ser ut mellan andra roller inom företaget samt hur de förslagen på 
arbetssätt skulle fungerar även mellan andra roller. 

Ta fram en lathund för tillvägagångssätt för att kommunicera via 3D-material 
En direkt uppföljning av detta arbete vore att ta fram ett tillvägagångssätt för att 
förverkliga de rekommendationer som föreslagits samt en tydlig metodik för detta. En 
fokusgrupp som arbetar under en begränsad period med denna metodik skulle 
underlätta för ett eventuellt införande på bredare front.  

Utarbeta standardsbilsförfarande för att förenkla nedbrytningar 
Ett återkommande ämne för diskussion under de intervjuer som gjorts har varit 
problem med att på ett enkelt sätt göra nedbrytningar och på sätt skapa sig ett 
sammanhang. För att underlätta detta vore det lämpligt att utarbeta en metod som gör 
det möjligt att specificera de egenskaper/villkor som för situationen anses relevanta 
och lämna övriga till något som närmaste kan liknas vid en standardbil. På så sätt 
skulle tiden det tar att skapa nedbrytningen minskas samtidigt som ovidkommande 
villkor för sammanhanget är förutbestämda och något som konstruktören ej längre 
behöver ägna tid åt att specificera.  
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