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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Scanias forskning och utvecklingsavdelning i Södertälje under 

hösten 2008 och våren 2009. Uppdraget var att se vad avdelningen Systems Development ska 

fokusera på för att göra produktutvecklingsarbetet bättre. Syftet med arbetet var därför att kartlägga de 

produktutvecklingsprocesser som avdelningen arbetar i samt identifiera förbättringspunkter i dem.  

För att uppfylla syftet gjordes en teoristudie av relevanta begrepp så som förbättringsarbete, 

produktutveckling och processer. Den metod som användes innebar att man ”vandrar” igenom 

processen genom att prata med dem som arbetar i den. Denna datainsamling bestod av intervjuer 

med chefer på avdelningen samt en workshop där gruppmedlemmar var inbjudna. Resultatet av 

intervjuerna sammanställdes i en nulägesbeskrivning av avdelningens arbete. I analysen 

sammankopplades aktiviteterna i fem olika processkartor. Dessa utgick ifrån de produkter som man är 

ansvarig för på avdelningen. Det är viktigt att förstå att kartläggningen i sig inte innebär stora 

förändringar eller förbättringar av processen. Denna är ett första steg i utvecklingsarbetet och ett 

kontinuerligt arbete med kartorna är ett måste, annars förlorar de sitt värde.   Av intervjuerna framkom 

också många problem och förbättringspunkter. Dessa kategoriserades i tolv olika områden och 

placerades ut där de uppkom i kartorna. Några av slutsatserna som arbetet resulterade i är:  

 Det finns ett behov av att sammanföra avdelningen och öka förståelsen för varandras arbete 

och på så sätt undvika problem med att man blir bortglömd i projekt.  

 Det är inte klargjort på avdelningen vem som har ansvar för prioritering av de pågående 

projekten.   

 Planeringen upplevs ske reaktivt. Man behöver en anpassad planeringsmetod på gruppnivå.  

 Antalet nya och oerfarna medarbetare har ökat under de senare åren vilket har inneburit 

minskad kunskap om företaget, om processerna och om produkten.  

 För vissa roller, både inom och utanför avdelningen råder oklarheter kring ansvar, 

befogenheter och skyldigheter. 

 Många av de stödverktyg som används fungerar bristfälligt.  

Dessa slutsatser och några till sammanfattades i ett antal rekommendationer riktade till Process 

Support som bland annat har det avdelningsövergripande ansvaret för verksamhetsutveckling. De 

rekommendationerna som vi ger i arbetet är baserade på våra åsikter och är de som vi anser kan 

införas på avdelningen. Det finns också andra områden som skulle kunna förbättras men de är för 

generella och skulle även innebär en förändring för andra avdelningar och i vissa fall hela företaget.  
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Abstract 

This master thesis was performed at Scania Research & Development. The given mission was to see 

where the department Systems Development should focus to improve their development work. Thus 

the purpose was to map the product development processes in which the department works today and 

within them identify improvements. 

To fulfil the purpose a theoretical study of relevant terms, such as improvement work, product 

development and processes, initially was formed. The mapping method used is called "walk trough" 

and meant to let the people working in the processes be guides in their own process. To do this a 

range of managers in the department was interviewed. This along with a workshop where other 

members was invited sets the empiric base to this work. The result was summed up in five different 

processes. This is the start of an improvement work and the processes needs to be updated 

continuously. From the interviews many improvements and problem also appeared. These were 

categorized into twelve different improvement areas. Some of the conclusions from the thesis are 

given here: 

 

 It is requested that the department needs to be united to evolve the knowledge of each others 

work and avoid problems like being forgotten in a project.  

 It is not made clear in the department whom is responsible for the priority of ongoing projects. 

 It is perceived that planning is done reactively. A planning method is needed on group level. 

 The number of new and inexperienced employees has increased in the last few years and this 

means lesser knowledge of the company, the processes and the product.  

 For some functions, within and outside the department, the responsibility, authorization and 

obligations are unclear.  

 Many of the supporting programs and methods used by the department are insufficient. 

 

These conclusions were summed up in a number of recommendations to the Process Support group 

who have, among other things, the overall responsibility for improvement work. These 

recommendations are based on our opinion and is what we think is possible for the department to 

implement. There are of course other areas that could be improved but these are general and could 

affect other departments and maybe the whole company. 
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DEL 1 INTRODUKTION 
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1 Inledning 
I inledningen ges en bakgrund till examensarbetet. Vidare beskrivs det problemområde som har 

definierats. Uppdraget som vi fick beskrivs och även syftet med arbetet. I kapitlet beskrivs också de 

avgränsningar som har gjorts under examensarbetets gång. Sist presenteras företaget som 

examensarbetet utförts på, Scania, kort.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
De senare åren har vikten av mjukvaran i lastbilen ökat. Detta har lett till att man i allt större grad väljer 

att utveckla den inom företaget, istället för hos leverantörer. Kompetensen inom området är fortfarande 

under utveckling och arbetssätten har inte riktigt satt sig på företaget. Komplexiteten i helhetsprodukten 

har lett till en expansion av styrsystem. Examensarbetet har genomförts på avdelningen Systems 

Development (även kallad RE). Avdelningen är ansvarig för ett stort område av artiklar som innehåller 

både hårdvara och mjukvara. Systems Development har huvudansvaret för några av styrenheterna och 

koordinatorn som låter de tre bussarna som finns i lastbilen kommunicera med varandra. De har 

dessutom ansvaret för den elektriska hårdvaran i form av styrenheter, kablage, givare, switchar med 

mera. Detta har man för alla styrenheter, även de som inte utvecklas på avdelningen. Många 

komponenter som man ansvarar för ingår inte heller i något system. Detta har gjort att gruppen arbetar 

inom ett mycket komplext område med gränssnitt mot i stort sett varenda avdelning och grupp på 

Scanias utvecklingsavdelning och man påverkas av nästan alla projekt som pågår.  Komplexiteten leder 

till en större utmaning för avdelningen att samordna sitt arbete. Omorganisationer historiskt och mycket 

stor tillväxt i gruppen har också försvårat arbetet med standardiserade arbetssätt och gemensamma 

verktyg. Uppgiften är på inget sätt omöjligt men man har sett ett behov av att se över arbetet på en 

högre nivå för att definiera de områden där det finns möjlighet att förbättra arbetet.  

 

En avgörande företeelse som bidrar till de problem man upplever på avdelningen Systems Development 

beror på att det är många projekt som startas och det är i stort sätt alltid någon grupp, ofta flera, inom 

Systems Development, som har leveranser till projekten. Det gör att man har svårt att veta hur man ska 

prioritera mellan projekten. Det leder också till att resursanskaffningen inte hänger med och det blir stor 

arbetsbelastning för befintlig personal. I dagsläget finns inget generellt resursplaneringsverktyg utan 

detta löses ofta på gruppnivå vilket leder till att prioriteringar och planering av parallella aktiviteter i ett 

projekt inte är synkroniserade mellan olika avdelningar, eller ens grupper inom samma avdelning. Detta 

problem är känt på Scania och man jobbar på att lösa det uppifrån men även avdelningarna måste bidra 

med best practis.  

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Utifrån bakgrunden given i kapitel 1.1 fick vi ett uppdrag av gruppen Process Support (även kallad REA) 

där examensarbetet utförts. Detta formulerades som en fråga: 

 

Vad ska avdelningen Systems Development fokusera arbetet på för att göra avdelningens 

produktutvecklingsarbete bättre?  
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1.3 Syfte och mål 
För att besvara frågan blir det första syftet att kartlägga Systems Developments processer och gränssnitt 

inom avdelningen. Detta ska ligga som grund för det framtida förbättringsarbetet. Det andra syftet är att, 

i en analys, ta fram förbättringsområden i processerna och prioritera dem. Förbättringsförslagen ska 

sedan kopplas till kartorna för att visa var förbättringspotentialen ligger. Målet för examensarbetet är att 

uppfylla detta syfte och överlämna resultatet till verksamhetsutvecklaren som ska leda det fortsatta 

arbetet. Genom att först titta på de egna gruppernas arbete och införa förbättringar inom avdelningen 

får man en bättre förståelse för hur man på längre sikt kan förbättra arbetet gentemot övriga 

avdelningar.  

 

Rapportens syfte är att redovisa det resultat som vi kommer fram till. Den syftar också till att bygga upp 

kunskapen kring processer, produktutveckling och förbättringsarbete. Detta kan användas som ett stöd i 

uppdragsgivarens fortsatta arbete. 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet med att kartlägga och identifiera förbättringsområden är ett ständigt pågående arbete i en 

föränderlig organisation. Att i ett examensarbete som pågår under 20 veckor få ihop ett resultat som kan 

generera värde för mottagaren kräver att stora avsmalningar och begränsningar görs redan tidigt. Men 

även under arbetets gång måsta komplexiteten reduceras för att arbetet ska bli hanterbart. I detta 

kapitel redogörs för vilka avgränsningar som har gjorts och bakgrund till varför.  

 

Syftet med arbetet är att göra en nulägesanalys och det leder till att de första avgränsningarna som 

måste göra är att bortse från allt som har med framtid och dåtid att göra. Detta innebär att kända 

planerade omorganisationer inom avdelningen inte kommer påverka arbetet. Inte heller det aktuella 

läget för branschen i sig och eventuella justeringar som följd av denna kommer att tas hänsyn till. Detta 

innebär även att kända problem som man arbetar med i dagsläget, eller har gjort tidigare, kommer tas 

upp i arbetet sakligt. 

 

Det har gjorts flera organisatoriska avgränsningar. En hel sektion inom avdelningen Systems 

Development har inte tagits till hänsyn, REI - Fleet management. Under arbetets gång har också de 

grupper som inte jobbar med produkter eller artiklar inuti lastbilen tagits bort ur analysen. Det innebär 

att grupperna RESC och RESD som arbetar med produktionsverktyg och diagnos inte tas med i arbetet. 

 

Projektmässiga avgränsningar har också gjorts. Hela förutvecklingen och produktuppföljningen 

avgränsades bort redan tidigt i arbetet (se kapitel 6). Arbetet har istället fokuserat på kontinuerlig 

introduktion. Inom detta område har bara vanligt, återkommande aktiviteter tagits upp.  I 

nulägesbeskrivningen finns bara de leveranser och gränssnitt som grupperna inom Systems 

Development har gentemot varandra. Inga andra grupper utanför Systems Development finns med. Den 

här avgränsningen innebär att REE och REP inte tas med i studien. 
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Avgränsningar i syftet med arbetet är att det inte finns något krav att ta fram en huvudprocess för 

avdelningen. Detta ansågs redan tidigt vara omöjligt på grund av just komplexiteten i avdelningens 

sammansättning. Nulägesbeskrivningen ska ge en bild av hur det är och det kommer att behövas flera 

processer för att uppnå detta. Arbetet kommer inte heller behandla hur förbättringsförslagen som ges 

ska implementeras. De förslag som ändå kommer upp under arbetets gång kommer diskuteras utanför 

ramarna av examensarbetet. 

 

Vidare så kommer inte de kartorna med problemen utplacerade, redovisas i rapporten. På grund av det 

begränsade utrymmet i rapporten så kan inte dessa bilder tas med. I rapporten finns dock kartorna i sig 

beskrivna. 

 

1.5 Om Scania 
 Scania är tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer (se 

Figur 1-1). Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- 

och anläggningstransporter samt för distribution och samhällstjänster. Man koncentrerar sig på bussar 

med hög passagerarkapacitet för turist-, linje- och stadstrafik. Man har drygt 35000 i hela världen och ca 

12000 av dem i Sverige. Det är också i Sverige som forskning och utveckling av produkterna sker. 

Varumärket Scania förknippas med kvalitet och styrka. Man har inte redovisat negativt resultat sedan 

1930-talet och räknas därför som ett ledande företag inom sin bransch (Scania, 2009-02-13). 

 

 

Figur 1-1 Scanias tre produkttyper - lastbilar, marinmotorer och bussar (Scania, 2008-12-13) 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets arbetsgång. Kapitlet ger en inblick i forskningsmetodiken samt 

tar upp begrepp som är relevanta i den undersökning som ligger till grund för rapporten. Framförallt så 

innehåller detta kapitel den metod som har använts för att utföra detta examensarbete.  

 

Examensarbetet utfördes på institutionen Integrerad Produktutveckling på KTH. Grunden till 

arbetsgången har varit deras examensarbetsprocess, tillsammans med tidsplanen (se Figur 2-1) som 

gjordes i början av arbetet. Arbetet startade den 19 september 2008 och redovisades den 5 mars 2009. 

 

Vecka 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aktivitet                                     

                                      

                                      

Planering                                       

                                      

Förstudie                                        

                                      

Intervjuer                                        

                                      

Analys                                           

                                      

Redovisning                                      

                                      

Rapport                                                

                                      

Carolina ledig                                       

                                      

Jack ledig                                       

Figur 2-1 Tidsplanen för examensarbete 

 

2.1 Forskningsmetodik 
Grundläggande metodkunskaper är en förutsättning för att uppnå ett vetenskapligt resultat. Metoden 

ställer krav på att forskaren noggrant planerar arbetet för att inte försumma viktiga aspekter. Metoden 

skall ses som ett nödvändigt redskap för att ge en bättre och sannare uppfattning av de förhållanden 

som undersöks (Holme & Solvang, 1997). Man kan dela in forskning i många olika kategorier, men det 

betyder inte att dessa inte kan kombineras eller att det måste vara någon form av konkurrensförhållande 

mellan dem (a.a.).  Varje undersökning oberoende av dess omfattning, innefattar att man läser det som 

andra har skrivit på detta område, samlar information som stödjer eller motsäger olika argument och 

formulerar en rapport. Att läsa så mycket så möjligt under en bestämd tidsperiod kan ge nya idéer om 

andras forskning, vilket är viktigt eftersom allt man gör redan från första början av projektet utgör 

förberedelser för den slutliga rapporten (Bell, 2007). 
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Undersökningen för detta examensarbete är en fallstudie av det kvalitativa slaget då intervjuer användes 

för att kartlägga Systems Development s processer.  Dessa begrepp beskrivs vidare nedan. 

 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metodik 
Det finns många sätt att kategorisera undersökningar på, men en första kategorisering är att avgöra om 

studien är kvalitativ eller kvantitativ. Det som avgör vilken typ av forskning som ska väljas är det 

forskningsproblem som valts och preciserats av forskaren. Bearbetningsformen och analysen är 

beroende på vilken symbolform den insamlade informationen har, det vill säga om informationen beskriv 

med siffror eller med ord.  

   

I den kvantitativa forskningsmetoden är det siffror som resultaten baseras på (Home & Solvang, 1997). 

Man använder sig av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik. Det är med andra 

ord metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. Hit kan man 

koppla experiment, tester, prover, enkäter med mera (Backman, 2003). Man betonar forskarens distans 

från källan och att han eller hon utifrån ska observera och registrera vad som sker (Egnell, 1994).  

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att de inte använder sig av siffror. De innebär eller resulterar i 

verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumentet består av traditionella 

”ordet” (Backman, 2003). Vid användning av denna metod avser man kvalitén för att understryka 

faktiska eller essentiella egenskaper (Åsberg, 2001). Denna metod har sin bakgrund inom det 

positivistiska synsättet som bygger på hårda fakta och iakttagelser av verkligheten. Syftet är att kunna 

förutsäga vad som kommer att hända för att sedan kontrollera olika förlopp. Man skiljer på antaganden 

och verkliga förhållanden där begreppen faktum och precision är av stor betydelse.  Forskaren har ett 

logiskt och analytiskt förhållningssätt och kunskapen baseras på iakttagelser (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Likheten mellan kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetod är att de har samma huvudsyfte. Detta är att 

ge en bättre förståelse av vårt samhälle och hur människor och grupper handlar samt påverkar varandra 

(Home & Solvang, 1997). 

 

2.1.2 Fallstudier 
En fallstudie startar med en definition av de problem eller frågor som ska studeras. Fallstudien är i likhet 

med andra forskningsstrategier ett sätt att studera ett empiriskt tema genom att man följer en 

uppsättning procedurer som specificerats i förväg (Yin, 2007). Generellt sett är fallstudier den metod 

som föredras då frågor om ”hur” och ”varför” ställs samt då man vill ha fokus på aktuella händelser. 

Fallstudier är också föredra då man vill studera aktuella skeenden, men då relevanta beteende inte kan 

manipuleras. Metoden bygger på samma tekniker som en historisk inriktad undersökning, men rymmer 

två slags empiriska belägg som inte brukar finnas med i en historisk studie, nämligen direkt observation 

av de skeenden som studeras och intervjuer med de personer som varit med om händelseförloppet. 

Även om fallstudier och historiska studier på så sätt kan överlappa varandra, ligger fallstudiens speciella 

styrka i att den gör att man kan hantera många olika slags av empiriskt material såsom dokument, 

artefakter, intervjuer och observationer som inte behöver vara tillgängliga i en historisk studie. Många 
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anser att genomförandet av en fallstudie är datainsamling och den viktigaste informationsskällan till 

insamlingen utgörs av intervjuer, även om de ofta antar formen av styrda samtal istället för en strikt 

strukturerad utfrågning. Trots att man har en röd tråd i arbetet, brukar de konkreta frågorna vara flexibla 

och flytande. Man har under intervjuernas gång två uppgifter, att i grova drag följa den ordning i 

frågorna som anges i fallstudieprotokollet och att formulera de konkreta frågorna utan att skapa några 

skevheter, och se till att målet med frågorna uppnås. Den vanligaste typen intervjuer i en fallstudie är av 

öppen karaktär, det vill säga att man frågar nyckelpersoner både om fakta och om deras personliga 

åsikter. Man ska eftersträva att få personen i fråga att vara som en ”informant” istället för en 

respondent (a.a.). 

 

En analys av fallstudiens data innebär granskning, kategorisering, sammanställning och prövning av data 

samt olika kvalitativa och kvantitativa belägg. Man måste beskriva och redovisa den insamlade 

informationen utan att i det sammanhanget formulera några tolkningar.  Oberoende av vilka tekniker 

man bestämmer sig för, är det ett krav att man ska göra analyser av hög grad som kräver att man går 

igenom och tar hänsyn till all data (a.a.).  

 

2.2 Intervjuer och workshop 
I vårt examensarbete har vi använt intervju som huvudsaklig insamling av data från den undersökta 

avdelningen. Således ansåg vi att det var av mycket stor vikt att denna del av examensarbetet blev 

mycket genomtänkt och bra. Här redogörs för vad man kan tänkte på när man gör en intervjustudie. 

Intervjuer har skett i alla faser av vårt arbete och hur vi valt att lägga upp dem finns beskrivet här. 

 

2.2.1 Intervjuteknik 
Den typen av intervju man bestämmer sig för kommer i viss utsträckning att vara beroende av det syfte 

och teman studien har (Bell, 2007). Första steget är att bestämma vilken form av intervjuer som ska 

användas. Bell (2007) nämner två olika typer av intervjutekniker. Den ena är strukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer och den andra är ostrukturerade intervjuer. Att lämna en viss frihet till 

respondenten att prata om det som personen tycker är viktigt är av stor betydelse medan en viss 

struktur också är viktig. Att ha en struktur ger i viss mån en garanti för att alla ämnesområden och teman 

tas upp. En sådan intervju benämns som styrd eller fokuserad intervju. Man ställer frågor men lämnar 

utrymme för respondenten att prata omkring frågorna och de tankar som väcks. Det är viktigt att även se 

till att man som intervjuare är beredd att formulera om sina frågor om och om igen, alltså vara förberedd 

på att kunna ställa följdfrågor på de svar som man får. Fördelen med en sådan intervju är att strukturen 

utformas i förväg vilket leder till att analysen blir enklare att utföra.  En stor fördel med intervjuer är 

flexibiliteten, en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på 

ett sätt som exempelvis är omöjligt i en enkät. Problemet med intervjuer är att de tar långt tid att 

genomföra och bearbeta och kan visa sig vara svårt att analysera de svar man får. Men trots det så kan 

en intervjustudie ge ett rikt material (a.a.).  

 

Preliminära intervjuer genomförs för att få idéer om vilka områden som studien kan komma att beröra 

och för att ha dessa som stöd när man sedan utformar en intervjuguide till informationsinsamlingsfasen. 
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Dessa tillsammans med observationer ger information om det finns områden man inte har tänkt på. 

Intervjuer av det här slaget kräver ett minimum av anteckningar under förutsättning att det man skriver 

ner är tillräckligt klart för att kunna få fram viktiga teman och områden (a.a.). 

 

Den vanligaste formen av intervjuer har en intervjuare och en respondent. Det är också vanligt med två 

intervjuare. Genom att två personer utför intervjun uppkommer flera infallsvinklar samtidigt som 

intervjuanteckningarna blir mer utförliga. Ett alternativ till att föra skriftliga anteckningar är att spela in 

samtalen. Koncentrationen behålls då på intervjufrågorna samt respondenten. Inspelning är av stor vikt 

då man ska göra en innehållsanalys och därför behöva lyssna flera gånger på det svar personen ger för 

att kunna identifiera olika kategorier (Bell, 2007). Denna metod har dock sina nackdelar. En respondent 

kan känna sig pressad. Då respondenten skall svara på frågorna tänker han eller hon igenom frågan en 

extra gång och kan mycket väl välja att svara mer censurerat om känsliga frågor uppkommer. Detta är 

naturligtvis en förlust av information ur intervjuarnas perspektiv (Andersson, 2001). 

 

2.2.2 Intervjuer i förstudien 
I förstudien gjorde vi ett antal intervjuer med utvalda personer i avdelningen samt projektkontoret. 

Personerna som intervjuades var de sex objektledarna som finns på avdelningen. På projektkontoret 

pratade vi med tre personer, en projektledare, en projektcontroller och en metodutvecklare. Varje 

intervju pågick i 45-60 minuter. Upplägget var att en person intervjuade och den andra tog anteckningar. 

Detta var typiskt preliminära intervjuer då meningen var att ta reda på vilka områden eller teman som 

var viktiga. Målet var att förstå vad avdelningen gör, vilka produkter man arbetar med och ge en första 

syn på vilka potentiella förbättringsområden som finns. Vi ville belysa så många aspekter som möjligt 

oavsett om dessa skulle beröras i själva genomförandefasen eller inte. Detta för att ha en tydlig 

förankring till de förbättringsområden som analysen sedan kommer baseras på. Ett annat mycket viktigt 

resultat av teoristudierna och de preliminära intervjuerna var att skapa en för genomförandefasen 

relevant intervjuguide. Från intervjupersonerna i denna fas fick vi också många värdefulla tips, såsom nya 

kontaktpersoner, guidning på intranätet och förklaringar på många nya begrepp (se Bilaga 1). 

 

2.2.3 Datainsamlande intervjuer i genomförandefasen 
Tyngden för datainsamlingen i detta examensarbete lades under genomförandefasen. I denna 

genomfördes tre olika intervjuinsamlingar, kartläggningsintervjuer, verifieringsintervjuer och en 

workshop. De två senare beskrivs separat i de två nästföljande kapitlen. Under kartläggningen 

intervjuades alla gruppchefer och sektionschefer som ingick i studien, det innebar 14 gruppchefer och 

två sektionschefer. Intervjuerna pågick under cirka 60 minuter även om några drog ut betydligt på tiden.  

 

Syftet med intervjuerna var att på ett tydligt sätt beskriva och presentera hur de olika 

utvecklingsprocesser som avdelningen arbetar i är kopplade till varandra i nuläget. För att kunna få fram 

resultat var det viktigt att ta reda på vilka aktiviteter, objekt in och objekt ut varje grupp har men även 

vilka resurser och stödverktyg som varje grupp använder. För att få en bra helhetsbild användes dels en 

mall som skulle fyllas i under intervjun (se Figur 2-2) och dels den intervjuguide som vi skapat i förstudien 

(se Bilaga 2). Då en grupp kunde ha mer än en aktivitet ledde det till att vissa grupper hade mer än en 
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ifylld mall. Genom att använda sig av denna metod blev intervjuerna standardiserade. Mallen 

underlättade mycket, då det gick att fylla på med information om den intervjuade personen hade glömt 

eller missat att nämna något. I intervjuerna med sektionscheferna användes inte mallen men vi ställde 

samma frågor till dem som till gruppcheferna.   

 

Figur 2-2 Mall som användes under intervjuerna med gruppcheferna.  

 

Intervjuerna som gjordes var av typen semistrukturerad intervju då vi ville lyssna och ta in information 

från den intervjuade personen och kunna leda in personen i de områden som vi var intresserade av. 

Intervjuformen var av typen två– till– en, där en av oss intervjuade och ställde frågorna medan den 

andra lyssnade och fyllde i mallen. För att vi på bästa sätt skulle vara aktiva under intervjun och kunna 

ställa följdfrågor skrevs det inga anteckningar, utan istället spelade vi in intervjun. På detta sätt kunde vi 

även försäkra oss om att vi inte missat något som intervjupersonen sa.  

 

2.2.4 Verifierande intervjuer 
Från intervjuerna i genomförande fasen skapades ett antal processkartor. Det var dags för de sista 

intervjuerna, verifieringsintervjuer. Dessa intervjuer gjordes även dem med gruppchefer och varade 

under en halvtimme. De gruppchefer som vi talade med är de som är ägare till de processer vi skapat. 

Syftet var att gå igenom processbilderna för att se om de överensstämmer med deras arbetssätt och att 

kopplingen mellan de andra grupperna stämde. Vi var tvungna att återkomma många gånger innan 

processkartorna blev helt godkända. Intervjuerna kompletterades därför med telefon, mail och spontana 

besök. Resultatet av dessa intervjuer medförde bara ändringar i de redan befintliga kartorna och 

dokumenterades inte på annat sätt. 

 

2.2.5 Workshop 
Vi hade hittills bara pratat med gruppchefer och sektionschefer och för att få en så heltäckande bild av 

avdelningen så höll vi en workshop. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt var det viktigt att få 
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med personer från alla involverade grupper. De roller som fanns representerade var objektledare, 

systemägare, funktionsägare, systemarkitekt, testledare, processkoordinator, utvecklingsingenjör och 

projektledare från projektkontoret samt representanter från inköp. Inga gruppchefer var inbjudna då vi 

redan hade intervjuat dessa samt att workshopens upplägg baserats på resultat från dessa.  Det finns få 

böcker som beskriver hur en workshop ska planeras och genomföras, därför tog vi hjälp av Kim Granroth 

som är metodutvecklare på projektkontoret och som har stor erfarenhet i att hålla i workshops. Han har 

utformat PER (Project Experience Review) som är en workshop man använder för att ta tillvara på 

erfarenheterna i ett avslutat projekt. Vid planering av vår workshop användes grundstenarna i PER som 

är strukturera, producera och reducera. Det viktigaste att upplysa i början av workshopen är syftet med 

den, vad som ska uppnås när workshopen är avslutad men även att på ett tydligt sett förklara och 

beskriva avgränsningarna.  Vid workshopen skapades sju stationer, där varje station bestod av ett 

förbättringsområde, som vi redan hade valt ut, uppspänt på ett A1 papper. Grupper om två-tre personer 

bildades och varje grupp fick rotera och skriva anteckningar i form av problem eller förbättringar vid 

varje station. Rotationen skedde var sjätte minut. Efter det skulle alla anteckningar prioriteras i en 

matris. Deltagarna bildade då nya grupperingar om två-tre personer. Varje grupp fick varsitt 

förbättringsområde att prioritera och ingen rotation skedde. Uppgiften var att föra in lapparna från 

första övningen i en matris där man angav hur viktigt och hur svårt man ansåg förslaget eller problemet 

var. Efter den första prioriteringen fick en person från varje grupp presentera resultatet. Som en sista 

aktivitet skulle förbättringsområden prioriteras gentemot varandra. Detta skedde inte i grupp utan varje 

person gjorde en egen bedömning. Man fick fem poäng att fördela mellan de sju förbättringsområdena. 

Poängen skulle delas ut till minst två och max tre förbättringsområdena. Resultatet från workshopen var 

de sju A1 papperna. 

 

2.3 Andra källor till arbetet 
Under arbetet har vi antänt oss av andra typer av källor än de personer som intervjuats. Vi har skapat en 

teoretisk referensram i rapporten som syftar i att ge läsaren en ökad förståelse för de resultat som vi 

kommit fram till.  

 

2.3.1 Skapandet av den teoretiska referensramen 
Teorin delades in i tre olika områden lean, produktutveckling och processteori. Till dessa användes olika 

källor. Detta var i form av tryckt litteratur, artiklar och hemsidor. För att hitta dessa använde vi oss 

främst av Scanias eget bibliotek som kunde beställa hem böcker från bibliotek runt om i landet. För att 

hitta relevanta artiklar använde vi oss också av de databaser som KTH biblioteket ger tillgång till. En del 

av teorin hittades via sökmotorer så som Google och Google schoolar. Vi använde oss också av 

referenslistor från tidigare gjorda examensarbeten.  

 

2.3.2 Undersökning av Scanias arbetssätt 
Då Scania är ett stort företag var det viktigt för oss att redan tidigt i examensarbetet förstå hur arbetet 

bedrevs, vilka metoder som används och hur organisationen sitter ihop innan vi kunde ta nästa steg och 

koncentrera oss på avdelningen i fråga. Vi ville också ge läsarna en bakgrund till Scanias 

produktutvecklingsarbete och förbättringsarbete. Vi deltog i en kurs, PD-resan (Product Development), 
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där Scanias produktutvecklingsprocess beskrivs i sin helhet. Det var representanter från de olika delarna 

av processen som berättade om sin del av arbetet. Vi var på ett antal möten som observatörer. Det var 

pulsmöten som behandlade läget i de pågående projekten, dels på avdelningsnivå men också på högsta 

nivå där alla delar av Scania deltog. Mycket information om Scania var också sådant vi bara hörde på de 

inofficiella mötena, så kallat korridorsnack. Vi använde oss också av intranätet för att hitta information 

om begrepp, arbetssätt med mera.  

 

2.4 Metoder vid analysen 
Analysen bestod i fyra delar, att skapa processkartorna som beskriver avdelningens 

produktutvecklingsprocesser, att identifiera områden med förbättringspotential, att prioritera dessa och 

att peka ut var i kartorna som de förekommer. De två första delarna skapades parallellt och baserades 

enbart på resultatet från de intervjuer som gjordes i genomförandefasen. 

 

Vid skapandet av processkartorna användes främst de ifyllda mallarna från intervjuerna. Aktiviteter med 

samma objekt ut och in kopplades samman och detta resulterade i fem olika processbilder med 

utgångspunkt från produkterna på gruppen. Vi verifierade kartorna hos gruppcheferna och fick dem 

godkända. 

 

Från intervjuerna togs det också fram ett stort antal olika förbättringsförslag och problem. De gjordes 

genom att vi läste igenom de renskrivna intervjuerna och strök under allt som vi ansåg var ett problem 

eller förbättringsförslag. Detta omformulerade sedan i en lista. Efter detta satt vi en hel dag och gick 

igenom listan för att hitta genensamma nämnare, det vi kallar för förbättringsområden. De tolv 

förbättringsområdena som vi sedan kom fram till kopplade vi med förslagen. Sedan tog vi förslagen och 

beskrev dem i rapporten, se kapitel 8. 

 

Prioriteringen av förbättringsområdena skedde i två delar. Dels så lät vi workshopens deltagare göra en 

prioritering och dels gjorde vi en egen. Vi prioriterade områden utefter hur svårt och hur viktigt vi tyckte 

det var att införa förbättringar. Sedan valde vi ut de sju områdena som vi ansåg var mest intressanta att 

fördjupa oss i. Hur prioriteringen på workshopen gick till beskrivs i kapitel 2.2.5. Resultatet av den totala 

prioriteringen finns i kapitel 10 och där beskrivs vilka förbättringsförslag som man på workshopen tyckte 

var viktigast under respektive område. 

 

Den sista delen av analysen bestod i att placera ut förbättringsförslagen, som kommit fram i 

datainsamlingen, i processkartorna. Detta gjorde vi genom att än en gång gå igenom alla 

problemformuleringar från både intervjuerna och workshopen. För var och en av dem tog vi ställning till 

om de hörde hemma i någon karta eller om de var generella. 

 

2.5 Avslut 
I den avslutande delen av examensarbetet så sammanfattade vi ett antal rekommendationer till vår 

uppdragsgivare. Vi sammanfattade också de slutsatser som vi generellt kunde dra av arbetet men dessa 

var inte riktade till uppdragsgivaren. Hela arbetet presenterades för handledaren och en till person som 
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ska ta över det resultat vi har kommit fram till för att fortsätta jobba med dem och eventuellt 

implementera det inom företaget. Vi validerade också att uppdraget var uppfyllt och redovisade de 

kartor som vi pekat ut problem på. Dessa kartor finns inte med i rapporten (se Avgränsningar). 

 

När arbetet fick klartecken från uppdragsgivaren gjorde vi en allmän redovisning på Scania. Här var alla 

personer som på något sett varit inblandad i resultatet inbjudna. Efter presentation och opponering på 

KTH med de ändringar som följde av det överlämnades rapporten och presentationsmaterialet till Scania.  
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DEL 2 TEORETISK REFERENSRAM 
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3 Lean i Produktutvecklingen 
Lean är ett uttryck som förknippas med Toyota och filosofin bakom deras arbetssätt. Lean förekommer 

såväl för produktion som för produktutveckling även om det sistnämnda inte är lika känt. Författarna 

bakom beskrivningen av Lean Product Development System (LPDS) delar in filosofin i tre områden som 

var och en innehåller att antal principer som beskrivs närmare i detta kapitel (se Figur 3-1). De problem 

som vi tar upp i analysen kopplas till dessa. Hela kapitlet baseras på boken The Toyota Product 

Development System skriven av Morgan och Liker (2006).  

 

 

Figur 3-1 Lean Produktutveckling (Morgan & Liker, 2006) 

 

3.1 Processer – princip 1-4 
Stommen i lean är att ta bort allt som är onödigt, så kallat waste. För att kunna veta vad som är waste 

och vad som är värdeskapande krävs det att man har bra insikt i den process man arbetar i dagligen. 

Därför är just processer det första området som man tar upp när man pratar om LPDS. 

 

Den första principen är att identifiera värdeskapande utefter kunden. Det är här man skiljer 

värdeskapande från icke värdeskapande aktiviteter. Svårigheten är att kommunicera ut dessa värden till 

resten av organisationen. Det finns två kategorier av waste, den som sker på grund av bristande 

ingenjörskonst och den som uppkommer i själva processen. 

 

Den andra principen tar upp vikten av att jobba framtungt. Det är viktigt att ta alla alternativ i beaktning 

när lösningsmängden är som störst. Genom att göra detta undviker man sena förändringar som ofta 

leder till förseningar, waste i processen. Istället optimerar man lösningen så man får den bästa lösningen 

för kunden.  

 

Den tredje principen understryker vikten av att jämna ut arbetsbördan. Med detta menar man att 

parallella aktiviteter måste få ta den tid som de behöver, förutsatt att det är värdeskapande. Den 

utvecklingsprocess som man strävar efter ska inte ha några arbetstoppar på grund av att många 

aktiviteter ska vara avklarade samtidigt. 

 

Den fjärde principen är att standardisera arbetet. De delar som man menar ska standardiseras är 

konstruktionen, processen och kompetensen hos ingenjörerna. Det är en utmaning att göra detta utan 

att utrymmet för kreativitet minskar.  
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3.2 Medarbetare – princip 5-10 
Denna del av LPDS behandlar hur man väljer och utvecklar sina ingenjörer, ledare och organisation.  

 

Princip fem säger att man ska ha en chef som är ansvarig för hela produktutvecklingen. Man kallar det 

för Chief Engineers (CE) och dessa har i uppgift att hålla ihop alla delar av produktutvecklingen, från 

produkten i sig till integrationen mellan människorna som jobbar med den. 

 

Den sjätte principen poängterar vikten av att organisera sig rätt. Här är det balansen mellan att hålla en 

hög expertis och samtidigt jobba tvärfunktionellt i projekten som är utmaningen.  De två alternativen 

som finns är funktions- eller projektbaserad organisation. Båda har fördelar och nackdelar som 

motverkar varandra, men enligt LPDS så finns det en möjlighet att ta med fördelarna från båda i en 

organisation. Detta genom att kombinera en stark funktionsorganisation med CE som tvärfunktionell 

motpol. 

 

Det är viktigt att ingenjörerna har en hög kompetens och detta tas upp i princip nummer sju. Med hög 

kompetens menar man att ingenjörerna hela tiden utvecklas inom det specialområde man arbetar med. 

Ingenjörerna uppmuntras att vara nyfikna och undersöka själva hur problem uppstår och blir på så sätt 

bättre på att lösa framtida problem. 

 

Princip åtta behandlar relationen med underleverantörer. Eftersom underleverantörer utvecklar en stor 

del av slutprodukten är det självklart att de ska integreras i LPDS full ut. Man värdesätter deras tekniska 

expertis högt istället för att se dem som en försörjare av de artiklar de levererar.  

 

En av grundpelarna i lean är att bygga in lärande och ständiga förbättringar i organisationen. Detta 

beskrivs närmare i princip nio. Det är viktigt att hela tiden konfrontera problemen som uppstår i 

utvecklingsprocessen, dels för att eliminera dem men också lära sig varför det har uppstått och hur man 

kan undvika dem till nästa gång. 

 

Den sista principen under rubriken medarbetare, nummer tio, tar upp företagskultur som en viktig del i 

produktutvecklingsarbetet. För att få en hel organisation att arbeta mot samma mål och på samma sätt 

krävs en stark företagskultur som genomsyrar alla delar av verksamheten, även den som inte direkt har 

med utvecklingsarbetet att göra. 

 

3.3 Verktyg och hjälpmedel – princip 11-13 
Med verktyg och hjälpmedel menar man inte bara CAD-program, labbmiljöer och digital 

produktionstestning utan alla program som används för att på något sätt stödja produktutvecklingen. 

Det innebär att även program som exempelvis planerings- och utbildningsverktyg ingår här. 

 

Princip elva lyder att man ska anpassa verktygen så att de passar för medarbetarna och processen. Det 

betyder exempelvis att man inte ska köpa in ett dyrt och högteknologiskt verktyg utan att först titta på 
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hur de påverkar det dagliga arbetet. Många gånger kan ett nytt verktyg i en redan fungerande process 

försvåra och rent av sakta ner takten i arbetet.  

 

Kommunikationen bör hållas enkel och visuellt. Princip tolv säger att det är viktigt att ingenjörerna får 

fokusera på sina specialområden och inte i att skriva och läsa rapporter. Man framhåller vikten av att 

fatta sig kort, gärna på en så kallad A3 rapport, och jobba med visuella tavlor för att kommunicera.  

 

Den sista principen som LPDS tar upp, nummer 13, betonar vikten av att använda verktyg för 

standardisering och lärande. Den tar upp verktyg som behandlar både den så kallade tysta kunskapen. 

Det är viktigt att alla verktyg har någon form av ansvarig ägare som har i uppgift att upprätthålla, validera 

och utveckla verktyget. Detta ägande ska ligga hos en expert på verktyget. 
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4 Produktutvecklingsarbete 
I detta avsnitt går relevant teori angående produktutveckling och dess processer igenom. Dessa syftar i 

att ge uppdragsgivaren idéer om hur en produktutvecklingsprocess kan läggas upp. Eftersom den 

studerade avdelningen arbetar med systemutveckling ges här också en beskrivning om vad ett system är 

och hur man i teorin arbetar med det. En produktutvecklingsprocess ser olika ut beroende på vilken typ 

av produkt som den ska resultera i. Ett sätt att dela in produkterna i är hårdvara, mjukvara och system 

där båda dessa produkttyper ingår.  I kapitel 4.1 beskrivs produktutvecklingsprocesser allmänt. 

Mjukvaruutveckling och utveckling av system beskrivs närmare i kapitel 4.2 respektive 4.3. 

 

4.1 Processer vid produktutveckling 
Med produktutvecklingsprocess menar man de ingående steg eller arbetsmoment som ett utvecklande 

företag bedriver för att kommersialisera en ny produkt (Eppinger & Ulrich, 2008). En väldefinierad 

produktutvecklingsprocess är användbar i arbetet med att kvalitetssäkra produkten, koordinera resurser, 

planera arbetet, leda arbetet och förbättra arbetssätten (a.a.). 

 

4.1.1 Generisk produktutvecklingsprocess 
Den generiska produktutvecklingsprocessen som formulerats av Eppinger och Ulrich (2008) består av sex 

faser (se Figur 4-1). Dessa är planering, konceptgenerering, systemutveckling, detaljutveckling, testning, 

förfining och utkörning.   

  

Figur 4-1 Den generiska produktutvecklingsprocessen enligt Eppinger och Ulrich (2008) 

 

Varje fas avslutas med en grind där det avgörs om projektet har uppnått de satta målen för fasen och på 

så sätt fortsätta in i nästa fas. Här reflekterar man över den genomförda fasen och beslut tas baserad på 

information som man fått genom arbetet i den föregående fasen. En produktutvecklingsprocess som har 

sådana grindar brukar kallas för Stage-Gateprocess (Cooper, 1990). 

 

Om Stage-Gate implementeras och används rätt kan detta resultera i att man får en mer effektiv process 

och förbättrar resultaten vid nya produktsläpp. Stage-Gateprocessen är en relativt enkel modell. Det gör 

att abstrakta saker som sker långt fram i tiden blir mer konkret. Dessutom så har modellen en inbyggd 

kontroll som gör att ett projekt som är på väg åt fel håll kan ändras innan kostnad och tid skenat iväg för 

mycket. Den är också bra eftersom den skapar ett gemensamt språk för medarbetarna och en standard 

att arbeta efter. Men det finns även begränsningar. Även om aktiviteter inom en fas kan utföras 

parallellt, så är Stage-Gate i verkligheten sekventiellt. Vissa innovationsexperter anser att 
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produktutveckling bör organiseras parallellt, genom till exempel loopar. Man tycker att modellen är 

byråkratisk och begränsar kreativiteten. Dessutom kan grindarna bidra till köer i arbetet (Cooper, 1990). 

 

4.2 Processer vid mjukvaruutveckling 
När man ska utveckla mjukvara är man beroende av hur hårdvaruutvecklingen går eftersom det under 

utvecklingen av mjukvaran kan komma ändringar av hårdvaran flera gånger.  

 

Det finns sex stycken viktiga delar som måste finnas med vid mjukvaruutveckling enligt Kruchten (2000): 

1. Utveckla iterativt 

2. Hantera systemkrav 

3. Använd komponentbaserad arkitektur 

4. Modellera visuellt 

5. Ha Kontinuerliga kvalitetskontroller 

6. Kontrollera förändringar 

 

4.2.1 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen kännetecknas av att den har flera faser (se Figur 4-2) där varje aktivitet måste vara 

avklarad innan man går vidare till nästa fas (Pfleeger & Atlee, 2006). Man fokuserar på de tidiga 

aktiviteterna som innebär planering och analysering av krav. Varje fas dokumenteras noggrant genom 

formella utvärderingar och godkänns av användarna innan arbetet fortsätter. 

 

 

Figur 4-2 Vattenfallsmodellen för mjukvara, översatt från Pfleeger & Atlee (2006) 

 

Vattenfallsmodellen hjälper utvecklaren att planera vad som behöver göras i projektet. Eftersom man 

inte får gå vidare om allt inte är färdigt så är det lätt att styra projektet. Modellen har dock fått mycket 

kritik för att den inte är flexibel. Det kan trots allt bli fel på vägen och det då blir omständligt att backa 

tillbaka och rätta felet. Det kan också ta lång tid att gå vidare till nästa fas i processen då man måste vara 

säker på att allt verkligen är klart i den föregående (a.a.). 

 

4.2.2 RUP – Rational Unified Process 
RUP står för Rational Unified Process och är ett ramverk för utveckling av mjukvara (Tonnquist, 2005).  

Användningsfall används genom hela processen och programmet byggs stegvis upp genom förloppet 

kravhantering – analys – design – programmering – test som upprepas tills man är nöjd (a.a.). 

 

Processen har fyra huvudfaser, inception (inledning), elaboration (beredning), construction 

(konstruktion) och transition (införande) (Kruchten, 2000). I varje fas finns en milstolpe eller tidpunkt då 

vissa bestämda beslut måste tas och därför måste också vissa delmål vara uppnådda. Varje fas kan brytas 

ner i flera iterationer. Antal iterationer och deras längd beror på själva projektets storlek. De olika 
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faserna har också olika fokus. Inledningsfasen har fokus på mål och övergripande krav och 

beredningsfasen har fokus på krav. Konstruktionsfasen i sin tur fokuserar på design och implementering 

och införandefasen tillsist på att kvalitetssäkra produkten (a.a.). 

 

Fördelarna med RUP är att det är mer fokus på de delar av projektet som är mest kritiskt vid en viss 

tidpunkt (Kruchten, 2000). Det som inte är kritiskt behandlas istället i nästa iteration. Det ger också 

möjligheter att ändra missuppfattningar som har skett tidigt i utvecklingsprojektet. En annan fördel med 

RUP är att man testar mjukvaran hela tiden under utvecklingen och på så sätt ge uppdragsgivarna 

konkreta uppdateringar om arbetet. Man sprider också arbetsbördan för testpersonalen då man inte 

bara testar i slutet av projektet. Svårigheterna med användningen av RUP är att se när och hur ofta man 

ska iterera. Görs det för ofta så tar hela projektet längre tid att genomföra (a.a.). 

 

4.2.3 Det agila synsättet 
Det agila synsättet är på många sätt en motsats till de ovan beskrivna processerna. Det uppkom eftersom 

man tyckte att mjukvaruutveckling var ett sådant komplext område att det helt enkelt inte gick att 

planera och genomföra utifrån en process. Man ville kunna arbeta mer flexibelt och hantera en 

föränderlig värld. De agila synsättet formulerades i Agile Manifesto och innehåller fyra förhållningssätt 

(Pfleeger & Atlee, 2006). Individen värderas högre än processer och verktyg. Levererad fungerande 

mjukvara värderas högre än en förståelig dokumentation. Samarbete med kunden värderas högre än 

förhandling med kunden. Anpassningar till förändringar under arbetets gång värderas högre än att följa 

en planering. Det finns många metoder som baseras på dessa förhållningssätt. Testbaserad 

mjukvaruutveckling går ut på att man först skriver testfall som programmet ska klara (Ambler, 2007). Sen 

utvecklar man programmet tills det klarar testet. När man sedan fortsätter med nästa testfall kan man 

alltid se om programvaran klarar av de föregående testerna. SCRUM är en annan agil metod som baseras 

på att man utvecklar mjukvaran i olika intervall eller loopar med tät avstämning och noga prioritering av 

funktionerna (Pfleeger & Atlee, 2006). Det man inte hinner med i en loop tar man i nästa.  

 

4.3 System och systemutveckling 
Traditionellt har produktutvecklingsarbete bestått i att ta fram olika mekaniska delar som verkar 

tillsammans i en helhet. De har varit inriktade på geometrier och vilka material som är lämpliga för 

produkten. Detta arbetssätt har präglat de sätt man arbetar på inom produktutveckling. Dagens 

produkter är mer komplexa och multiteknologiska och har förutom de mekaniska funktionerna även 

informationsutbyte, analys och beslutfattande. Dessa realiseras med elektronik och programvara. Den 

övergripande funktioner är sedan ett samspel mellan de mekaniska-, elektroniska- och programbaserade 

komponenterna. Ett system är en grupp av objekt som tillsammans ger en specifik funktion (Ullman, 

2003). Ett exempel på komplexa multiteknologiska system är mekatronikprodukter. Mekatroniken består 

av både programvara (Software), elektronikhårdvara (Hardware) och de mekaniska elementen. Ett 

problem i produktutvecklingen av dessa system är att den ökande komplexiteten gör det svårt att 

säkerställa systemets tillförlitlighet och säkerhet (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004).  
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4.3.1 Primära och sekundära delsystem 
När man ska göra en funktionsanalys av en produkt eller del produkt i ett större system med 

transformerande funktioner gör man detta i tre steg (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004). 

 Definierar systemets totala funktion och systemgräns.  

 Nedbrytning av den totala funktionen till del funktioner.  

 Beskrivning av flöden av material, energi och information mellan funktionerna. 

 

Vid en schemaläggning av en produkts ingående funktioner kan man dela upp systemen i primära och 

sekundära system. Exempel på primära system är exempelvis en hjulaxel som omvandlar motorns energi 

till rotation av ett hjul. Ett sekundärt system är istället säkerhetssystem, transformationslösningar och 

elektrisk försörjning av de primära systemen. Dessa är ofta flexibla och kan utvecklas efter det att den 

primära systemarkitekturen är definierad (Eppinger & Ulrich, 2008). Det finns en organisatorisk utmaning 

för ledningen när det gäller arbetet med de sekundära systemen. Frågan är om man ska ha en grupp som 

arbetar med sekundära system även om gränssnitt finns mot flera olika primära system eller om det är 

upp till grupperna som arbetar med de primära systemen att själva se till att sekundära systemen mellan 

dem fungerar (a.a.).   

 

4.3.2 Utveckling av komplexa system 
Eppinger och Ulrich (2008) har utvecklat sin genererska modell för produktutveckling (se kapitel 4.1.1) 

för bättre beskriva utvecklingen av komplexa system. Processen i Figur 4-3 visar att vikten av 

parallellarbete ökar vid denna typ av utvecklingsarbete.  

 

 

Figur 4-3 Process för utveckling av komplexa system enligt Eppinger och Ulrich (2008) 

 

Konceptutvecklingen i denna process innebär att man tar fram flera förslag till hur systemarkitekturen 

ska se ut. Det är sedan systemutvecklingsfasen som är kritisk för att parallellarbetet ska fungera och leda 

till ett gemensamt resultat (Eppinger & Ulrich, 2008).  

 

Ett begrepp som används för att beskriva utveckling av system är System Engineering (SE). SE är enligt 

Johannesson, Persson och Pettersson (2004) mer en filosofi för utveckling av komplexa system än en 

metod. Här lyfter man fram att systemet är ett resultat av de ingående delarnas samverkan snarare än 

dessa delars egenskaper hopslagna. Processen som man förespråkar att använda i denna typ av 

utvecklingsarbete är inriktad mot att hantera den tekniska komplexiteten och integrationsproblem. 
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Målet är att finna en balanserad produktlösning med avseende på alla faser i produktens livscykel. SE 

presenteras vanligen som ett V-diagram (se Figur 4-4). 

 

 

Figur 4-4 V-diagram (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004) 

 

Det finns många varianter av V-diagrammet där vissa är mer inriktade på bara mjukvara framtagningen. 

Det exempel som visas i figuren använder nomenklaturen som tillhör hårdvaruutveckling. De streckade 

linjerna visar hur testerna är relaterade till de krav som ställs på olika nivåer i utvecklingsarbetet.  

Användarbehovet utgör det första steget och valideringen av dessa görs i ett acceptansprov där kunden 

kan kontrollera att allt man ville ha med från början finns med (Pfleeger & Atlee, 2006). 
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5 Processer 
Detta kapitel ger en bakgrund till hur och varför man bör arbete med processer. Kapitlet börjar med att 

beskriva begreppet process och dess ingående komponenter.  Sedan beskrivs hur man kan identifiera 

och kartlägga en process men även varför det ska göras. Metoder för hur en analys kan göras tas också 

upp.  Sist beskrivs olika verktyg som man kan användas vid förbättringsarbete. 

 

5.1 Processdefinition och dess komponenter 
En process kan beskrivas som en kedja av aktiviteter som transformerar en input för att skapa en output 

(Ljungberg & Larsson, 2005). En process är iterativ vilket gör att man har möjlighet att hitta och 

genomföra förbättringar. En process kan även beskrivas som ett öppet system som samverkar med och 

försörjs av sin omgivning. Det fundamentala inom systemteorin är transformationen då något kommer in 

som sedan förädlas. För varje iteration finns det en serie av besläktade steg eller aktiviteter ett objekt 

och ett resultat. Resultatet blir objekt in för nästa operation och så vidare. En mer sammanhängande 

definition av en process som både Egnell (1994) och Bergman & Klefsjö (2002) ges nedan. Denna 

illustreras också i Figur 5-1. 

 

”En process består av en serie av aktiviteter med preciserad början och slut, och som med 

hjälp av en organisations resurser, återkommande förädlar ett mätbart objekt från en 

leverantör till ett på förhand bestämt resultat till en kund.” 

 

 

Figur 5-1 En process illustrerad enligt ovanstående definition (Egnell, 1994) 

 

Alla processer har en produkt som slutdestination. Likaså börjar den med en kund som har vissa 

förväntningar och ett behov som slutar med att kunden är tillfredställd, se Figur 5-2.  
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Figur 5-2 En process - från att ha ett behov till att behovet är uppfyllt (vgregion.se, 2008-11-15) 

 

Det är viktigt att starten och slutet av en process är väldefinierat (Bergman & Klefsjö, 2002). För att 

aktiviteterna i processen ska kunna genomföras behövs resurser, dessa resurser kan till exempel vara 

personal, utrustning, byggnader och material. Resurser ingår inte i processen utan tillförs. Genom att 

bortse från resurserna som en del av processen kan man enklare förstå processen. Man måste kunna 

skilja på att aktörer är en del av resurserna medan aktiviteter är en del av processen (a.a.). En process 

innehåller fem komponenter som alla är relaterade till dess grundläggande karaktär (Ljungberg & 

Larsson, 2005): 

 

 Objekt in – Startar processen. Utan objekt in kommer de aktiviteter processen byggs upp av 
aldrig att initieras. Objekt in kommer från en kund, antingen intern eller extern och 
representerar ett behov. Exempel på objekt in är order eller produktidé.  

 Aktivitet – Förädling av inobjekt. En serie handlingar som använder sig av de resurser som finns. 
En process byggs upp av ett nätverk av aktiviteter. 

 Resurs – De resurser som behövs för att utföra aktiviteterna. Resurser är bestämda till en eller 
flera aktiviteter och följer inte med objektet genom hela processen. 

 Information – Det som stödjer eller styr processen. Inte nödvändig för att processen ska starta 
men underlättar och påverkar utförandet.  

 Objekt ut – Resultatet av den transformation som möjliggörs av mötet mellan aktivitet och 
resurs. Kan vara start och objekt in för en ny aktivitet.  

 

Ljungberg & Larsson (2005) menar att det val av definition en organisation gör är kritiskt eftersom den 

styr hur man ser på processarbetet, vad som inkluderas samt vad som exkluderas, vilka metoder som 

används och ytterst vilka resultat som uppnås. Genom att låta en organisation beskriva sin process kan 

det ge en god inblick i hur arbetet fungerar och vilka resultat man hittills fått (a.a.). 

 

5.2 Identifiering och kartläggning av process  
Vid identifiering av processer är det vanligt med en utgångspunkt i de produkter som organisationen 

skapar. Här kan en produkt vara allt från interna dokument till externa kundleveranser. En specifik 

produkt utgör då slutresultatet för en process där också de behov som legat till grund för framtagning 

och syfte med produkten framgår. För att kunna styra och utveckla verksamheten måste man först 
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kartlägga de processer som redan finns inom företaget. Enligt Egnell (1994) så framträder tre olika 

processtyper vid en beskrivning av ett företag utifrån dess processer: 

 

1. Huvudprocess - Är den övergripande processen som beskriver syftet med verksamheten. En 

studie av huvudprocessen klargör, bland annat, vilka delar i verksamheten som är viktigast. 

Identifiering av denna process för ett företag som vill ha en processbaserad verksamhet är ett 

måste. Exempel på huvudprocess är den process som är inriktad på att tillgodose kundens behov 

idag och kundens behov imorgon, alltså produktionen och utvecklingen av produkten.  

2. Stödprocess - Behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra så möjligt. Dessa processer får 

inget egenvärde utan värderas istället utifrån hur väl de klarar av att stödja huvudprocesserna. 

Antalet stödprocesser kan till antalet vara väldigt många, därför är det viktigt att urskilja vilka 

som är mest betydelsefulla. Exempel på stödprocesser är fakturering, planering, rekrytering och 

underhåll av utrustning.  

3. Ledningsprocess – Behövs för att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna. Här ingår 

fyra arbetsuppgifter, fastställa väg, visa väg, skapa förutsättningar och följa upp och korrigera. 

 

5.2.1 Varför kartläggning av process  
Att fokusera på processer innebär att uppmärksamheten flyttas från de enskilda produkterna till de 

aktivitetskedjor som skapar dem. Det skapar också bättre möjligheter att uppnå en gemensam vision, 

eftersom det blir tydligare hur olika medarbetare bidrar till slutbidraget (Bergman & Klefsjö, 2002). 

 

Beskrivning av processer brukar benämnas processkartläggning eftersom det bästa sättet att beskriva en 

process är att rita kartor över dem (Egnell, 1994). Att beskriva en process i en karta är en ovärderlig 

teknik för att förstå hur processen ser ut och hur den fungerar. Genom en sådan beskrivning kan man på 

ett enkelt och lättförståeligt sätt förklara hur organisationens olika delar är relaterade till varandra samt 

hur de samverkar för att skapa värde för kunden.  Det är viktigt att alla i en organisation förstår 

processen eftersom en avdelnings aktivitet kan påverka aktiviteterna för många andra avdelningar. Om 

inte alla förstår sig på kopplingen kan problem uppstå (a.a.). Det är ofta först i och med kartläggningen 

som sambanden mellan aktiviteter i olika avdelningar upptäcks och förstås (Ljungberg & Larsson, 2005).  

Processkartor spelar därför en viktig roll då de visualiserar organisationens processer. Processer som är 

synliga medför att det blir lättare för varje anställd att se hur det egna arbetet passar in i helheten. En 

processkarta kan även vara en tankemässig hjälp för dem som arbetar i processen. Visualiseringen av det 

egna arbetet i en process ökar förståelsen för processtänkandet i stort. Det underlättar samarbetet 

mellan olika enheter och avdelningar vilket kan leda till förbättringar i sättet att arbeta (a.a.). 

 

Det är viktigt att förstå att kartläggningen i sig inte innebär stora förändringar eller förbättringar utan att 

det är ett första steg i ett omfattande arbete med att utveckla verksamheten (Egnell, 1994). Visst går det 

att hitta förbättringsmöjligheter redan vid kartläggningen men det är först då en grundlig analys görs 

som det kan skapas förståelse för hur den kan utvecklas. Kartläggning är därför en nödvändig början på 

utvecklingsarbetet och kommer leda till (a.a.): 

 

 En gemensam syn på hur verksamheten i sin helhet fungerar. 
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 Förståelse för vad som skapar mervärde för kunden. 

 Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen. 

 Utveckling av processorienterade mätsystem. 

 Analys av processprestanda. 

 Förbättring av processerna.  

 

Den stora betydelsen av kartläggningen gör att den bör genomföras i ett så tidigt stadium som möjligt. 

Oavsett framtida planer är kartläggningen ett viktigt första steg (Ljungberg & Larsson, 2005).  

 

5.2.2 Arbetsmetodik för kartläggning  
För att på bästa sätt kartlägga processer och rita upp en processkarta bör man ha ett systematiskt och 

strukturerad arbetssätt.  Ljungberg & Larsson (2005) ger ett förslag på en åttastegsmetod för att ta fram 

en processkarta:   

 

1. Definiera syftet med processen samt dess start- och slutpunkt – Innan kartläggningen är det 

viktigt att fastställa processens omfattning, det vill säga gränssnittet mot omgivningen. För att 

kunna göra det måste man först bestämma syftet. Desto bättre förståelse som finns innan 

kartläggningen börjar desto bättre och smidigare kommer arbetet att gå. 

2. Brainstorma fram processens alla eventuella aktiviteter – Genom att visualisera för sig själv kan 

identifiering av eventuella luckor enklare hittas. 

3. Arrangera och sortera aktiviteterna i rätt ordning. 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter – Då man har fått en klar bild blir det uppenbart att många 

aktiviteter beskriver ungefär samma sak. Därför kan eventuellt aktiviteter läggas till, slås ihop 

eller få ett bättre namn som beskriver dess syfte. 

5. Definiera objekt in och objekt ut för varje aktivitet och börja samtidigt koppla samman dessa till 

en process. Detta kar också förståelsen för vad som händer i varje aktivitet.  

6. Se till att alla aktiviteterna hänger ihop via objekten – Detta är ett bra sätt att kontrollera om det 

någon aktivitet som fattas. Varje utobjekt måste antingen starta en ny aktivitet eller vara en del 

av processens slutresultat.  

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och ”riktig” detaljeringsnivå exempelvis 

genom att namnen på dem är jämbördiga. Det är viktigt att man inte tar med för många detaljer 

då kartan lätt kan kännas tvingad och oflexibel. Ofta räcker det att beskriva processen på ett 

överglipligt sätt. Då kan man också ifrågasätta varför aktiviteterna görs.  

8. Studera och korrigera tills en tillfredställande beskrivning av processen erhålls.  

 

För att kunna få tag på den information som ska ligga till grund för processkartan kan man gå tillväga på 

ett antal olika sätt. Ljungberg & Larsson (2005) nämner två sätt: 

 

 ”Walk through” – En eller flera personer ansvarar för genomförandet av kartläggningen och 

bokstavligen går igenom processen. Metoden går ut på att intervjua personer som utför 

processens aktiviteter. Processen illustreras grafiskt av de ansvariga.   
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 ”Virtuell walk through” – Samling av representanter för hela processen där var och en beskriver 

sin del. En ansvarig leder mötet och ställer frågor till representanterna.  

 

Dessa tillvägagångssätt har fördelar som att det snabbt går att ta fram en karta utan att behöva utbilda 

många personer i kartläggningsmetodiken. Genom att arbeta på dessa sätt får man också ett homogent 

utseende och entydig karaktär på kartan. Oavsett vilka tillvägagångssätt man väljer att använda sig av är 

det viktigt att klargöra för dem som är berörda varför kartläggningen görs. Det finns många som kan vara 

skeptiska till kartläggningen om syftet med kartläggningen inte har framgått och då tror att kvaliteten på 

deras arbete ska studeras och utvärderas. Syftet är aldrig att identifiera vem som gör rätt eller fel utan 

processens urform och funktionalitet ska vara i fokus (a.a.) 

 

5.3 Analys och utveckling av process  
Processanalys genomförs då man har problem med en viss process eller att verksamheten har påbörjat 

processorientera och vill hitta förbättringar inom processen. Det är bra att redan från början sätta upp 

en ambitionsnivå och avsätta resurser för eventuellt utvecklingsarbete som kan tänkas följa efter 

analysen genomförts (Ljungberg & Larsson, 2005).  

 

Beroende på vilken metod för analysen som väljs att användas måste man ha tillgång till underlag och 

bakgrundsinformation. Ljungberg & Larsson (2005) nämner fem delar som ger en bra bild av en process, 

dess problem och möjligheter: 

 

 Processpecifikation - Övergripande beskrivning av processens syfte, objekt in, objekt ut, effekter, 

kunder och leverantörer. 

 Processrevision - Underlag för förståelse för den övergripande processmiljön. 

 Kund och intressentbeskrivning - Identifierade och förstådda krav och förväntningar från kunder 

och andra intressenter.  

 Processkarta - Detaljerad beskrivning av processens utseende och innehåll. 

 Mätning - Mätvärden för processens prestationer och viktigaste egenskaper. 

 

5.3.1 Metod för processanalys 
Det finns många metoder för hur en process kan analyseras och här beskrivs två av dem.  

 

Allmän analys med hjälp av processkarta är en metod som ger ett bra stöd för att konkretisera var 

problem uppstår och i många fall även varför det sker (Ljungberg & Larsson, 2005). Kartan används som 

utgångspunkt för identifiering och analys av olika personers upplevda problem. Det finns fem steg att 

följa då metoden används: 

 

1. ”Vandra” genom processkartan från början till slut och låt deltagarna koppla problem till 

processkartan. 

2. Kategorisera problemet utifrån typ, orsak och möjlig åtgärd. 

3. Utred konsekvenserna av de olika problemen. 
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4. Utred vid behov bakomliggande problem. 

5. Identifiera och fokusera de viktigaste orsakerna. 

 

Processkartan är en bra utgångspunkt för en rad andra analyser, exempelvis kan antalet överlämningar 

mellan ansvarsområden studeras. Det är även en bra grund då processens struktur ska analyseras. 

Strukturen kan generellt ses som antingen komplex eller enkel. Det är inte självklart att en förbättrad 

eller välutvecklad process är mindre komplex än den gamla. Komplexiteten måste vara i proportion med 

de krav som processen ska kunna hantera (a.a.).  

 

En annan analysmetod är att göra en Ledtid- och Värdeanalys. Ledtidsanalys bygger på att studera hur 

tiden i processen används. En sammanfattning av ledtider som Stalk & Hout (1990) tog fram resulterade i 

ett antal regler. En av dem är 0,05 – 5 % regeln, det vill säga att endast 0,05 – 5 % av den totala tiden är 

produktiv medan resten av tiden är improduktiv. Värdeanalys innehåller tre aktiviteter, att identifiera 

värdeskapande aktivitet, icke värdeskapande aktivitet och spill. I praktiken är det svårt att avgöra vilka 

aktiviteter som är och vilka som inte är värdeskapande på ett objektivt sätt. Klassificeringen av 

aktiviteterna bygger helt på subjektiva värderingar. De värdeskapande aktiviteterna bör utvecklas, icke 

värdeskapande minimeras och spill elimineras (Ljungberg & Larsson, 2005).                                                                                                                                                                                                                                                            

 

5.3.2 Införandet av förbättringar  
Det finns fyra principer för att uppnå förbättringar (Ljungberg & Larsson, 2005). Dessa är att mobilisera, 

analysera, omkonstruera och realisera. Genom erfarenheter har det insetts att det inte är svårt att utföra 

en analys, eller en teoretisk omkonstruktion, då detta ofta genomförs av isolerade grupper och 

resulterar i en rapport. Det som däremot är svårt var realiseringen av förslagen, detta kan också bero på 

svagheter i mobiliseringen (a.a.). 

 

PDCA – cykeln är ett en metod för att ständigt förbättra verksamheten, se Figur 5-3. Enligt modellen ska 

man planera (plan) varje förbättring innan den genomförs (do). Förbättringen ska sedan följas upp 

(check) för att avgöra om utfallet blev som tänkt. Beroende på utfallet bör man agera (act) genom att 

finjustera förbättringen eller genomföra den fullt ut (Ljungberg & Larsson, 2005).  Styrkan i detta 

angreppssätt är att det bygger på vidareutveckling av befintlig kunskap om processen. Utveckling av 

processen blir en kontinuerlig aktivitet. Ett varv i PDCA – cykeln kan omfatta allt från ett stort 

förbättringsprojekt till en mindre justering (Rentzhog, 1998).  

 

 

Figur 5-3 PDCA – cykeln för ständig förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2002) 
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DEL 3 EMPIRI 
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6 Scanias produktutvecklingsarbete 
I detta kapitel redovisas för de processer som Scania har tagit fram till sitt eget utvecklingsarbete.  

Processen är omfattande varför vissa delar bara beskrivs mycket kort. Detta för att ge mer utrymme åt 

de delar som är relevanta för studien. Se vidare om avgränsningar i kapitel 1.4. För att få ytterligare 

förståelse för detta så finns här även Scanias PU-organisation beskriven i korthet. 

 

6.1 Organisation och Process 
Scanias utvecklingsenhet är i huvudsak placerad i Södertälje och sysselsätter omkring 2300 medarbetare 

(PD-resan). Organisationen är indelad i fyra sektorer (se Figur 6-1) som även kallas linjen. Varje sektor 

har ansvaret för olika delar av utvecklingsarbetet.  

 

 

Figur 6-1 Scanias utvecklingsorganisation (Scania Inline, 2008-10-01) 

 

Scania har en egen produktutvecklingsprocess som man kallar PD-Processen. I den finns tre typer av 

projekt inom ramen av utvecklingsarbete (se Figur 6-2), dessa kallas förutveckling (gul pil), kontinuerlig 

introduktion (grön pil) och produktuppföljning (röd pil).  
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Figur 6-2 Scanias egen PU-process, PD-processen (PD-resan) 

 

 

6.1.1 Gulpil - Förutveckling 
Projekt inom gulpil, förutveckling kommer inte att leda till att en produkt utvecklas utan snarare en 

undersökning om möjligheterna för en idé man har. 

 

Något som initierar ett gulpilsprojekt är exempelvis att möta upp mot konkurrenternas utveckling. I 

många fall handlar projekten om att möta upp mot nya lagar. Exempelvis måste prestandan hos 

motorerna ständigt bli bättre på grund av emissionslagstiftning. Man jobbar med fyra typer av projekt: 

Forskning som först och främst handlar om att bygga upp ny kunskap och Teknikutveckling handlar om 

att omsätta kunskap. Dessa sker ofta i samarbete med högskolor eller leverantörer, men också med 

konkurrenter eftersom de är plattformsoberoende. Det är i Teknikanpassningsfasen som man anpassar 

kunskapen till Scania. Detta betyder bland annat att man undersöker modulariseringsmöjligheterna 

genom att titta på gränssnitt till Scanias befintliga plattformer. Det leder sedan till Beslutberedningen 

som resulterar i ett AD (Assignment Directive), alltså en förfrågan om att ett grönpilsprojekt ska startas. 

Här ska en beskrivning av projektets innebörd samt uppskattad tid och kostnad för projektet finnas med. 

Det beslutas sedan i ett mötesforum om projektet ska övergå i grönpil fas 1 (a.a.).  

 

6.1.2 Rödpil – Produktuppföljning 
Syftet med projekt inom produktuppföljning är att upprätthålla och uppdatera det befintliga 

produktutbudet. Det som initierar ett rödpilsprojekt är oftast säkerhet, kvalitet eller 

kostnadsreducerande initiativ. Dessa kommer vanligen från kunder som upplevt problem på vägen, från 

Scanias produktionsenhet eller leverantörer som har upptäckt en avvikelse som de anser påverkar och 

kan orsaka störningar för kunden. Arbetet är väldigt slutkundfokuserat och man har 

utvecklingsingenjörer som tar emot avvikelser från kund eller återförsäljare (PD-resan).  

 

Man delar in rödpilsprojekten i tre projekttyper, Quick, Medium och Heavy. Den första, Quick, är speciell 

på det sättet att det ska skapas en kortsiktig lösning eller åtgärd på avvikelsen inom 24 timmar från att 

den rapporterats. Sedan ska en långsiktig lösning vara klar inom 10 arbetsdagar. Medium och Heavy 

hanterar avvikelser som är mer komplexa eller omfattande. För Medium projekt behöver man inte 

tillkalla ytterligare personal utan hanterar avvikelsen internt medan man i Heavy projekt måste kalla in 

resurser från linjen. Här krävs det nyutveckling i den graden att verifiering också är nödvändig. 

Utvecklingen i rödpilsprojekt innebär mycket tvärfunktionellt arbete och ställer höga krav på globalt 
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samarbete. Man vill inte behöva lösa samma problem flera gånger bara för att man befinner sig på olika 

platser. Därför har man många integrationsforum i form av dagliga möten och visualisering (PD-resan). 

 

6.2 Grönpil – Kontinuerlig introduktion 
Syftet med arbetet i grönpilsprojekten är att utveckla och lansera nya produkter som förbättrar det 

befintliga produktutbudet och i sin tur leda till att kunder väljer Scania. Man delar in uppdragen i A-, S-, 

L- och FFU-uppdrag. A-uppdrag är sådana som senare kommer att ingå i Scanias produktutbud S- 

uppdrag tar upp önskemål som ligger utanför standarprodukterna, alltså en viss form av specialisering. 

Den stora skillnaden mellan A- och S-uppdrag är att man inte alls testar S- uppdragen i samma 

utsträckning innan lansering som A- uppdrag. Här använder man istället kunderna som testare ute på 

vägarna. L- uppdrag är en blandning av dessa två produkttyper där man på ett snabbt sätt kan få en 

specialprodukt. FFU står för Fit For Use och syftar till att anpassa produkten till en viss marknad. 

Examensarbetet fokuserar enbart på A-uppdrag och dessa är indelade i Small-, Quick-, Medium- och 

Heavy-projekt. Small-projekt sköts fullt ut av linjen, övriga projekt styrs av projektkontoret. 

 

Ett grönpilsprojekt följer en egen standardiserad projektmodell, se Figur 6-3. Arbetet är uppdelat i fem 

faser, förstudie, utveckling, verifiering, införande och avslut. Man har också fasta tidpunkter då man 

börjar producera produkten eller systemet, så kallade SOP-tidpunkter, Start of Production. SOCOP är en 

annan specifik tidpunkt och står för Start Of Customer Order Production.  

 

 

Figur 6-3 Standardiserat arbetssätt i grönpilsprojekt (Scania Inline, 2008-10-21) 

 

6.2.1 Viktiga begrepp i grönpilsprojekt 
En viktig del av linjens arbete är Main Deliverables (MD). MD är identifierade och mätbara resultat i 

modellen och motsvarar det som linjen måste leverera inför en milstolpe. Man delar också in dessa 

leverabler i del leverabler som man kallar Deliverables (D). Det finns framtaget standard MD och D för 

alla ingående affärsområden i produktutvecklingsprojekt, så som inköp, marknad produktion och 

utveckling. På utvecklingen är det objektledarna som är ansvariga för MD.  
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Engineerings Change Order (ECO) används när linjen vill ange att man ändrat status för sin del av 

projektet inför en fasövergång. Begreppet är ganska abstrakt men en av de intervjuade personerna 

beskrev ECO som ett kuvert där man lägger i ritningar och andra dokument av intresse och sedan skriver 

man på vad det är, vem som har gjort det och varför. Varje ändring eller nyutveckling av Scanias 

produkter ska delges med ECO. Syftet är att enhetligt, rationellt och samordnat meddela förändringar 

som gjorts i det tekniska konstruktionsunderlaget och som produktions- och marknadsfunktioner ska 

genomföra vid planerade tidpunkter.  Detta görs innan en fasövergång och ska alltid godkännas av en 

gruppchef. ECO hanteras sedan av produktsamordnarna. 

 

För dokumenten i sig används en annan metod för att ange status. Man anger här om dokumentet är i P- 

eller S-status. Ett dokument som är i P-status är enbart preliminärt och många stora förändringar 

fortfarande kan ske. Ett dokument i S-status är färdigt för serieproduktion. Det finns också 

specialanpassningar i form av dokument i PR-status. Dessa kan visas för de som är beroende av 

innehållet, exempelvis för en tilltänkt leverantör.  

 

6.2.2 Roller I PD processen 
Det är många roller som är inblandade i produktutvecklingsprojekten på Scania. Här följer en beskrivning 

av dem som kommer att beröras senare i rapporten: 

 Sektionschef: En linjechef underställd avdelningschefen. Har ansvar för ett visst antal grupper. 

 Gruppchef: En linjechef underställd sektionschefen. Har ansvar för ett visst antal personer som 

kan vara konstruktörer, testare, objektledare med flera. 

 Objektledare: Ingår i en grupp på linjen men har ett tydligt ansvar mot projektkontoret och 

projektledaren. Har ansvaret för att kommunicera gruppens status i projekten i olika forum. Det 

är inte alla grupper som har en objektledare. 

 Projektledare: Ingår i projektkontorets organisation. Har det övergripande ansvaret för tidplan 

och budget i projekten samt fungerar som en koordinator för objektledarna. 

 Systemägare: Har ett helhetsansvar för ett system där en styrenhet ingår. Detta innebär att man 

koordinerar utvecklingen av systemets hårdvara, funktionalitet, mjukvara och så vidare oavsett 

om denna sker på gruppen, på andra grupper eller hos leverantör. 

 Funktionsägare: Har ansvar för utvecklingen av en funktion i lastbilen. Funktionen definieras inte 

som ett system eftersom det inte krävs en styrenhet. Funktionen kan ingå i ett system. 

 Ledningsgrupper: Finns i två nivåer och Ingår i linjen. Avdelningens ledningsgrupp består av 

avdelningschefen, stödfunktionernas chefer och sektionscheferna. Sektionernas ledningsgrupp 

består av respektive sektionschef och gruppchefer. 

 Förvaltningsgrupp/Förbättringsgrupp: Förvaltningsgrupper finns för de flesta metoder man 

använder på Scania. Förvaltningsgruppen möts ofta och diskuterar hur man kan förbättra och 

anpassa den metod man är ansvarig för. Gruppen består av de personerna som använder 

metoden.  

 Testledare: En testledare är en typ av projektledare som koordinerar de tester som utförs. 

Testledaren ansvarar för att boka upp testrigg, att hålla koll på att det som ska testas finns på 

plats och så vidare. 
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 Konstruktör: Det finns många typer av konstruktörer på Scania. De som behandlas i rapporten 

håller främst på med komponentutveckling eller mjukvaruutveckling. 

 Produktsamordnare har hand om ECO som grupperna skickar in vid fasövergången. Man är också 

ansvarig för artikelnummer och produktstruktur. 

 Det finns olika typer av tekniska specialister på företaget. En nyanställd kommer in som T1 och 

kan sedan gå vidare till T2 och T3. Dessa innebär att man blir mer erfaren inom sitt 

kompetensområde. En T4 är en separat tjänst. 

 

6.3 Förbättringsarbete på Scania 
Hur man ser på förbättringar på företaget beskrivs i Scania-huset, se Figur 6-4. Här visar man de 

värderingar som är grunden i arbetet med förbättringar. Detta är viktigt att kommunicera ut på företaget 

och därför ser man huset upphängt på mänga väggar. Det finns ett hus för produktion och ett för 

utveckling varav det sistnämnda presenteras närmare här.  

 

De gråa delarna symboliserar de värderingar och bygger upp grunden för huset. Dessa är att alltid ha 

kunden i fokus, respekt för individen och kvalité i form av rätt från mig. I de gula delarna återfinns de fyra 

huvudprinciperna, normalläge, rätt från mig, behovsstyrt arbete och kontinuerlig förbättring. Under 

normallägget finns R & D principerna modularisering, CEPPSS som står för Kontinuerlig 

Egenskapsutveckling Planerad i Små Steg, tvärfunktionellt- och parallellt arbete, visualisering samt 

kunskaps- och resursbalansering. De gröna delarna i mitten av huset visar de prioriteringarna som man 

gör på Scania både när det gäller produkten och processen. Dessa prioriteringar används för det dagliga 

besluten. Luften runt om huset symboliserar ledarskap och kompetens. Här är chefer och medarbetare 

ansvariga för att identifiera brister och framtida behov, samt vidta åtgärder för att ständigt höja 

kompetensen.  

 

 

Figur 6-4 Scania-huset R&D factory (Scania Inline, 2009-02-13) 
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7 Avdelningen Systems Development 
Här kommer vi att gå in närmare på den undersökta avdelningen Systems Development, vilka aktiviteter 

grupperna har, vilka resurser som finns samt vilka stödverktyg som används. Denna information baseras 

på mallen som fylldes i under intervjuerna med gruppchefer och sektionschefer för avdelningen (se 

kapitel 2.2). Scanias produktutvecklingsprocess och organisation på utvecklingsenheten beskrivs i kapitel 

6.1. 

 

7.1 Avdelningens huvudfunktion 
Systems Development har som huvuduppgift att utveckla och testa de system som ingår i Scanias 

produkter. Man fungerar dels som en utvecklingsavdelning då man tar fram artiklar och mjukvara. Man 

fungerar också som en intern testavdelning där andra avdelningar kan testa sina produkter i labbmiljö.  

Man har en ”mission” som lyder: 

 

”Vi ska utveckla system med marknadens bästa tillförlitlighet och rätt funktionalitet” 

 

7.2 Organisation 
Systems Development är organiserad enligt Figur 7-1. Man har fyra produktutvecklande led samt tre 

stödfunktioner varav ett är Process Support (REA) där detta examensarbete utförs. På grund av 

organisationens komplexitet har vi valt att begränsa oss till två av de produktutvecklande sektionerna 

REC och RES (se kapitel 1.4). 

 

 

Figur 7-1 Systems Development organisations schema (Scania Inline, 2008-10-01) 
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7.2.1 REA – Process Support 
REA är en funktion som bildades för många år sedan för att sen ligga vilande under ungefär ett år och 

startades upp igen i april 2008. Anledningen till att man återupptog funktionen var att avdelningen 

Systems Development växt och därmed också behovet av en supportverksamhet.  

 

Funktionen består av fyra personer, en head of office, en coordinator, en controller och en 

verksamhetsutvecklare. Gruppens fyra medlemmar har olika bakgrund där tre av dem har börjat på 

Scania i och med att gruppen bildades 2008 medan en person har många års erfarenhet av Scania och 

dess arbetssätt. Huvuduppgiften eller missionen för gruppen som helhet är:  

 

”Att stödja Systems Development (RE) med projektkoordinering, produktkostkalkylering och 

verksamhetsutveckling på ett flexibelt och servicefokuserat sätt.”  

 

Detta illustreras i Figur 7-2. 

 

 

Figur 7-2 Illustration av gruppen Process Support funktion (Scania Inline, 2008-10-15) 

 

Man delar sedan in arbetet i tre delar, projektkoordinering, produktkalkylering och 

verksamhetsutveckling. Dessa funktioner avspeglar sig i gruppens sammansättning. Projektkoordinatorn 

har som uppgift att sammanställa Systems Developments status till storpulsmötena på projektkontoret. I 

och med detta så har han också ansvaret över RE-pulsmöten med sign-offer. Det innebär att se över vilka 

sektioner och grupper inom avdelningen som påverkas av vilka projekt. I produktkalkyleringen skapas 

och uppdateras kalkylbilar för projekten inom Systems Development. Kalkylbil är ett dokument där en 

produkts alla ingående artiklars pris finns angivet. Syftet är att över tid följa artikelprisutvecklingen för 

ett antal volymprodukter och i detta fall Systems Developments produkter.  I verksamhetsutvecklarens 

arbetsuppgifter ingår ansvaret för utveckling av förbättringsgrupper, hemsida, koordinera revisioner och 
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vara förbättringscoach. REA är under utveckling och fler uppgifter tillkommer hela tiden i takt med att 

funktionens uppgift förfinas. 

 

7.2.2 REC – Components 
Sektionen består av sex grupper där varje grupp har egna ansvarsområden. I sektionen jobbar 67 

personer. Sektionens jobbar huvudsakligen med el-komponentutveckling och anpassning. Man ansvarar 

för hårdvaran till alla styrenheter, alltså själva boxen. Det finns ett eget system på avdelningen och det 

styr den yttre belysningen.  

 

RECA – Electric Power Supply 

Gruppen RECA:s huvudsakliga uppgift är att utveckla elkraftsystemet på Scanias lastbilar. Elkraftsystemet 

är det som genererar elektrisk energi, ackumulerar det och distribuerar det ut till kunder som är 

systemägare. Det finns ingen styrenhet som styr elkraftsystemet och därför så finns det inte heller någon 

systemägare. Gruppen är istället funktionsägare och de har det tekniska ansvaret att utveckla de 

ingående artiklarna. Man har även ansvaret att utveckla och upprätthålla kontakten med leverantörer, 

då artiklarna utvecklas av dessa. Man ingår i många projekt och de flesta projekt är små och innebär bara 

små förändringar. Gruppen består av nio personer där två är konsulter. Denna sektor av fordonsindustri 

har växt under de senaste åren så av naturliga skäl är många väldigt nya. Gruppen består av en 

gruppchef, en objektledare, fyra konstruktörer och tre applikationsingenjörer. Stödverktyg som gruppen 

använder sig av är AROS där man hanterar ECO ärenden, Catia för CAD-ritningar och Matlab för att 

beräkning och utveckling av produkten. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECA finns i Figur 7-3. 

 

 

Figur 7-3 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECA 

 

RECE – Visibility & Electric Components 

Gruppen RECE ansvarar för den yttre belysningen samt en del av de elektriska komponenterna i lastbilen. 

Den senare uppgiften består i att upprätthålla ett sortiment av artiklar för chassimontering och 

ledningsnät. Man är systemägare för Control Unit Visibility (CUV) vilket innebär att man har hand om 

helheten för styrsystemet som kontrollerar den yttre belysningen. Gruppen har även ansvar för att 

utvärdera och välja den leverantör man ska jobba mot, även om detta görs tillsammans med inköp. I 

gruppen jobbar nio personer där en är gruppchef, en objektledare, en systemansvarig, en testledare och 

fem konstruktörer. Kompetensen inom gruppen består av belysningsspecialister, och system- och 

artikelkunniga personer. Stödverktygen som RECE har till hjälp är DocArc som är ett arkiveringssystem 
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där produktbeskrivningar (PD) läggs in, Catia för CAD-ritningar och AROS där man skickar in 

provanmodan (PA). Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECE finns i Figur 7-4. 

 

 

Figur 7-4 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECE 

 

RECI – Cable Harness Chassis Installation 

Gruppen RECI levererar underlag för tillverkning till leverantör och montering till slutmontering när det 

gäller kablar och ledningsnät på chassiet. Detta görs genom att man ritar E3D modeller, vilket innebär att 

man ritar upp vägarna för hur kabeln ska dras, vilken typ som ska användas samt tjocklek respektive 

längd på den.  Man ritar även in hur kablage skyddas mot exempelvis skavning. Gruppen består av åtta 

personer där det finns en gruppchef, en objektledare, en senior ingenjör (T3) och fem konstruktörer. 

Kompetenser som finns och behövs inom gruppen är granskare och konstruktörer i olika CAD-miljöer 

Stödverktyg som RECI använder är Catia för CAD-ritningar, AROS där man får information om artiklar, 

ModArc som är ett system där ritningar och E3D modeller lagras samt olika guidelines och standarder. 

Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECI finns i Figur 7-5. 

 

 

Figur 7-5 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECI 

 

RECS – Cable Harness Design 

Gruppen ansvarar för utveckling och konstruktion av kablage. Man tar fram ett tekniskt underlag till 

leverantör i form av klipplistor som innehåller all information för att kunna tillverka kablage enligt 

önskemål. Gruppen jobbar med verifiering, provmontering och funktionstester av kablage på lastbilar. 

Gruppen består av åtta personer och de roller som finns i gruppen är en gruppchef och sju konstruktörer. 

Konstruktörerna behöver ha kompetens inom provutrustning då man provmonterar mycket, SABER där 
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man ritar upp el-scheman och ha en allmänt hög el-kompetens. Stödverktyg som används är standarder 

för hur man ritar upp el-scheman i SABER, ModArc där ECO är informationsbärare, 

konstruktionsstrukturskontroll (KS) som görs tillsammans med produktsamordnarna och 

konstruktionsgenomgångar (KG) inför fasövergångarna. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECS finns i 

Figur 7-6. 

 

 

Figur 7-6 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECS 

 

RECT – Environmental Testing & Electromechanics 

Gruppen är ansvarig för att kvalitetssäkra elektriska komponenter genom provning i labbmiljö. Man 

testar dess livslängd och robusthet. Testerna görs i tre olika steg, initialprovning, utvecklingsprover och 

verifieringsprover. RECT skriver också krav som ska ställas på komponenterna och utför byggnationer och 

installation av elsystem i provbilar. Gruppen består av 17 personer och de har el- och material bakgrund. 

De ska kunna bedöma kopplingen mellan verklighet och krav på lastbilen. RECT består av en gruppchef, 

tio testledare, tre bilelektriker, två tekniker och en senior ingenjör. Resurser som behövs är avancerad 

testutrustning, bilar och bilplatser att jobba på samt hårdvara för att göra realistiska tester. De 

stödverktyg som RECT använder är rapportmallar, en granskningsprocess samt mallar för produkt 

beskrivning (PD) och teknisk beskrivning (TB). Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECT finns i Figur 7-7. 

 

 

Figur 7-7 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECT 

 

RECU - Electronic Hardware 

Gruppen är ansvarig för kvalitetssäkring av elektriska komponenter genom att testa och skriva 

fullständiga tekniska specifikationer samt utveckla och verifiera hårdvara. Man är även ansvariga för 
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systemtest och certifiering av Electro Magnetisk Compability (EMC). RECU utvecklar generella 

specifikationer, testmetoder och testutrustning. Gruppen består av elva personer, en gruppchef, två 

tekniker, sju konstruktörer och en provningsledare. Resurser som behövs är provobjekt och ett nätverk 

av personer som ska granska de tekniska specifikationerna. Stödverktyg som RECU använder sig av är 

DocArc som är ett arkiveringssystem där produkt beskrivningar (PD) läggs in, AROS som är ett system är 

man kan följa ECO och PA samt provningsprocess och rapportmallar. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för 

RECU finns i Figur 7-8. 

 

 

Figur 7-8 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RECU 

 

7.2.3 RES - System and Software 
Sektionen består av åtta grupper, men nedan kommer enbart sex grupper att beskrivs på grund av 

avgränsningar (se kapitel 1.4). Här arbetar totalt 104 personer och man jobbar främst med 

mjukvaruutveckling. Sektionen ansvarar för elsystemet och funktionaliteten i bilen genom att lägga upp 

arkitekturen i lastbilen, integrationstesta alla system och se till så att helheten fungerar. Man utvecklar 

verktygsstöd till styrsystemen för både produktion och eftermarknad. Här finns ett helhetsansvar för 

arkitekturen att ge möjlighet för Scania att få in nya funktioner i bilarna så att man kan växa som helhet. 

Gruppen är också ansvarig för att underhålla och att utveckla egen mjukvara till styrsystemen. Sektionen 

har ansvaret för bland annat chassi- och bromsstyrsystem samt koordinatorn.  

 

RESA - Systems Architecture 

Gruppen verkar för en god elsystemarkitektur och kostnadseffektiv tillväxt och förändring av 

funktionalitet. De utvecklar även ett kontrollsystem för chassi. Man jobbar med systemering, 

säkerhetsöversyn för elsystemet, release koordinering, dispenshantering och kravcoachning. Gruppen 

består av 13 personer och har flera olika former av resurser tack vare gruppens breda arbetsuppgifter. 

RESA behöver systemarkitekter, systemutvecklare, riskanalysexperter (FMEA), kravmetodiker och en 

gedigen Scania personkännedom. Som stödverktyg använder de sig av CAN-verktyg, modellering- och 

granskningsverktyg, dispensregister, UF databas samt hjälp från förvaltningsgruppen. Inobjekt, aktivitet 

och utobjekt för RESA finns i Figur 7-9. 
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Figur 7-9 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESA 

 

RESB – Chassis Control Systems 

Gruppen har huvudansvaret för att utveckla och ge support till chassi styrsystem såsom bromsar, 

luftstyrning, däcktrycksövervakning med mera. Man ansvarar även för det elektriska interfacet. Ansvaret 

inkluderar både hårdvara och mjukvara. RESB är systemägare för nio olika system i lastbilen, vilket leder 

till att alla ingenjörer inom gruppen antingen är systemägare eller funktionsägare. Gruppen jobbar med 

att kravställa, ställa upp funktionsspecifikationer samt test på funktionsnivå. RESB har ansvaret att 

upprätthålla kontakten med leverantörer, då det är leverantören som utvecklar både mjukvara och 

hårdvara med avseende på den kravspecifikation man ställt upp. Gruppen består av tolv personer där en 

är gruppchef, nio ingenjörer och två mekaniker. Resurser som behövs är elektronik- och 

reglerteknikingenjörer, mekaniker, leverantörer, mätsystemkompetens. Man är också beroende av 

objektledaren från systergruppen RTCS. RTCS jobbar med samma produkter som RESB men är inriktade 

på mekanikprestandan medan RESB är inriktade på elprestandan. Stödverktyg som behövs är ett stort 

kontaktnät i Scania, releaseprocessen och PD-processen och då framförallt RESB:s egenanpassade 

process. Sedan behövs även DOORS som är ett kravgenereringsprogram och konstruktionsgenomgångar 

(KG) vilket innebär att man tvärfunktionellt samlar alla som är tekniskt berörda och går igenom det som 

har gjorts. Detta görs inför varje fasövergång. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESB finns i Figur 7-10. 

 

 

Figur 7-10 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESB 
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RESK – Chassis System Design 

RESK jobbar med förarinterfacet för drivlina (växellåda och motor) och chassisystem såsom känslighet i 

pedal och knappar eller transmissionsstatus och referensvärde av CAN-signaler. Gruppen är systemägare 

för påbyggnadssystemet Body Work System (BWS) och koordinatorn 7 (COO7), men är även ansvariga 

för det elektriska interfacet för kaross utrustningen. Uppgiften är förutom kravställning även 

koordinering av utvecklingen men också validering av systemen så att det har rätt egenskaper och ger 

rätt upplevelse i lastbilen. Detta gör RESK genom att modellera och testa utifrån de kraven som de själva 

har satt upp. Gruppen består av 17 personer där en är gruppchef, en objektledare och 15 

utvecklingsingenjörer. RESK:s produkter sitter centralt placerat i systemarkitekturen vilket göra att de 

flesta systemägare på Scania har intresse i det dem utvecklar. Detta leder till att de måste ha en bra 

kommunikation med många avdelningar inom företaget. Resurser som behövs är funktionsutvecklare, 

funktionsägare och systemägare. Stödverktyg som gruppen använder sig av är PVCS som är ett 

versionshanteringsprogram, DocArc där systembeskrivningen läggs in, Matlab simulink där man ritar upp 

modeller samt filarea och releaseprocessen. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESK finns i Figur 7-11. 

 

 

Figur 7-11 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESK 

 

RESP – System Software 

Gruppen är ansvarig för egenutvecklad mjukvara i elektriska enheter såsom koordinator, Control Unit 

visibility och BWS. RESP är den enda gruppen som studien fokuserat på som programmerar.  Uppgiften 

är att generera kod eller simulera modeller som sedan transformeras till kod samt att systemera och 

göra arkitekturen.  Gruppen består av elva personer där det finns en gruppchef och tio utvecklare. 

Resurser som behövs är civilingenjörer som är specialiserade inom mjukvaruutveckling, C-

programmering och Matlab simulink. Stödverktyg som gruppen använder är Matlab simulink, Diab som 

är ett kompileringsprogram, Trackrecord där ärenden läggs upp, TBVS där man lägger in mjukvaran i 

form av bin filer och en process för hur man gör en säker mjukvara med avseende på kravdokument. 

Vidare så behöver man QAC som är ett statiskt kvalitetsprogram och LINT som är ett statiskt verktyg som 

kontrollerar koden. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESP finns i Figur 7-12. 
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Figur 7-12 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESP 

 

REST – System & Integration Test 

Gruppen är ansvarig för testning av de system som är ihopkopplade i lastbilen. Man utför integration och 

systemtest av distribuerade funktioner och system i CAN nätverk samt koordinerar fältprover av 

Enginering Control Unit (ECU) från ett integrationsperspektiv. REST har ansvaret för de testfordon som 

används i testerna. Uppgiften är att testa så att all mjukvara fungerar ihop. Gruppen består av 15 

personer. Rollerna som finns i gruppen är gruppchef, testkoordinator, testare, åkeriägare, mekaniker och 

testsystemutvecklare. Stödverktyg som används är utrustning i form av mjukvara, ECU, hårdvara, 

kablage, givare och allt som påverkar bilens funktionalitet i elsystemet. Man behöver allt som har något 

med styrsystem att göra för att kunna göra relevanta integrationstest. För att kunna testa har gruppen 

förutom ett antal testfordon, tillgång till en hardware in the loop labb som är ett multiprocessorsystem 

med mycket omfattande simulinkmodeller och ett tillhörande ramverk för hantering av testerna. 

Gruppen använder sig även av releaseprocessen och en egen modifierad produktutvecklingsprocess. 

Inobjekt, aktivitet och utobjekt för REST finns i Figur 7-13. 

 

 

Figur 7-13 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för REST 

 

RESV – ECU System Test 

Gruppen RESV testar mjukvaran för de egenutvecklade chassistyrsystemen mot kravspecifikationen. Man 

genomför ECU-systemtest vilket betyder att man testar en specifik styrenhet enligt blackbox. Det som 

görs är att man skickar in en signal i boxen och kollar så att man får en utsignal som överrensstämmer 

mot det fördefinierade kravet. RESV har även ansvaret för funktionsprovbilar, där man ska se till att 

bilarna får i sig rätt mjukvara. Gruppen består av sju personer där en är gruppchef och resterande sex är 

testledare och testare. Resurser som behövs inom gruppen är elektronik-, mekanik- samt grundläggande 
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programmeringskunskaper, testledare, certifierade testare och testriggar. Stödverktyg som behövs är 

provbilssupport, verktygssupport, releaseprocessen, PVCS som är ett versionshanteringsprogram och 

Trackrecord där ärenden läggs upp. Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESV finns i Figur 7-14. 

 

 

Figur 7-14 Inobjekt, aktivitet och utobjekt för RESV 
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DEL 4 ANALYS 
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8 Förbättringsområden 
I detta kapitel redovisas för de förbättringsområden som definierades ur intervjuerna och som också 

behandlades på workshopen. För att få fram problemformuleringarna gick vi igenom intervjuerna och 

markerade de formuleringar som vi ansåg vara en förbättringspotential eller ett problem. Allt listades 

sedan och vi fick fram ca 300 stycken uttryck för förbättring. När alla problem- och förbättringsområden 

formulerades gick vi igenom listan flera gånger och reducerades eller slog ihop dessa för att slutligen få 

fram tolv områden som finns beskrivna här. Områdena baseras till stor del på de principer som ingår i 

LPDS men vi identifierade även lokalt anpassade områden. 

 

8.1 Planering 
Planering i produktutvecklingsprojekten är ett område som alla grupper har upplevt problem med i 

någon form. Det finns mycket funderingar kring detta område men den allmänna åsikten är att 

resursplaneringen har mycket att önska. Man är dålig på att resursbalansera mellan grupper och 

sektioner även om det fungerar bättre på gruppnivå. Det fungerar bättre på de grupper där man har 

delat ansvar för aktiviteterna och är backup för varandra. Då kan man fördela arbetet mellan sig vid 

arbetstoppar. Men detta fungerar inte när arbetsbelastningen är hög på alla i gruppen. På de andra 

grupper där man inte har backup kan det bli väldigt tungt för enskilda medarbetare under vissa perioder. 

 

Ett annat problem som leder till svårighet vid planeringen är att man inte tillfrågas av projekten när man 

ska börja arbeta utan bara hur många timmar det kommer att ta. Man är inte heller bra på att göra 

resursuppskattning. Man har inte heller full koll på vilka projekt man har lovat resultat till. Detta leder till 

att det planeras reaktivt utefter de deadlines som projekten har. Eftersom man inte tillfrågas om man 

verkligen har tid för projektet är det också svårt att säga nej. 

 

Några grupper använder sig av en visualiseringstavla för att kontrollera att man följer planeringen, men 

också dessa har mycket utvecklingspotential. Planeringstavlorna som används utgår från deadlines. 

Problemet är att man då inte kan fördela arbetet jämt över tiden och detta blir ännu svårare eftersom 

man fortfarande har kopplingar till resten av Scania. Det finns andra verktyg som förekommer, 

exempelvis vanliga excelfiler, men dessa kräver mycket administrativt arbete och är därför svårt att hålla 

uppdaterade.  

 

Några grupper menar att man är underbemannade. Tidigare har man kunnat lösa detta genom att ta in 

konsulter men också detta innebär problem. Resursplaneringen försvåras i de grupper som har problem 

med otydliga eller många ansvarsområden. Det blir också ett mer komplext problem eftersom grupperna 

jobbar med många projekt. 

 

Symptom på detta problem blir att man måste prioritera bort vissa aktiviteter. I många fall fungerar de 

gula projekten som buffert och får då mindre utrymme vilket innebär att man jobbar kortsiktigt. Det är 

inte i alla grupper som man ens har möjlighet att jobba med gulpil. Dessutom kommer det in 

rödpilsprojekt som har högsta prioritet och kort tidsrymd. För testgrupperna leder det till att antalet 
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tester sänks för att hinna med. Men detta problem kan också förklaras med att man vill göra mer än vad 

man har tid för. Den metod som många refererar till i problemet med planering är att man sätter på sig 

Scaniahatten och ser vad som är bäst för företaget. Vad som en person anser vara bäst för företaget är 

dock en högst subjektiv bedömning. 

 

8.2 Processer 
Detta är ett område där det finns stora förbättringsmöjligheter inom alla grupper. Gällande befintliga 

processer så finns det många sådana men det är rörigt och svårt att hitta de processer man behöver. 

Dessutom är de flesta processerna beskrivna i olika format. Ett önskemål är att ha en trevligare och 

enklare beskrivning av PD-processen, provningsprocessen och releaseprocessen. Man känner inte till alla 

existerande processer. Exempelvis så är det inte alla som känner till den provningsprocess som finns. 

Något som många också upplever som oklart är processerna kring ECO. Det är svårt att förstå hur ECO är 

menat att fungera och då blir det också svårt att skapa en fungerande process kring detta. Grunden för 

att kunna jobba i en process är att man vet att den finns och sedan att man förstår hur den fungerar. 

Men lika väl som det finns anonyma processer så finns det otydliga processer som beskriver arbetet 

bristfälligt. I processen för testning så framgår det inte tydligt vilken information man behöver från 

uppdragsgivarna. Det upplevs att det inte finns någon process gentemot marknadsavdelningen vilket kan 

leda till att man får en lägre kundförståelse och att man inte jobbar efter kundbehovet.  

 

Grupperna försöker ”koppla upp” sig mot PD processen, men detta är svårt speciellt för dem som är 

nyanställda på företaget. Då vissa testgrupper i stort sett enbart jobbar mot och testar för en eller ett par 

andra grupper, leder till att man inte får någon kontakt med resterande grupper inom företaget. De 

känner på grund av detta inte att man arbetar i PD-processen och man kan inte se sin koppling till 

projekten. 

 

De flesta grupperna vill ha en förbättring av processer. Det är först efter man har processen klart för sig 

man kan börja ta bort allt som är onödigt arbete i den. Man vill ha en process som beskriver vad man ska 

göra och hur man ska göra det i ett standarläge En fungerande process skulle också minska de oklarheter 

angående vem som ska använda utobjekt och även hur de ska användas. Att problemet finns idag kan 

bero på att det fattas dokumentation av interfacet mellan grupperna. En gemensam process på 

avdelningsnivå skulle öka förståelsen för vart man befinner sig i det stora hela. Anledningen att den inte 

redan finns är att det inte går att generalisera aktiviteterna och då skulle en sådan process inte göra 

någon nytta. Det skulle bara bli en black box med in- och utleveranser.  

 

8.3 Kommunikation 
Ett område som alla grupper tog upp var integrationsfrågor och kommunikation. Ett övergripande 

problem här är att grupperna upplever att, det avdelningen gör, är otydligt utåt.  

 

En effekt av brister i kommunikationen är att man inte får reda på, eller inte förstår, att man berörs av 

ett projekt. Åsikten om vem som har detta ansvar skiljer sig. Ansvaret kan vara projektkontorets, eller 

linjens.  Idag får man ibland in arbeten på andra sätt, exempelvis via rykten. När grupperna inte vet att 
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de berörs av ett projekt från start uppstår det också oklarheter i själva projektet, särskilt om man inte 

kommit in förrän i fas 2 eller 3. Det är på modulariseringsmötena som avdelningarna tar ställning till vilka 

projekt man har leveranser till, men det är också den enda chansen som ges att komma med från start. 

Mycket kommunikation sker utanför de mötesforum man har och hamnar därmed aldrig på papper.  

 

En effekt av integration och kommunikation är samhörighet. Detta har flera grupper nämnt som ett 

problem. Att hela avdelningen skulle sitta samlad är omöjligt eftersom man har behov av olika miljöer. 

Detta skulle visserligen vara en fördel för ledningsgruppen eftersom de då kan se hur andra grupper 

arbetar, inte bara höra om det på möten. Det finns planer på att flytta grupper som jobbar mycket med 

varandra närmare men man har inte hittat lokal än. Det har också visat sig att de grupper som sitter nära 

sektionscheferna och varandra har en mer positiv syn på sektionen än de som sitter avskiljt.  

 

Även hur man organiserat sig påverkar hur kommunikationen sker och kraven på integration. Flera 

grupper har mycket nära kontakt med grupper i helt andra sektorer. Att det blev så är historiskt och 

upplevs som omöjligt att ändra på. Detta har ibland lett till konkurrens mellan grupper som har snarlika 

ansvarsområden, exempelvis när det gäller en och samma leverantör. Även grupper inom avdelningen 

upplever att de jobbar så pass tätt att en större grad av integration mellan dem är nödvändig. En annan 

sida av problemet är att man i stort sett bara jobbar med dessa grupper och får svårare att se 

kopplingarna till resten av avdelningen och Scania i stort. 

 

Integrationen mot övriga Scanias affärsområden omnämns också som bristfällig. Mot marknad upplevs 

att det inte finns en process och man vet inte vad service gör när de skapar reservdelssortimentet. Det 

förkommer även missförstånd mellan olika roller som är inblandade i projekten. Exempelvis så 

förekommer missuppfattningar mellan konstruktörerna och produktsamordnarna.  

 

8.4 Personalutveckling 
Området personalutveckling är viktigt för ett företag som vill behålla sin ledande position på marknaden. 

Det är viktigt för att motivera personalen att prestera sitt bästa. Detta är även ett sätt för företaget att 

visa att man är redo att satsa på personalen. I Scania finns det stora möjligheter för jobbrotation, både 

mellan grupper och mellan sektioner, inom hela företaget. Detta är ett bra sätt för att utveckla 

personalen så de blir bättre på flera olika områden. Dessa alternativa vägar behöver belysas mer då de 

för tillfället ännu är alltför okända. Personalutveckling är speciellt viktig för de nyanställda. Det finns 

många som bara har jobbat under en kort tid och saknar därför Scaniakompetens och har en för liten 

produktkännedom. Personalen har ibland svårt att förstå hur andra avdelningar och grupper arbetar. Det 

finns önskemål om att använda teknikseniorer som finns på företaget som mentorer. Lika viktigt som det 

är att utveckla medarbetarna är det att ledarskapet är bra. Det finns problem med att chefer inte 

delegerar uppgifter tillräckligt bra eller tillräckligt tydligt. Idag upplevs att chefer väljs ut efter sin 

tekniska kompetens, men en viktig faktor är också förmågan att kunna uppmuntra och motivera 

personalen samt att vara en förebild för dem.  
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8.5 Stödverktyg 
Det förekommer många olika stödverktyg på avdelningen. Vissa är generella för hela Scania, exempelvis 

PD-processen, medan andra bara används på enskilda grupper eller i vissa aktiviteter. Det är flera 

grupper som uttrycker att de stödverktyg man har inte stödjer processen man arbetar i på ett 

tillfredställande sätt. Ett problem är att det finns för många olika program som används runt om i 

organisationen och av leverantörer. Detta gör det svårt i överföringen av exempelvis CAD-ritningar. 

Detta problem blir också större för de grupper som jobbar mot flera andra grupper. 

 

Stödverktyget AROS, där all hantering av ECO sköts, menar man är föråldrat och kräver lång inlärning. 

Även Trackrecord som är ett ärendehanteringssystem stödjer processen otillräckligt. Det är inget 

tvingande system och problemet är då att man inte vet om man har gjort allt man planerat att göra. 

Även versionshanteringsprogrammen PVCS och DocArc menar man har förbättringspotential. Ett 

problem här är att AER ska läggas in i båda systemen. Det har hänt att detta missats och en grupp som 

alltid hämtar ut AER i det ena systemet har fått en inaktuell version. Det finns också många databaser 

som används och här finns det också mycket man kan göra. Exempelvis så är den databas där man lagrar 

CAN signalerna inte så bra som de grupper som använder den skulle önska.  

 

I stort så är ändå problemet att det finns för många olika system och det leder till att man måste leta på 

många olika ställen för att få helhetsbilden av utvecklingen. Dessutom måste man uppdatera sina 

utleveranser på flera olika ställen beroende på vilket stödverktyg som mottagaren använder. Detta leder 

till att man lägger mycket tid på administration och det är lätt att missa något stödsystem.  

 

8.6 Kundförståelse 
Ett problem i en stor utvecklingsorganisation som Scania är att fokus på den verkliga slutkunden kan 

urholkas.  Vilka aktiviteter i arbetet som tillför kvalitet för slutkunden är inte helt självklar. När dessutom 

styrsystemen är relativt nytt område på Scania så har mycket energi lagts ner på att optimera 

organisationen. Alla grupper har inte heller slutkundansvar vilket har gjort det svårt att se kopplingar 

mellan vad man gör i gruppen och vad som sedan blir en produkt. 

 

Det upplevs att en del av konstruktörerna inte har en tillräcklig förståelse för produkterna. Detta 

problem finns även hos leverantören. Testgrupperna kan ibland uppleva att det är de som har bäst koll 

på produkten. Både utvecklingsingenjörerna och testarna måste kunna veta om ett värde eller krav är 

rimligt, om det går att testa och ifrågasätta det. Testarna har fått ett lastbilskörkort av Scania men denna 

kunskap används inte fullt ut. Man har också många fältbilar som man placerar ute hos kunden för 

testning men inte heller detta används tillräckligt. Datainsamlingen från bilarna blir för omfattande. Inom 

mjukvara finns det oändligt många tester som man kan göra och svårigheten ligger i att skapa testfall 

som för problemen upp till ytan. 

 

Å andra sidan är det många grupper som upplever att man lägger ner för mycket tid och arbete på vissa 

aktiviteter. Det innebär att man inte hinner med allt man skulle vilja göra. Vid mjukvaruutveckling visar 

sig detta när buggar i det befintliga systemet kommer fram när man håller på att vidareutveckla det.  
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8.7 Scaniakännedom 
Det är nio grupper som nämner att de behöver ha mer Scaniakännedom. Man vill känna sig mer säker på 

vad företaget gör och hur de olika grupperna och avdelningarna sitter ihop i det stora hela. Då det har 

skett en stor ökning av yngre ingenjörer har det lett till låg erfarenhet i att driva stora projekt till 

produktion. Många anställda har en för dålig Scaniakompetens då dessa bara har jobbat under en kort 

tid på företaget. Samtidigt är det svårt att få nyanställda att koppla upp PD-processen till det egna 

arbetet. 

 

Att ha en dålig kännedom om företaget kan leda till att man inte vet vem man ska ge sina leveranser till, 

vad man ska leverera till andra grupper, vilken information som de behöver och vilka gränssnitt som 

finns gentemot andra grupper. Det anses vara viktigt att man kan peka ut vad man gör för att företaget 

ska gå framåt och vilka grupper som är berörda av det man gör. Därför krävs det också en mer gedigen 

produktkännedom. När man arbetar inom ett begränsat område, exempelvis mjukvaruutveckling, kan 

det vara svårt att se slutkundens nytta vilket i sin tur kan leda till att man förlorar gemenskap med resten 

av Scania och produkten i sig.  

 

Avdelningen Systems Development är en komplex avdelningen. För att projekten ska veta att man 

behöver något från dem behöver projektkontoret och andra avdelningar ha en bra kännedom om vad 

man gör, vad man är ansvariga för och hur man bidrar till att projektet blir lyckat. Detta är ett stort 

problem då det ofta är oklart vem som berörs av projekten. Speciellt kablage glöms ofta bort vilket leder 

till negativa konsekvenser för de grupper som jobbar med det. Andra avdelningar och grupper har inte 

helhetsbilden och förstår inte att en liten ändring som de gör kan leda till en ändring, stor eller liten, för 

kablage.  

 

När det gäller el-komponenter så är det detaljerna som spelar roll, de måste vara perfekta för att 

fungera. Detta kan bli ett problem i de fall som konstruktörerna inte har tillräckligt med kunskap om 

produkterna.  

 

8.8 Förseningar 
Detta område är något som alla grupper inom Systems Development ofta upplever problem med. 

Förseningar kan bero på många olika faktorer men vanligast är att en grupp blir sen med sin leverans 

vilket leder till en kedjereaktion till de grupper som är beroende av leveransen. Det kan också bero på 

oklarheter angående vilka som ska vara med i ett projekt eller att grupperna blivit sent inkallade och 

måste ändra sin prioritering och därmed också sin planering.  Det kan även bero på att man gör allting 

väldigt detaljerat och att det därför är omöjligt att hålla tidsplanen. 

 

Då testgrupperna kommer in sist i kedjan är det oftast dem som får försöka jobba ikapp de sena 

projekten. Därför försöker man börja med testningen redan tidigt i projektet. Då tester av samma 

produkt först sker på grupperna för att sedan integrationstestas medför förseningar i grupperna att de 

måste testa parallellt med integrationslabb. Detta kan innebära att integrationstestet förlorar sitt värde 
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om man testar på produkter och artiklar som ännu inte är färdiga. Man integrationstestar ofta ändå 

fastän alla system inte har blivit uppdaterade.  I enstaka fall skjuter man upp testerna om den mjuk- eller 

hårdvara som är försenad är viktigt för testet. Vid miljötestning så förekommer det långa ledtider och 

där upplevs testmetoderna som otydliga eller okända. Förseningar förekommer även då man har 

uppskattat tidsåtgången för testet fel. 

 

Man upplever även att man har långa ledtider på grund av att många grupper jobbar gentemot en eller 

flera leverantör vilket ibland leder till att tidsplanen skjuts upp. Mycket tid går åt att slita och rycka i 

leverantören för att få det man vill ha. Det förekommer även att man får jaga efter information internt 

på företaget. Man får gå runt och fråga andra grupper om de har blivit klara eller om det kommer att bli 

klara i tid. Skillnaden är att inom företaget så får man ett direkt och ärligt svar.  

 

8.9 Oklara ansvarsfördelningar 
Problem med oklara ansvarsfördelningar finns på alla grupper på Systems Development. Det händer att 

grupperna inte har förstått att man är berörd vid upp starten av ett projekt. Man har inte en person på 

gruppnivå som är ansvarig för att ha koll på vilka projekt som startas och kontrollerar om gruppen är 

involverad. Det är upp till gruppen själva att ta reda på om man är inblandad men då behövs också 

tydligare drag från projektkontoret. Det önskas en mer lekfull beskrivning av ett projekt och från 

projektkontoret vill man ha mer ledning och mindre uppföljning. Vissa grupper har ingen bra koll på hur 

många projekt som man har svarat på eller lovat resurser till. Det skulle behövas någon som är ansvarig 

för att all information finns inför ett beslut, eller en process som får upp den nödvändiga informationen 

till ytan. 

 

På grund av något luddiga roller kan det vara oklart hur inobjekt ska behandlas, vem som ska ta emot 

dem och vem som ser till att arbetet påbörjas. Det är ibland oklarhet var inobjekten kommer ifrån, men 

det är ganska klart till vem man ska vända sig. Den interna kunden är tydligare men på grund av de 

oklara ansvarsfördelningarna finns det personer bakom denna som inte är lika tydliga. Det finns friktion 

gällande vilka ansvar som ligger på vilken grupp och vem som har ansvar för olika leverabler. Man 

försöker lösa dessa kontinuerligt genom att lista dem och diskutera. Det upplevs som svårt att veta vilka 

som är berörda av utobjekt, exempelvis ECO. Det upplevs även som oklart vem som har ansvar för 

planering av ECO och vem som ser till att de kommer in i produktion.  

 

Inom hårdvaruutvecklingen finns det många små projekt och problemet är att det är svårt att ha koll på 

dem. Man gör mer saker än det som syns utåt och detta är något som grupperna kontinuerligt försöker 

tydliggöra. Vid testning av hårdvara så finns det gränssnitt som ännu inte är klart. Funktion och 

miljötester hanteras idag olika på de olika testgrupperna. Även vid testningen av mjukvara finns 

frågetecken. Det upplevs exempelvis oklart vem som är ansvarig för testning av felkoderna.  

 

Det är en stor utmaning att ha koll på förändringar som sker ute på marknaden, exempelvis nya 

miljöregler eller andra krav som ställs på lastbilen. Detta gör att ansvarsområden måste vara klargjorda 

så att alla vet vilket område som man ska hålla koll på.  
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8.10 Prioritering mellan projekten 
Eftersom man inte kan göra sitt jobb själv är grupperna beroende av varandras prioriteringar. Man 

upplever att det är ständiga resurskonflikter och prioriteringar mellan projekten. Prioritering på 

gruppnivå medför att det kan förekomma konkurrens mellan projekten och just nu är det den som 

skriker högst som går först. Det kan vara svårt för enskilda personer att se vad som ska prioriteras och 

därför önskas ett stöd för att veta vad som ska göras först respektive sist. Det är väldigt många projekt 

som är igång och grupperna hinner inte alltid med allt som ska göras. När någon inte hinner med får de 

säga till och då prioriterar man och planerar om. Projektkontoret ska ansvara för listan över 

prioriteringarna, men det är linjen som ska göra den. Sektionschefen kan också gå in och prioritera men 

det kan senare komma andra direktiv från högre instans. Det finns alltså oklarheter var prioriteringarna 

ska göras.  

 

8.11 Leverantörer 
På många grupper använder man underleverantörer i arbetet med utvecklingen och detta medför vissa 

problem. Exempelvis när man har flera leverantörer för samma produkt, eller när flera grupper på olika 

delar av Scania använder sig av samma leverantör men har olika metoder att bemöta denna. 

Leverantörskontakten sker via inköp och det har lett till att man har dålig koll på vad som händer när 

man skickat iväg information till dem. Hur stort problemet är varierar mycket beroende på hur lång 

kontakt man har haft med leverantören, men även med långvariga samarbeten kan missförstånd ske. 

 

Ledtiderna kan också påverkas negativt när man använder sig av en leverantör. Det blir mycket väntande 

på leveranser och många omtagningar. Ett problem är att man använder sig av olika CAD-program eller 

olika versioner av den (se kapitel 8.5). Det förekommer också att provobjekten som man behöver 

kommer in sent till testgrupperna vilket leder till stora svårigheter i planeringen av testerna.  

 

När en ny leverantör ska implementeras uppkommer andra problem. Det är svårt att få in dem i arbetet 

och förstå vilka krav som Scania ställer på dem. Exempelvis så menar man att de är svårt att få dem att 

testa ordentligt. Den tekniska informationen man får från leverantörerna är ibland bristfällig och det kan 

bero på att de tror att mindre information leder till att problem inte upptäcks.  De vill ha en billig artikel 

och Scania vill ha en artikel som uppfyller kvalitetskraven. Man har känslan av att Scania känner till 

artiklarna bättre än leverantören.  

 

8.12 Standardisering 
Standardisering av återkommande arbetsmoment är något som kan förbättras tycker flera av grupperna. 

Brister i standardisering blir tydligt när man tittar på metoderna kring Lessons Learned. Det finns ingen 

ordentlig process för hur man ska skriva Lessons Learned. De sparas dessutom inte på samma ställe 

vilket gör det i stort sätt omöjligt att söka efter. Man nämner dock att det går bättre med Lessons 

Learned i de röda projekten.  

 

Processerna i sig är något som man föreslår ska standardiseras. Då menar man att utformningen ska vara 

densamma så att man känner igen sig oavsett om man tittar i PD-, release-, test- eller den egna gruppens 
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process. En svårighet när det gäller standardisering är att många metoder sitter i huvudet på folk och 

dokumenteras aldrig. När den personen sen slutar är det oundvikligt att någon del av kunskapen 

försvinner ur företaget.  

 

Dokument som flödar mellan grupperna i processerna har också svagheter. Testgrupperna vill ha en 

tydligare mall för PA. CR används inte i alla fall som är önskvärt av programmeringsgrupperna utan det 

varierar. Det finns också dokument som borde finnas men som inte finns idag. Exempelvis nämner någon 

att dokument från systemägare, funktionsägare och PM beslutsmötena inte är standardiserade utan 

man får gå och fråga efter dem. Standardisering när det gäller distributionen av information kan också 

utvecklas mer. 
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9 Kartläggning av Systems Development 
Syftet med examensarbetet var att kartlägga avdelnings produktutvecklingsprocess och i detta kapitel 

finns fem huvudprocesser som vi kommit fram till beskrivna. För varje aktivitet redogörs för vilka grupper 

inom avdelningen Systems Development som har någon leverans som bidrar till resultatet. Sedan 

beskrivs flödet i form av inobjekt, beskrivning av de ingående aktiviteter och leveranser där emellan samt 

utobjekt. Aktiviteterna sker parallellt och därför visar inte kartorna någon tidsordning mer än att 

inobjekten startar processen och utobjekten kommer när alla aktiviteter är avklarade. Kartorna har vi 

sedan använt för att visualisera var förbättringarna som vi analyserat i kapitel 8 uppkommer. Dessa 

redovisas separat efter önskemål från Scania enligt avgränsningarna (kapitel 1.4). 

 

9.1 Utveckling av elkraftförsörjningen  
Denna huvudprocessbestår i att utveckla och uppdatera elkraftförsörjningen på lastbilen, se Figur 9-1. 

Grupper som arbetar i aktiviteten är RECA, RECU och RECT.  Uppgiften kan också initieras av RECE, RESK 

och RESB eftersom de är systemägare.  

 

 

Figur 9-1 Beskrivning av processen Utveckling av elkraftsystem, RECA 

 

Arbetet i ett projekt initieras från projektkontoret. När ett projekt startas tar man ut ett ECO för att 

komma med i projektet och för att det tydligt ska framgå att man har leveranser till det. Ett typiskt 

projekt är när en systemägare har gjort någon ändring och behöver elkraftförsörjning till sin nya 

funktion. När ett projekt har startas behöver RECA ha en mer utförlig beskrivning på vad systemägaren 

behöver och hur det skiljer sig från tidigare system. Med det materialet kan man se vilka gränssnitt man 

har, vad systemet ska åstadkomma och vad det behöver i form av elkraft. 

 

Aktiviteten består i att dimensionera om något i systemet för att klara de nya kraven som systemägaren 

har. Man gör all utveckling av artiklar i samarbete med en leverantör och transformationen består i att 
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skriva kravspecifikationer iterativt. Man skriver också PA till de testande grupperna, RECU och RECT, om 

man är osäker på om de klarar vissa krav. Även leverantören testar artiklarna som ett steg i 

kvalitetsarbetet. Proven resulterar i ett antal rapporter som sedan kan ligga till grund för ändrade krav i 

nästa iteration. 

 

Ur aktiviteten kommer ett tekniskt underlag, ritningar, PD, och teknisk dokumentation. Dessa behöver 

inköp och leverantören som bakgrund till förhandlingar. Bäraren av detta är ett ECO som är i status 4.4. 

Detta är underlag för att andra ska kunna gå vidare med sina uppgifter. ECO distribueras vidare via 

produktsamordnare. Grupper som har hand om installationen av artiklarna behöver också ritningarna. 

Dessa är exempelvis RT och RC. Även andra grupper inom Systems Development behöver underlaget för 

sitt arbete. RECI och RECS behöver tekniskt underlag för att kunna göra sina kabeldragningar. RECU 

behöver underlaget för att upprätthålla ett fungerande gränssnitt mellan elkraftsystemet, kablage och 

artiklarna som styrenheterna är uppbyggda av.  

 

9.2 Utveckling och konstruktion av kablage  
Denna huvudprocess behandlar konstruktion och utveckling av kablage, se Figur 9-2. Aktiviteten berör 

främst RECS och RECI men aktiviteten kan initieras av RECE, RESB och RESK eftersom de är systemägare. 

 

 

Figur 9-2 Beskrivning av processen Utveckling och konstruktion av kablage, RESC 

 

Aktiviteten initieras då en systemägare säger att de har en förändring som de vill ha gjord där kablage 

ingår. Det man behöver då är en SD som utgör grunden till aktiviteten. Den kan också startas om det är 

någon annan konstruktionsgrupp, inom eller utanför Systems Development, som gör förändringar som 

leder till att kabelvägar måste ändras.  

 

Transformationen består i att kravställa leverantören. Man tar fram el-scheman i de fall det är ändringar. 

Dessa skickas först till RECS som gör kabeldragningen i bilen. Tillbaka får RECS routingmodeller eller E3D 

ritningar där man kan plocka ut information om hur långa kablarna måste vara, var fästdonen kommer 
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att hamna och så vidare. Med dessa som bakgrund skapar man klipplistor som inköp och leverantören 

får. Från leverantören får man så småningom en lösning som man testar. RECS gör mycket 

monteringstester för att se så kabeln passar och så inga skaderisker finns. Man gör också funktionstester 

som visar om kabeln skickar de signaler som den ska.  

 

Ut ur aktiviteten kommer ett ECO i status 4.4 till produktsamordnarna. Även RECI skickar in sitt ECO i 4.4 

när de är klara med sin del av aktiviteten.  

 

9.3 Utveckling av yttre belysning  
Denna huvudprocess beskriver utvecklingen av den yttre belysningen, se Figur 9-3. Produkten man 

arbetar med består dels av en styrenhet, CUV, som i sin tur består av både hårdvara och mjukvara och 

dels av hårdvaran för ingående komponenter, exempelvis lamporna. Grupper som arbetar med detta är 

RECE, RECT, RECU, RESP, RESA och REST.  

 

 

Figur 9-3 Beskrivning av processen Utveckling av yttre belysning, RECE 

 

Initieringen av gruppens arbete är för det mesta en uppdragsbeskrivning (AD) och en projektplan där det 

bland annat ingår tidsplan och marknadsförfrågningar. Andra inputs som startar aktiviteten är 

förbättrade egenskaper, nya funktioner, lagkrav eller styling på el-komponenterna. Inputen kan komma 

från andra avdelningar inom företaget men för det mesta så är det gruppen själv som anser att en 

uppgradering av en redan befintlig produkt behövs för att tillfredställa marknadsbehovet.  

 

Tranformationen i aktiviteten består i att upprätta kravspecifikation som riktar sig till flera olika aktörer, 

både i och utanför Scania. Hårdvaran till styrenheten utvecklas med hjälp av en leverantör. Det är inte 
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alltid behovet av ny hårdvara finns men då någon förändring kräver det så är det RECU som ansvarar för 

att kraven uppfylls.  

 

Tester sker internt på RECE i tre steg, monteringstest, funktionstest och miljötest. Man testar på både 

komponent och systemnivå. Funktionstest görs även av RECT och miljötestningen står RECU för. 

Mjukvaran till styrsystemet skapas och utvecklas av RESP som programmerar med avseende på de krav 

som RECE har ställt. Eftersom RECE är systemägare så ingår de i releaseprocessen som RESA har hand 

om. Man samarbetar också med REST som i slutskedet av ett projekt integrationstestar att det 

uppdaterade systemet fungerar med alla andra system i lastbilen. 

 

Objekt ut från aktiviteten är ritningsunderlag och PD i S-status till inköp och produktion. Eftersom man är 

artikelansvarig ansvarar man också för att hålla integrationslabbet uppdaterad med nyutvecklade 

artiklar. Produktsamordnarna tar hand om ECO som lämnar de olika delaktiviteterna. 

 

9.4 Utveckling av system ägda av RESK 
Denna huvudprocess beskriver hur man tar fram och utvecklar de system som RESK är systemägare till, 

se Figur 9-4. De grupper som är inblandade i aktiviteten är RESK, RESP, RESV, RESA, REST och RECU. 

Aktiviteterna kan även initieras av RECE och RESB. Med andra ord är det en av de aktiviteter som 

involverar flest grupper inom Systems Development.  

 

 

Figur 9-4 Beskrivning av process Utveckling av system, RESK 
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Aktiviteten startar med att någon vill göra en förändring. Detta kan exempelvis vara systemägare till 

andra system som är kopplade till koordinatorn. Ändringsförslaget går först igenom ett beslutsmöte där 

man godkänner om förändringen ska ske. Alla förändringar kommer in i form av en Change Request (CR). 

Det är systemägaren som ser till att alla berörda parter blir iblandade. 

 

Aktiviteten systemarkitektur består i att titta över funktionaliteten, vilka logiska paket som ska realisera 

funktionen och vilka styrenheter som dessa ska placeras i. Man tittar också på vilka CAN-signalen som 

behövs. En beskrivning av detta skickas till REST och till systemägaren, alltså i detta fall RESK. Man skapar 

en Message Sequent Charge (MSC) där det framgår för funktionen hur de olika ECU kommunicerar med 

CAN-bussen. Även denna skickas till REST.  

 

Huvudaktiviteten (övre delen av Figur 9-4) består av att RESP tar emot krav från RESK. Kraven skickar 

man i dels form av ett kravdokument men eftersom man jobbar med modeller i simulink så kommer det 

även en kod som RESP kan jobba vidare med. För att generera uppgifter till RESP skapar man en aktivitet 

i systemet Trackrecord. När RESP har programmerat klart skickar man vidare koden till RESV som testar 

enligt blackbox-principen. RESV får även kraven från RESK och utefter dessa skapar man testfallen. Ut ur 

testaktiviteten kommer en testrapport som skickas tillbaka till RESK och RESP. Denna process är iterativ. 

När mjukvaran uppfyller de ställda kraven skickas den till REST för integrationstest.  

 

Det är inte alltid behovet av ny hårdvara finns men då någon förändring kräver det så är det RECU som 

ansvarar för att kraven uppfylls. Aktiviteten initieras alltså av en CR som kommer direkt ifrån 

systemägaren. RECU i sin tur kravställer leverantören som ska konstruera den ändrade styrenheten. Från 

leverantören får man en lösning som man funktionstestar och miljötestar på RECU. När styrenheten 

uppfyller alla krav skickas den i form av ett PA till REST för integrationstest. Då helheten uppfyller de 

ställda kraven produktionssätts den tillsammans med mjukvaran. 

 

Integrationstest av alla system sker hos REST. Man får in en ändring av elsystemet från RESA och utefter 

detta skapar man testfall. Man behöver ha både uppdaterad hårdvara från RECU och uppdaterad 

mjukvara från RESK. Sedan behöver man också andra gruppers produkter för att bygga upp hela 

lastbilen. Man behöver exempelvis kablage från RECS. Ut ur aktiviteten kommer provrapporter som 

distribueras till systemägaren, funktionsägaren, RESA och andra intressenter.  

 

Den utvecklade och testade mjukvaran tillsammans med hårdvaran höjs upp i status och skickas sedan 

till produktsamordnaren i form av ett ECO 4:4 som produktionssätter ändringen.   

 

9.5 Utveckling av system ägda av RESB 
Den sista av de fem huvudprocessen visar hur man arbetar när man tar fram system som är ägda av 

RESB, Figur 9-5. De grupper som har leveranser som bidrar till slutresultatet är RESB, RESA, RECU, RECT 

och REST och RECS.  
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Figur 9-5 Beskrivning av aktiviteten Utveckling av system, RESB 

Aktiviteten initieras av en CR. Denna kommer från systemägare och funktionsägare som också ingår i 

RESB. Man plockar in krav från olika grupper, exempelvis så får man miljökrav från RECU.  

 

RESA får en CR direkt från systemägaren. Aktiviteten med systemarkitektur består i att titta över 

funktionaliteten, vilka logiska paket som ska realisera funktionen och vilka styrenheter som dessa ska 

placeras i. Man tittar också på vilka CAN-signalen som behövs. En beskrivning av detta skickas till REST 

och till systemägaren, alltså i detta fall RESB. Man skapar en MSC där det framgår för funktionen hur de 

olika ECU kommunicerar med CAN-bussen. Även denna skickas till REST.  

 

Huvudaktiviteten består i att specificera funktionerna och kravställa underleverantörerna.  

Underleverantörerna tar sedan fram både mjukvaran och hårdvaran. Man testar sin produkt i flera steg. 

Lösningen man får från leverantören testas hos leverantören, på gruppen RESB, hos RECU och RECT. 

Oavsett vilket test man gör skriver man alltid ett PA. Man får in provrapporter från de testande 

grupperna men man skriver också egna interna provrapporter inom aktiviteten. När alla tester är klara 

skickas produkten i sin helhet till REST för integrationstest. Från dem får man också en provrapport. 

 

För att systemen ska fungera behöver man kablagegruppen som geoplacerar och gör dragningarna för 

systemet. Man gör en beställning till dem och tillbaka får man ritningar som visar hur resultatet blev. 

 

Integrationstest av alla system sker hos REST. Man får in en ändring av elsystemet från systemägaren i 

form av en CR och utefter detta skapar man testfall. Sedan behöver man ha den uppdaterade mjuk- och 

hårdvaran från RESB. Man behöver också andra gruppers produkter för att bygga upp hela lastbilen. Ut 

ur aktiviteten kommer provrapporter som distribueras till systemägaren, funktionsägare, RESA och andra 

intressenter.  

 

Aktivitetens utobjekt är en användarfunktion som slutkunden är nöjd med. Detta innebär att man skickar 

ut ett ECO i status 4.4. Den utvecklade och testade mjukvaran produktionssätt i releaseprocessen som 

RESA har hand om. När all mjukvara är sammanställd släpps den till produktion. Detta sker fyra gånger 

per år. Systembeskrivningen skickas till inköp som har hand om förhandlingarna med leverantören. 
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10 Prioritering av förbättringsområden   
Prioritering av förbättringsområdena skedde i två steg. Först gjordes en prioritering av alla områden och 

utefter den så valdes sju områden ut som vi ansåg skulle behöva belysas mer. Den prioriteringen gjordes 

utefter hur svårt vi ansåg det var att göra något åt problemen inom området (A) och hur viktiga vi ansåg 

området var (B). Skalan som användes var 1,3 och 9 där 1 betydde svår/inte viktig och 9 betydde väldigt 

lätt/viktig. Under workshopen prioriterades de sju förbättringsförslagen som vi ansåg vara viktiga att 

arbeta vidare med gentemot varandra men även problemen inom dem prioriterades. Dessa prioriterades 

genom att deltagarna fick dela ut poäng till dem. Resultatet av vår och workshopens prioriteringar av 

områdena finns i Tabell 1. En närmare beskrivning av hur prioriteringen på workshopen gick till finns i 

kap 2.2.5. 

 

Område   Vår prio Resultat Workshopens 

(AxB)   prio 

Scaniakännedom  9*9 81 3 

Förseningar   3*3 9 - 

Oklara ansvarsfördelningar  3*9 27 - 

Prioritering mellan projekten  3*3 9 - 

Processer   9*9 81 12 

Personalutveckling  3*9 27 10 

Planering   3*9 27 21 

Stödverktyg   1*3 3 10 

Kundförståelse  3*3 9 9 

Leverantörer   1*1 1 - 

Standardisering  3*9 27 - 

Kommunikation  3*9 27 11 

Tabell 1 Prioritering av förbättringsområden 

 

10.1 Prioritering av problem inom områden 
På workshopen fick deltagarna skriva ner problem och förbättringsförslag på lappar för varje 

förbättringsområde. För varje område prioriterades de genom att workshopdeltagarna fick ta ställning 

till hur viktigt och hur svårt det är att införas på företaget. Vi kommer här enbart att belysa de problem 

inom varje område som ansågs vara mest viktiga att införa inom företaget oavsett svårighet. 

 

10.1.1 Planering 
Det som prioriterades som lättast att införa inom området planering var att ha en uppföljning av tidigare 

arbeten som stöd för framtida planering. Det är viktigt att kommunicera ut tidsplaner speciellt i projekt 

med ”krav” som ligger utanför processmallen. Det som ansågs medelsvårt att införa var att ha en 

generell prioritering och att kunna prioritera mellan gula, gröna och röda projekt. Man behöver ha bättre 

fokus på rätt saker, ha framförhållning och man måste kunna planera för att parera. Det som är svårt att 
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införa men fortfarande viktigt är att ha en gemensam resursplanering. Det gäller också att kunna planera 

parallella projekt så att resurser vet vilka projekt som är viktigast och därmed ställa högre krav på att 

hålla tider. Man måste bli bättre på att hålla deadlines generellt. 

 

10.1.2 Processer 
Det som är viktigt att ändra inom de befintliga processer som finns är antalet releasetidpunkter när det 

gäller mjukvara, Start Of Production (SOP) per år där man nu tycker det är för många. Det bör max vara 

två gemensamma per år. Det som är medelsvårt att införa är att det finns olika osynkroniserade 

processer på olika grupper. Deltagarna upplever att det inte finns någon synkronisering mellan 

introduktionstidpunkter för mekanik och mjukvara. När SOP-tiderna är olika måste mjukvaran vara 

framåtkompatibel. Man tycker det är för glest mellan avstämningspunkter (fasövergång) i PD-processen 

och att man vill att alla ”interna” produktutvecklingsprocesser måste ha tydliga kopplingspunkter mot 

PD-processen. Det som är svårt att förbättra är att gränssnittet, processer och leverabler mellan 

grupperna är otydliga.  

 

10.1.3 Kommunikation 
Det som kan förbättras är kommunikationen av förändringar i projekten när det gäller tidsplanering, 

innehåll med mera. Man vill exempelvis veta hur förändringar som görs i den tekniska specifikationen 

påverkar andra grupper. En förbättring önskas också när det gäller det kontinuerliga informationsflödet 

och den regelbundna uppföljningen av avvikelser. Det behövs tydlig information som kommer fram till 

alla när ett beslut på företaget har tagits. Speciellt nämns informationsflödet från PM besluten som 

otydligt och resultatet från mötet framgår sällan till alla. Ett annat problem är att det är svårt att hitta 

aktuell status i pågående projekt som man inte själv är direkt iblandad i. Alla dessa problem ansågs vara 

mycket viktiga och medelsvåra att införa. 

 

10.1.4 Personalutveckling 
Viktigt anses informationsflödet för de alternativa karriärvägar vara inom företaget och de behöver 

åskådliggöras bättre då dessa är alltför okända för medarbetarna. Man vill också se en förbättring när 

det gäller uppmuntran av teknikutvecklare och att ta vara på medarbetarnas drivkrafter. Man behöver 

och öka förståelsen för hur andra avdelningar och grupper arbetar och varför de jobbar på det sättet. 

Dessa förslag var det som prioriterades som viktigast och ansågs vara lätta att införa av workshopens 

deltagare.  

 

10.1.5 Stödverktyg 
Inom detta område finns mycket som kan förbättras men väldigt mycket är svårt att införa då verktygen i 

sig och användningen av dem är komplex. Något som däremot ansågs som lätt att införa är en 

versionshanterare, ett program som kan ge ordning och reda samt kontroll på informationen. Det är ett 

stort problem att man inte kan hantera versioner, detta leder till att man behöver byta artikelnummer 

för varje ändring vilket är väldigt omständligt.  Man vill också ha ett gemensamt verktyg för 

informationshantering och ärendehantering inom respektive produktområde, exempelvis mjukvara. Man 

skulle också behöva utveckla en tydlig dokumentationsstruktur. Detta ansågs vara medelsvårt att införa. 
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Stödverktyget DocArc skulle behöva förbättras och förenklas. Användargränssnittet i programmet AROS 

bör också förbättras. Det önskas en bättre grundutbildning i AROS där det framgår vilken information 

som hör hemma i den, varför man ska använda den, hur den underhålls och vilka regelverk som finns. 

Det finns även behov av utbildning i programmen SPECTA, TCR och i hur man gör en 

konstruktionsstruktur. Man behöver bättre förståelse för struktur, motiv och analys. Det saknas idag en 

gemensam databas för rapporter och dokumentation, och alla delar av organisationen har sitt eget arkiv. 

Hanteringen av behörigheter till stödverktyg och filareor är bristfällig. Det har tagit lång tid för 

nyanställda att få tillgång till allt man behöver för att sköta sitt arbete och man vill införa ett 

”behörighetspaket” som kan aktiveras direkt när man börjar.  

 

10.1.6 Kundförståelse 
Att kunna förstå vad slutkunden behöver är en av grundstenarna för att kunna bli ett framgångsrikt 

företag. Man skulle vilja att några slutkunder kommer till Scania och berättar vad de tycker är viktigt. Det 

behövs mer och tydligare information från slutkunderna, vad de tycker om funktioner, komponenter och 

så vidare men detta är svårt att få. Det behövs för att utveckla rätt funktionalitet till rätt pris. Man vill 

knyta marknadskunskapen till teknikavdelningarna genom att skapa referensgrupper. Detta behövs även 

till eftermarknad. Ett önskemål är att köra mer lastbil/buss själva för att få större förståelse för 

slutkundens behov. Innan man börjar utveckla något så måste man fråga sig själv vad tillför detta för 

slutkunden. Denna fråga ställs alltför sällan idag anser workshopdeltagarna. 

 

10.1.7 Scaniakännedom 
Förståelse för det egna företaget, innan man börjar arbetet, är något som kan spara in mycket tid i 

uppstartsfasen. Om man har dålig kunskap om gruppens arbete och ansvar kan de exempelvis ge upphov 

till dubbelarbete och man ska inte behöva ”uppfinna hjulet igen”.  Det önskas ett bättre 

introduktionsprogram för nyanställda. Man kan göra en behovsanalys och sedan en uppföljning för att ge 

varje nyanställd en bra grund. Då det är otydligt vem som gör vad bör det finnas kurser som beskriver 

detta men det är ännu viktigare att det finns en kurs i processerna man arbetar i och produkten.  Låg 

produktkännedom ger längre utvecklingstid och det behövs tydligare kopplingar mot 

produktegenskaper. Man skulle även vilja ha tydligare beskrivningar av roller, ansvar och befogenheter.  



63 

 

DEL 5 RESULTAT OCH AVSLUT 
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11 Våra rekommendationer och slutsatser 
I detta avsnitt ger vi våra rekommendationer för fortsatt arbete. De besvarar den frågan som ställdes i 

uppdraget, se kapitel 1.2. Rekommendationerna är riktade till uppdragsgivaren REA och är de 

förbättringar som vi anser att REA kan genomföra på kort sikt, och som REA har möjlighet att påverka.  

 

 De grupper som har visuell planering idag upplever det som ett bra verktyg. Det första steget när 

det gäller planeringen är att alla grupper har någon form av visuell planeringstavla. Vi förslår att 

grupperna som ännu inte har någon tavla utser några personer som får gå och titta på dem som 

har en tavla, både inom avdelningen men också på helt andra grupper. Detta för att se nyttan 

med tavlan och inspireras. Tillbaka får man då en idé om hur en tavla kan se ut som man sedan 

får anpassa till den egna gruppens arbete. Det kan vara bra för den gruppen som man tittar på 

att reflektera över hur bra tavlan fungerar och ger möjlighet till en diskussion om utformning och 

inte innehåll som ändå behandlas varje vecka. 

 

 Det är viktigt att merarbetarna har en större förståelse för varandras arbete inom avdelningen. 

När de som arbetar på avdelningen läser projektbeskrivningen så ska de förstå vilka grupper från 

Systems Development som är involverade. Det gör att ingen glöms bort vid en projektstart. Detta 

kan ske genom en bättre sammanhållning men framförallt bättre kommunikation mellan 

grupper. Ett första steg i detta är att använda sig av de kartor som vi har gjort. Här finns 

grupperna samlade och kopplingar framgår. Det blir synligt att man jobbar mot samma mål.  

 

 Eftersom avdelningen har expanderat enormt under de senaste åren finns det många nya 

medarbetare som har en för liten Scaniakännedom och produktkännedom. Vårt förslag är att 

man under sin första tid på företaget får göra studiebesök hos de olika affärsområdena och 

avdelningarna som man kan kommer att möta i sin tjänst, exempelvis inköp. Ett annat förslag är 

att alla gruppchefer gör en videoinspelad presentation av sin grupp som finns tillgängliga på 

intranätet. Det tror vi skulle motsvara den informationen som vi har fått i intervjuerna och som 

vi bedömer vara en bra grund att stå på. Det kommer att löna sig i längden då man blir mer 

intresserad när man förstår sig på något. 

 

 Det upplevs finnas stora problem med stödverktygen. Det finns behov av ett nytt informations- 

och versionshanteringsprogram. Det första man bör göra är att se vilka av stödverktygen som går 

att påverka och sedan göra en mer utförlig analys av hur man kan göra dessa bättre anpassade 

till verksamheten. 

 

 Det upplevs som ett problem när man kommer som ny till företaget att behörigheter till 

program, intranätet och filareor inte kommer igång i tid. Därför föreslår vi att man skapar ett 

antal standardiserade behörighetspaket i samarbete med infomaté. Detta kan kopplas samman 

med personalrekryteringsprocessen i stort.  
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 Användningen av Lessons Learned fungerar idag dåligt. Man behöver ha en standardiserat 

process att jobba med dessa. Det är viktigt att det finns ett bra stödverktyg kopplat till 

processen. I stödverktyget ska man kunna skapa och spara Lessons Learned. Det får gärna vara 

kopplat till ett godkännande flöde. Det ska också göra det enkelt att hitta Lessons Learned i de 

fall man vill gå tillbaka. Det är minst lika viktigt att man tar fram en mall för Lessons Learned som 

kan användas i alla projekt. Som en början i arbetet med detta förslår vi att man tar fram mallen, 

skapar den teoretiska processen och sedan försöker hitta ett stödverktyg som passar. 

 

 Det behövs mer processkännedom. Fokusen bör läggas på linjens egna processer och mindre på 

PD-processen även om det är viktigt att det framgår hur man är kopplad till den. Ett första steg 

är att beskriva de befintliga processerna på ett standardiserat sätt och göra dem lätta att hitta på 

intranätet. På längre sikt bör man jobba mot att alla grupper beskriver sin egen process.  

 

 Det måste finnas tydligare riktlinjer för vem som har ansvaret för prioritering av projekt och vem 

som är ansvarig för att meddela grupperna att de är involverade i ett nytt projekt.  Detta går 

enbart att lösa med hjälp av tydlig kommunikation. Ett förslag hur man ska nå ut med detta inom 

avdelningen är att man tar fram en ensidig rapport som skickas runt till alla chefer. När alla har 

läst den kan den läggas ut på intranätet så hela organisationen kan se den.  

 

 De roller som finns på avdelningen och som man har gränssnitt emot måste beskrivas tydligare 

och ansvar och befogenheter framgå på ett bättre sätt. De skulle behöva standardiseras. Ett 

förslag till hur detta ska uppnås är att man gör en identifiering och kartläggning av rollerna och 

sedan låter dessa själva beskriva sin roll. De kommer säkerligen att uppstå konflikter och dessa 

behöver rätas ut. När alla roller är klargjorda kan beskrivningarna läggas ut på intranätet.  

 

 Det är många delar av utvecklingen som sker i samarbete med leverantörer och där är också 

inköp inblandat. Det finns ett behov av att avdelningen får en högra förståelse för inköpsarbete 

och vad deras ansvar är. Detta kan man göra genom att bjuda in de personer från inköp som 

jobbar mycket mot avdelningen och presentera dem. Detta bör ske i början av ett projekt och 

alla personer som jobbar med produkten i fråga ska vara inbjudna. När man har en sådan 

personlig kontakt kan man själv söka mer information och på så sätt kommer förståelsen att öka.  

 

Arbetet tar upp många fler förbättringsområden än de som nämns här. En avslutande rekommendation 

till Systems Development är därför att var och en som är intresserad ska läsa rapporten. En person som 

är mer insatt i avdelnings arbete kan då komma med egna förbättringsförslag till problemen som 

beskrivs. 
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12 Syntes 
Här sammanfattar vi det övergripande slutsatserna vi har kunnat dra om Scanias utvecklingsarbete. Det 

är de observationerna som vi har gjort av vad man på Scania i stort kan förbättra enligt de personer som 

vi har pratat med under arbetet. Uppdraget var att se vad avdelningen Systems Development ska 

fokusera på att förbättra och de rekommendationer vi ger till dem finns i kapitel 11. 

 

 Man har för många projekt igång samtidigt och det blir svårt för grupper som utvecklar 

sekundära system att leverera till alla projekt man är inblandad i. 

 Eftersom man bara blir frågad hur många timmar det skulle ta för att klara av ett projekt men 

inte om man har den tiden så blir det svårt att ha en fungerande planering på gruppnivå.  

 Linjen skulle behöva bli bättre på att säga nej om man inte har möjlighet att leverera till ett 

projekt, vilket leder till många negativa följder för linjen.  

 Det är för enkelt att skjuta på leveranser som man inte hinner med.  

 Den resursbristen som uppstår i och med ovanstående problem leder till att man jobbar 

kortsiktigt och att kreativiteten får mindre utrymme. 

 Vissa stödverktyg fungerar dåligt idag och de behöver anpassas till verksamheten. Man behöver 

se över vilka verktyg som behandlar samma information och avveckla de som fungerar sämst. 

 Det är många som är nya på företaget och dessa behöver få en bättre kännedom för i hur 

företaget fungerar i stort, vilka processer man jobbar i, hur de fungerar och dessutom få en 

bättre kännedom om produkten. 

 Det finns oklarheter i gränssnitten mellan grupper i organisationen, processer och leverabler. 

Dessa behöver ses över och beskrivas i stort på företaget. 

 Man behöver också tydligare beskriva innebörden i de roller som arbetar i företaget och förklara 

vilka ansvar, befogenheter och skyldigheter dessa har. 

 Idag är det svårt för många att se var eller hur prioriteringen av projekten ska ske. Detta behöver 

göras synligt ut i organisationen.  

 Organisationen är inte tillräckligt flexibel och det anses svårt att göra någon form av 

organisatorisk förändring gällande ansvarsområden.  
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13 Diskussion 
Förbättringsområdena i vår analys är i många fall överlappande. Det är inte helt klart inom vilket område 

ett problem har sitt ursprung. Exempelvis är det många projekt som startas och det gör att man har svårt 

att veta hur man ska prioritera mellan projekten. Detta leder till att resursanskaffningen inte hänger med 

och det blir stor arbetsbelastning för befintlig personal. På avdelningen Systems Development blir detta 

problem ännu tydligare eftersom man ofta kommer in sent i projekten. Det leder till att de grupper som 

drabbas hårdast får vara en serviceorganisation och snarare anpassa än optimera de tekniska lösningar 

som man levererar.  Att komma in sent i ett projekt betyder också att man inte har fått möjligheten att 

resursplanera. Grupperna får istället ta av de resurser som är tillägnade lågprioriterat arbete, det vill 

säga förutveckling och istället jobba kortsiktigt med att släcka bränder. Alla dessa företeelser leder till en 

onödig resursbrist som i sin tur påverkar negativt på kvaliteten och ger tidsbrist. Man skjuter ofta på 

leveranser som ger en kedjereaktion i projekten och riskerar att lanseringen blir senarelagd.  

 

Under studien har vi träffat på personer i olika roller som inte har samma syn på vissa frågor. Detta var 

exempelvis tydligt när det gällde att få med alla berörda grupper i projekt som startas. De flesta 

gruppchefer ansåg att det var projektkontorets ansvar att veta vilka grupper som kan tänkas ha 

leveranser till projektet och kommunicera detta. Sektionscheferna och de personer vi pratade med som 

jobbar på projektkontoret ansåg att det var linjens eget ansvar. De har också kommit fram oklarheter när 

det gäller var projekten startas. Många anser att det är projektkontoret som startar projekt medan det 

egentligen är linjen som gör detta och projektkontoret bara fungerar som koordinator. Exempelvis så kan 

en helt annan grupp starta ett projekt som godkänns av projektkontoret men kompetensen att veta vilka 

som ska vara inbladade finns inte på den gruppen. Ett annat område där det fanns tydliga skillnader i 

åsikt var när det gällde prioriteringen av projekten. Eftersom det inte har funnits någon centralt beslutad 

prioritering så har grupperna gjort egna prioriteringar. Dessa lokala prioriteringar är som regel inte 

samma som andra gruppers eftersom man är organiserad efter funktioner. Till exempel så prioriterar en 

grupp som jobbar med belysningsprojekt där belysningen är inblandad högre än en grupp som kanske 

jobbar med bromsar.   

 

Under analysfasen så gjordes prioriteringar av förbättringsområdena i två steg, dels av oss och dels av 

medarbetarna som deltog i workshopen. Dessa två prioriteringar skilde sig åt markant (se kapitel 10). Vi 

tyckte att Scaniakännedom är ett viktigt område att jobba vidare med medan den på workshopen fick 

lägst prioritering. Det kan bero på att vår analys bygger på intervjuer med personer i chefsposition och 

de anser att deras gruppmedlemmar behöver ha mer kännedom för produkten, processen och företaget. 

Att workshopens deltagare inte tyckte lika kan bero på att de inte vet att det finns mer att lära sig inom 

dessa områden. Planeringen var det som fick högst prioritering på workshopen. Detta tolkar vi som att 

medarbetarna önskar tydligare direktiv från gruppcheferna och bättre ledning i projekten.  

 

De rekommendationerna som vi ger i arbetet är baserade på våra åsikter och som vi anser att gruppen 

REA kan införa på företaget. Det finns många andra aspekter som skulle kunna förbättras men är för 

generella och innebär en förändring för andra avdelningar och i vissa fall hela företaget. Exempelvis så 
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finns det många stödverktyg som man upplever fungerar dåligt men eftersom de används av hela 

organisationen så behöver förbättringsåtgärderna initieras från högsta ledningen.  

 

Det är viktigt att förstå att kartläggningen inte i sig innebär stora förändringar eller förbättringar av 

processen, utan att de är som ett första steg i ett omfattande arbete med att utveckla verksamhetens 

processer. Processerna som vi tagit fram är inte heltäckande eftersom vi avgränsade oss. 

Examensarbetets omfattning hade annars blivit för stort. Därför måste man kontinuerligt jobba med 

kartorna, annars förlorar de sitt värde. Kartläggningen är en nödvändig början på utvecklingsarbetet. De 

kartor som vi tagit fram har vi valt att bygga på produkterna som avdelningen äger. Det är flera av 

grupperna vars aktivitet fungerar som stödprocess till huvudaktiviteten. Detta har också lett till att 

stödprocesserna förekommer i flera av våra kartor, exempelvis integrationstest. Man skulle kunna 

vidareutveckla processerna så att varje grupp får sin egen aktivitet beskriven i detalj, med ut- och 

inobjekt.  

 

I teorin beskrivs metoden walk trough för kartläggning av processer och att ”vandra” igenom processen 

för att hitta problem och förbättringar. Vi har använt oss av båda metoderna parallellt när vi gjorde 

intervjuerna då intervjupersonen först fick beskriva sin process och sen använda den till att hitta 

problem. Sedan följde vi metoden även då vi kategoriserade och analyserade problemen. Eftersom vi 

själva ”promenerade” igenom hela processen fick vi ett homogent utseende och entydig karaktär på 

kartorna. Kartorna kan och ska användas till flera olika saker, exempelvis att peka på problem och 

förbättringsmöjligheter eller för att skapa en bättre förståelse för medarbetarna. På detta vis kan man 

uppnå en gemensam vision, eftersom det blir tydligare hur olika medarbetare bidrar till slutbidraget. 

 

De intervjuer som genomförts har varit med personer som har olika befattningar. Vi har pratat med 

sektionschefer, projektledare, gruppchefer och gruppmedlemmar. Detta har gett en bred inblick 

eftersom vi har fått ta del av väldigt många olika åsikter. Dessutom har många av de problem som 

kommit fram från olika intervjuer och från workshopen varit liknande eller samma. Det tyder på att 

resultaten av arbetet sannolikt beskriver verkligheten. Vårt resultat har dessutom kontrollerats i flera 

steg under arbetets gång och kartorna har verifierats av de inblandade grupperna.  

 

Det bör också tydliggöras att resultatet är baserat på hur en delmängd av medarbetarna inom två 

sektioner inom avdelningen Systems Development, och ett par stycken utanför, upplever situationen. 

Vidare återspeglar resultatet upplevd situation inom en av många avdelningar inom R&D och därmed 

inte kan anses vara gällande för hela Scania R&D. 

 

Examensarbetes fokus har legat på att hitta förbättringsförslag och det innebär att vi har letat efter 

problem. Givetvis finns det mycket positivt att säga om Scania, om R&D och om Systems Developments 

arbetssätt och metoder. Företaget har en företagskultur som är tydlig och genomsyrar allt arbete. Man 

har en centraliserad och platt organisation vilket leder till att problem kommer upp till ytan tidigt. Man 

räknas som världsledande inom sin bransch och detta examensarbete visar bara på att även ett redan 

bra fungerande företag fortfarande kan utvecklas och bli bättre.  
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Bilaga 2 Intervjuguide 
INLEDNING 

Presentera oss 

Presentera syftet: Syftet är att på ett tydligt sätt beskriva och presentera hur de olika 

utvecklingsprocesser som avdelningen arbetar i är kopplade till varandra i nuläget. Dessutom ingår 

att, utifrån nulägesanalysen identifiera och presentera de processer som har förbättringspotential 

eller saknas, samt komma med förbättringsförslag.  

 Poängtera att det är en NULÄGESANALYS! 

 Förklara vad vi menar med objekt in samt objekt ut! 

 Aktiviteterna ska vara viktiga, övergripande och/eller återkommande i större delen av 
projekten 

PROCESS AKTIVITETER 

Vad sker i gruppen för att omvandla objekt in till ett objekt ut? 

 Vad består aktiviteterna av i din grupp? 

 Hur säkerställer man att en aktivitet är avklarad? 
För varje aktivitet som gruppen utför finns ett/flera objekt in samt ett objekt ut? 

PROCESS OBJEKT IN 

Vilka krav ställs på andra grupper för att ni ska påbörja er aktivitet?  

 Från vem kommer era inkommande objekt? (tillhörande vilken aktivitet?) 

 I vilken form mottar ni era inkommande objekt?  

 Hur sker överlämningen av objekten som ni tar emot från andra grupper? 
Är det något objekt som ni (ofta) måste be om att få från någon annan grupp?  

Finns det oklarheter var ni får era objekt ifrån? (Intern avsändare)  

PROCESS OBJEKT UT 

Vad ska gruppen leverera? Vilken är gruppens slutprodukt? (Tillhörande vilken aktivitet?) 

 I vilken form levereras utgående objekt från gruppen? 

 Vem är kund till objekten ut från gruppen? 

 Hur sker överlämningen av objekten ut från din grupp till andra grupper? 
Finns det oklarheter i vem som ska använda ert objekt ut? (Intern kund) 

Finns det något objekt som ni ofta är sena med (kunden ber om det)? 

PROCESS RESURSER 

Vilka resurser har ni att tillgå vid aktiviteterna? 

 I form av kompetenser? 
Hur sker resursplaneringen? 

Förekommer det resurskonflikter? Hur löser ni dem inom din grupp? 

AVSLUT OCH REFLEKTION 

Överensstämmer dessa processer med hur din grupp arbetar idag 

Finns det någon del av processerna som du tycker fattas som borde vara med? 

Är det någon del av processerna som är onödig som inte borde vara med? 

AVVIKELSER (Om det finns tid) 

Vilka avvikelser återkommer hos din grupp på grund av RE eller andra gruppers arbete i form av: 

 Sen leverans av input från annan avdelning? 

 Resursproblem i form av personalbrist? 

 Oklarheter kring projektet? 

 Tekniska problem/Buggar som framkommer ur test? 


