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Sammanfattning 
Rollfördelningen mellan konstruktör och produktsamordnare samt systemstödet mellan dessa 
roller är i grunden anpassade för arbetssättet att produktmodeller främst skapas för produktion 
och eftermarknad. Parallellt med detta skapas även modeller för behovet att stödja ett 
tvärfunktionellt arbete. Detta innebär att produktstrukturer existerar på papper och i CAD 
innan de skapas i Scanias PDM-systemmiljö vilket innebär onödigt merarbete och leder till att 
data inte delas så tidigt som det borde vara möjligt. 
 
En teoristudie har utförts med syftet att förstå problemområden samt bygga grund för att 
föreslå förbättringar. Representanter för båda rollerna har agerat respondenter i en 
intervjustudie tillsammans med andra personer med insikt i samarbetet. Även en mindre 
intervjustudie på Volvo CC utfördes för att kunna relatera till hur motsvarigheten till de 
aktuella rollerna samverkar på ett annat företag. Intervjuerna och teorin omarbetades och 
analyserades i flera steg med syftet att höja omfattningen av utredningen. 
 
I rapporten redovisas de flaskhalsar och problem som har identifierats i analysen, samt 
framtagna förslag på förbättringsområden. En modell som beskriver en generell nulägesanalys 
av arbetsgången har skapats tillsammans med förslag på hur en framtida arbetsgång skulle 
kunna utformas. 
 
Med analysen som grund rekommenderas tillsättandet av en tvärfunktionell förbättringsgrupp 
som består av representanter från samtliga parter som påverkas av samarbetet. 
Förbättringsgruppen kan använda sig av denna studie som språngbräda och utveckla de i 
slutsatser och rekommendationer föreslagna förbättringsområdena. Identifierade 
åtgärdspunkter är indelade under områdena omfördelning av arbetsuppgifter, ökad förståelse, 
utveckling av datorstöd samt tvärfunktionellt arbete.  
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Abstract 
The role distribution between designers and product coordinators and the system support 
between these roles are adapted according to the method of working that product models 
primarily are created for production and after sales market. At the same time models are also 
created to support a cross-functional way of working. This means that product structures 
exists on paper and as CAD-models before they are created in Scanias PDM-system 
environment which leads to unnecessary work and to information not being shared as early as 
it should be possible.  
 
A theoretical study has been performed with the purpose of understanding the problems and 
to create a foundation for improvement suggestions. Representatives from both roles have 
been interviewed together with other individuals with insight in the collaboration. A minor 
study concerning the roles of interests’ collaboration at Volvo CC was also performed to be 
able to relate the study to another company. The interviews and theory was reworked and 
analyzed in several steps with the purpose to strengthen the extent of the study.  
 
In this report the bottlenecks and problems that have been identified in the study are presented 
together with other recognized improvement areas. A model which describes a general 
workflow pattern has been created together with a proposal of how a future workflow could 
be designed. 
 
Based on the analysis, an establishment of a cross-functional improvement group with 
representatives from all affected parts of the collaboration is recommended. This study could 
be used by the improvement group as a springboard and should evolve the suggested 
improvement areas suggested in the chapter conclusions and recommendations. Identified 
areas that need attention are divided under the areas redistribution of assignments, increased 
understanding, improvement of IT-support and cross-functional work.  
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1. Inledning 
 ___________________________________________________________________________  

Inledningskapitlet är fokuserat mot att ge generell information om företaget, bakgrunden till 
examensarbetet samt syftet till detsamma. De avgränsningar som har varit aktuella för att 
begränsa arbetets omfattning är också inkluderade. 
 ___________________________________________________________________________  

1.1  Scania 
Scania är världens tredje största tillverkare av både tunga lastbilar och tunga bussar, och har 
cirka 28 000 anställda världen över varav 12 000 personer arbetar i Sverige. Scanias 
verksamhet bygger på ett integrerat produktkoncept som kombinerar fordon, service och 
finansiering. Fordonsdelen innebär att Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar i den 
tunga kategorin (totalvikten är över 16 ton) som är inriktade mot fjärrtrafik, bygg- och 
anläggningstransport samt distribution och samhällstjänster. Utöver detta produceras även 
bussar för turistresor och urbana miljöer, samt industriella och marina motorer. Scania bygger 
mycket av denna verksamhet på en relativt unik grund av modularisering där många 
pusselbitar är gemensamma mellan alla de produkter som säljs. Detta innebär att Scania kan 
erbjuda varje kund en optimerad produkt utifrån just den kundens behov. (Scania, About 
Scania, 2008) 
 

“Scania’s vision is to be the leading company in its industry 
by creating lasting value for its customers, employees, shareholders 

and the societies in which it operates.” 

1.2  Bakgrund 
Rollfördelningen mellan konstruktör och produktsamordnare samt systemstödet mellan dessa 
roller är i grunden anpassade för arbetssättet att produktmodeller främst skapas för produktion 
och eftermarknad. Parallellt med detta arbete skapas även modeller för behovet att stödja ett 
tvärfunktionellt integrerat arbete. Detta innebär att produktstrukturer existerar på papper och i 
CAD innan de skapas i Scanias PDM-system vilket innebär onödigt merarbete och leder till 
att data inte delas så tidigt som det borde vara möjligt. 
 
Scania har pågående piloter i utvecklingsprojekt och har möjliggjort detta systemmässigt, 
vilket har lett till att även rollerna och arbetssätten borde kunna utvecklas. 

1.3  Syfte  
Syftet med examensarbetet är att utreda för- och nackdelarna med hur arbetsmetoderna mellan 
produktsamordnare och konstruktörer på Scania är utformade samt ge förslag på hur de skulle 
kunna utveckla rollfördelningen på kort och lång sikt. Utredningen ska även påvisa vilken 
nytta samt vilka konsekvenser detta medför i verksamheten. Förslag ska tas fram på hur 
Scania kan hantera en förändring av arbetsmetoderna i befintligt samt kommande PDM-
system. 
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1.4 Avgränsningar 
Studien har för att kunna rymmas inom ramen för ett examensarbete avgränsats enligt 
följande. 

1.4.1 Grönpilsarbete 
Utvecklingsarbetet på Scania sker i olika faser, gul, grön eller röd pil, se kapitel 3.5.3. Detta 
arbete kommer mestadels att röra sig inom grönpilsprojekten, det vill säga kontinuerlig 
utveckling, då fokus inom arbetsmetoder i denna fas inte legat på samarbetet mellan 
konstruktör och produktsamordnare. Utifrån bakgrunden till arbetet framgår att det främst är 
det tidiga utvecklingsarbetet som berörs varför scoopet är störst i detta område. Dock berörs 
även andra delar i samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare. 

1.4.2 Produktsamordningens kontaktytor 
Produktsamordnare på Scania har kontaktytor mot flera avdelningar och flera yrkesroller än 
konstruktörer i sitt dagliga arbete. Dessa har inte undersökts i någon annan omfattning än om 
de har påverkan på samarbetet gentemot konstruktörer. Ytterligare avdelningar i nära kontakt 
med produktsamordnare och konstruktörer är de som arbetar med interferensanalys och 
geometrisäkring. Dessa berörs ytligt i rapporten men ingen mer djupgående studie i hur deras 
roll kan förändra samarbetet har utförts. 

1.4.3 Avdelningsfokus 
Fokus för undersökningar och intervjuer ligger inom avdelningen RT, chassiutveckling, på 
Scania, se figur 1. Detta beror dels på att arbetet ska kunna bli mer djupgående för den 
aktuella avdelningen, men även på tidsrymden och omfattningen av examensarbetet. Även 
andra avdelningars konstruktörer och produktsamordnare har blivit kontaktade och 
engagerade i arbetet men resultat från denna informationsanskaffning är främst till för en 
referensanalys. Detta innebär också en avgränsning mot hårdvaruutveckling, vilken även 
faller sig naturligt då områden som el och mjukvara har arbetssätt som skiljer sig från övrig 
utveckling. 
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Figur 1 Organisationsschema R&D (fritt efter Scania, Research and Development, 2008) 
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2. Metod 
 ___________________________________________________________________________  

För att uppnå genomarbetade analyser och väl understödda resultat krävs det en bred 
kunskapsbas inom ämnesområdet. I metodkapitlet redovisas de metoder och verktyg som har 
använts för att skapa både en teoretisk grund och en empirisk informationsanskaffning. 
 ___________________________________________________________________________  

2.1  Teoristudier  
De ämnesområden som har studerats har valts för att kunna beskriva den allmänna 
bakgrunden till de olika utvecklingsmetoderna och arbetsrollerna på Scania. Teoristudierna 
har till stor del grundat sig i vetenskapliga artiklar och databassökningar med sökord enligt 
avsnitt 2.1.1. Böcker inom ämnesområdena har också legat till grund för flera avsnitt i den 
teoretiska referensramen. Den delen teori som behandlar Scanias systemstöd samt 
arbetsprocesser och yrkesroller är till stor del hämtad från företagets intranät Scania Inline. 

2.1.1 Sökord 
Role theory, boundary-spanner, product structure, PLM, product lifecycle management, 
product coordinator, complex product development, effective, integrated, Integrated Product 
Teams (IPT), expertise, gatekeeper, front loaded 

2.2  Empiri 
Empiri som insamlats baseras på intervjuer med anställda på Scania samt kurser som givits 
inom områden relevanta för ämnet. Intervjustudiens upplägg, med planering och 
tillvägagångssätt, finns under stycke 2.2.1. De kurser som genomgåtts kan ses i underkapitel 
2.2.5 med syftet och det övergripande innehållet för varje kurs presenterat. 

2.2.1 Intervjuer inom Scania 
Intervjuverktyget är en central del i utförandet av examensarbetet, då syftet med intervjuerna i 
stor utsträckning har handlat om att utvärdera en befintlig arbetssituation och ge förslag på 
förbättringar. Intervjuerna har varit viktiga för att ta in dels information som en 
nulägesbeskrivning och dels rent tyckande och tänkande från respondenterna. Intervjustudien 
var uppdelad i tre faser med skilda syften, se figur 2. 
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IntervjufasIntervjufas 11 IntervjufasIntervjufas 22 IntervjufasIntervjufas 33

ÄmnesförståelseÄmnesförståelse
KunskapsinhämtningKunskapsinhämtning
KontaktskapandeKontaktskapande

ProblemförståelseProblemförståelse
Skapa Skapa analysbasanalysbas

Återkoppling förÅterkoppling för
Bekräftande ochBekräftande och
KommentarerKommentarer

 
Figur 2 Intervjufaser och syfte för respektive fas där romben motsvarar storleksordningen av 

antalet respondenter. 
 

Under fas ett av intervjuarbetet genomfördes öppna intervjuer där respektive respondent var 
ansvariga för ett område inom Scania. Detta innebar att en ytligare, mer ostrukturerad, 
mötesform användes där det mesta av den information som lades fram var av faktakaraktär. 
(Andersson, 1994)  
 
Dock användes en intervjuguide, se påföljande kapitel 2.2.3 samt bilaga A, för att koncentrera 
samtalen till det aktuella temat och för att kunna använda det framkomna materialet på ett 
kvalitativt sätt. (Kvale, 1997)  
 
Denna första fas gjordes av ett flertal skäl där det första var för att gagna 
kunskapsinhämtningen inom arbetsområdet genom att respondenterna beskrev sina 
yrkesroller. Ett andra skäl var att respondenterna skulle få chansen att ge sin syn på det 
ämnesuppslag som examensarbetet har sin grund i, vilket även är i enlighet med Lantz (2007) 
teori att syftet med en öppen intervju är att intervjuaren ska få förståelse för problemet i 
individens sammanhang samt att i viss mån leda till att bättre avgränsningar kan sättas. Det 
sista, och kanske viktigaste skälet var att få ta del av respondenternas breda kontaktnät på 
företaget för vidare intervjuer. Detta var en grundläggande tanke med de inledande 
intervjuerna, att skapa en så kallad ”snöbollseffekt”, där varje intervju skulle leda till 
ytterligare kontakter med anställda i relevant position eller arbetsroll för studien. 
 
Den andra intervjufasen inkluderade främst de som står i direkt koppling till ämnet för 
examensarbetet, det vill säga konstruktörer och produktsamordnare. Inför denna intervjurunda 
utformades en tydligare intervjuguide enligt semistrukturerad modell för att i efterhand kunna 
analysera och jämföra de svar som getts, se bilaga B. Syftet med intervjurundan var att få en 
inblick i den faktiska kontakten och samverkan mellan yrkesrollerna och de subjektivt 
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upplevda problemen som existerar. De områdesansvariga som intervjuades under första 
intervjufasen kontaktades igen för att även deras något mer övergripande syn på 
problemområden skulle framkomma tydligt. 
 
Den tredje och sista intervjufasen innebar återkoppling till de respondenter som i de tidigare 
faserna kommit med nyttig information eller intressanta tankar kring ämnet. Intervjuerna 
baserades på de analyser och resultat som framtagits utifrån tidigare intervjuer och teori, och 
presenterades för utvalda respondenter. Syftet med denna sista runda av intervjuer var dels att 
få en övergripande kontroll av de resultat som framkommit och dels att låta respondenterna 
komma med ytterligare tillägg eller kommentarer.  
 
Totalt intervjuades tio produktsamordnare, sex konstruktörer och åtta med andra 
ansvarsområden på Scania. De sistnämnda har koppling till studien genom metodansvar, IT-
systemansvar eller tidigare erfarenhet av, alternativt bra överblick på, konstruktörs- och 
produktsamordnararbetet. 

2.2.2 Extern referensintervju / Benchmarking 
En extern intervjustudie på Volvo Car Corporation utfördes med syftet att jämföra hur de 
arbetar med produktstrukturen i de tidiga faserna i produktutvecklingen.  Tre 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer i liknande roller som de för 
examensarbetet aktuella rollerna på Scania. Efter en beskrivning av syftet med denna studie 
på Scania rekommenderades dessa respondenter av en kontakt på KTH.  

2.2.3 Intervjuguide 
Intervjuguiderna har utarbetats för att vara ett stöd under intervjuerna genom att ange de 
ämnen som är av intresse under intervjuförfarandet och för att de frågor som är aktuella dels 
inte ska glömmas bort, dels kommer i den ordning som är att föredra. Intervjuguiderna har 
utformats olika beroende på under vilken fas av arbetet intervjuerna utförts.  
 
Under första fasen av arbetet har intervjuguiden varit mer som en beskrivning över vilka 
ämnen som ska täckas in än en mall med frågor, se bilaga A, vilket är i enlighet med syftet för 
intervjufas ett.  
 
Den andra fasens intervjuguide, se bilaga B, är av semistrukturerad modell då kunskapsläget 
hos intervjuarna vid detta tillfälle hade utökats till att bland annat inkludera viktiga begrepp, 
vilket enligt Lantz (2007) krävs för att kunna söka utökad kunskap om relationer mellan 
dessa. Tekniken som användes under intervjuerna kan härledas till den tratteknik som 
Andersson (1994) menar kan användas för att dels ringa in respondentens kunskapsnivå och 
dels för att undvika påverkan eller ledning av den svarande. Intervjuguiden för fas två byggde 
till viss del på den först utformade guiden, men hänsyn togs även till vad som framkommit 
under de tidiga öppna intervjuerna. 
 
Intervjuguiden till de externa intervjuerna, se bilaga C, fokuserade på att skapa en korrekt 
nulägesanalys på ett annat företag.  

2.2.4 Intervjuanalys 
Databearbetningen av intervjuerna har skett i enlighet med Lantz (2007) teorier kring hur en 
kvalitativ sådan ska utföras. Under intervjuerna har respondenternas svar antecknats 
skriftligen av båda intervjupersonerna för att få med information och tankar från två olika 
håll. Att enbart förlita sig på detta framställs dock av Lantz som ett vanskligt och 
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osystematiskt sätt att reducera insamlad data, varför även inspelning av intervjuerna har skett. 
För att ingen information ska kunna ha blivit förbisedd eller fallit offer för 
intervjupersonernas individuella selektering har dessa digitala lagringskopior gåtts genom 
fullständigt av båda intervjuarna ytterligare en gång eller, när nödvändigt, flera gånger.  
Intervjuresultaten i sin helhet analyserades därefter med utgångspunkt i tre av Kvale (1997) 
omnämnda metoder, meningskoncentrering, meningskategorisering samt meningsskapande ad 
hoc. 
 
Meningskoncentrering innebär att utifrån intervjupersonernas längre meningar ta fram och 
konkretisera den innebörd som uttrycks. Intervjutexten reduceras då till kortare och koncisare 
avsnitt som lättare kan sammanställas och kategoriseras. Kategoriseringen i sig kan sedan 
användas för att reducera intervjuresultaten ytterligare och strukturera upp dessa till 
exempelvis figurer eller tabeller. Att använda sig ad hoc av olika angreppssätt och metodiker 
framställer Kvale som den vanligaste formen av intervjumetodik för att skapa mening. Detta 
innebär att det växlas mellan analystekniker för att i slutändan finna förbindelser och struktur 
i materialet. Genom detta menar Kvale att det i intervjuer som vid en första anblick inte har 
någon samlad innebörd kan påvisas för aktuellt projekt innehålla relevant information. 

2.2.5 Kurser 
De kurser som listas nedan har genomgåtts som internkurser på Scania. Kurserna är främst 
avsedda för att anställda ska utbildas i områden som är relevanta för deras befattning. 
Kurserna har varit en bidragande faktor för att förstå begrepp och för att få insikt i de IT-
verktyg som används dagligen av framförallt produktsamordnare men även av konstruktörer. 
Den kunskap som inhämtats har sedan använts för att kunna ställa mer initierade följdfrågor i 
intervjuer, samt för att i analysen kunna jämföra utlärda arbetsmetoder med hur det enligt de 
intervjuade personerna faktiskt fungerar.  
 
AROS Basic Course with AWS – Syftet är att deltagarna under en heldag ska inhämta 
grundläggande kunskap om AROS och att lära sig använda AROS Workstation. Deltagarna 
ska även bli varse om de möjligheter som finns genom att använda sig av AWS. Vidare 
information kring AROS och de stöd som bygger på detta finns i kapitel 3.6. (Scania, 
Kursbeskrivning AROS, 2008) 
  
Product Data Information – Kursen syftar till att under två heldagar utbilda Scaniaanställda i 
den datahantering som finns inom företaget i form av PDM-system som AROS, Spectra och 
Engineering Change Order (ECO). För de respektive systemstöden utgår lärandet från 
konstruktionsstrukturen och vad innebörden och syftet med regelverk och variantkoder är.  
 
Vad gäller ECO ska kursen lära deltagarna att tolka informationen i ett ECO och förstå vilken 
innebörd det har för produkt ut till kund, konstruktionsstruktur, inköp och produktion med 
flera. (Scania, Kursbeskrivning PDI, 2008) 
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3. Teoretisk referensram 
 ___________________________________________________________________________  

Den teoretiska referensramen utgör grunden för den analys som redovisas i senare kapitel. 
Referensramen behandlar teori i ämnen som kan kopplas direkt till, ha betydelse för eller 
skapa förståelse för examensarbetets ämnesområde och syfte. 
 ___________________________________________________________________________  

3.1  PLM 
Product Lifecycle Management (PLM) är ett integrerat informationsdrivet synsätt på alla 
aspekter av en produkts livscykel och kan ses som en integration av olika 
verksamhetsstödjande IT-system för att administrera denna cykel. (Teresko 2004) 
 
Ett PLM-system, bygger enligt Johansson, Persson och Pettersson (2004) på visionen att 
hantera en produkts information under hela dess livscykel med hjälp av samverkande 
stödverktyg. Det finns en mängd olika verktyg för att hantera detta men inget av de befintliga 
klarar vid tiden för denna studie av att hantera hela produktlivscykeln. 
 
Grundstenarna för att implementera PLM kommer ifrån produktstrukturen då den definierar 
de kopplingar mellan moduler och komponenter som utgör en produkt. (Schuh, Rozenfeld, 
Assmus & Zancul 2007) 

3.1.1 Modellbaserad produktutveckling 
Användning av modellbaserad utveckling stödjer och siktar mot att förbättra kommunikation, 
dokumentation, analys och syntes i systemutveckling. För att åstadkomma kostnadseffektiv 
utveckling av komplexa produkter är också användningen av modeller en viktig ingrediens. 
När det kommer till datorbaserade modeller används de främst för utvärderingar, 
kommunicering av konstruktionen till intressenter samt som bas för färdigställande och 
realisering av produkten. Modellerna kan även ses som kognitiva verktyg som assisterar de 
som är involverade i produktutvecklingen med stöd för beslutsfattande och andra resonemang. 
Att använda sig av modellbaserad utveckling bidrar även till att reducera 
produktkomplexiteten för utvecklarna. (Törngren, Chen, Malvius & Axelsson, 2007) 

3.1.2 Geometrisäkring 
I en geometrisäkring varieras artiklarnas storlek, form och position för att på detta sätt 
motverka att det senare i processen uppdagas att de ställda kraven på funktionalitet, 
monterbarhet och design inte möts. (Söderberg, 2008)  
 
Konsekvenserna av en förändring sent i ett produktutvecklingsprojekt blir större då deadlinen 
ligger nära och möjligheten att påverka projektet är mindre. Fördelar med att lägga de tids- 
och resurskrävande aktiviteterna tidigt i projektet är att tidiga indikationer på problem samt en 
bra kontroll över arbetet möjliggörs. Nackdelen är att redan tidigt i projektet skapas höga 
kostnader som kan ses som slöseri ifall en tidig låst lösning senare visar sig vara oanvändbar. 
(Tonnquist, 2006)  
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3.1.3 Elektronisk informationshantering 
En stor fördel med PDM-system är att de kan användas för elektronisk distribution av data. 
Detta gör att rätt information kan spridas till rätt personer på ett effektivt sätt. Aktuell data kan 
då bli tillgänglig för alla intressenter så snart den har släppts. Fördefinierade 
informationsvägar minimerar också risken för att någon blir utan korrekt information. 
(Johansson, Jungnelius & Lillman, 2000) 

3.1.4 Produktdatakvalitet 
Produktutveckling omfattar en stor mängd aktiviteter och många olika datorverktyg används. 
Att bibehålla kvaliteten på produktdatan som delas mellan dessa program är viktigt för att 
kunna kommunicera information inom företaget samt tillsammans med leverantörer och 
distributörer. Detta ska sedan hanteras under hela produktens livscykel. (Malmqvist, 2005) 
 
En högre kvalitet på dokumentationen kan uppnås när alla parter arbetar med giltiga versioner 
av produktdata. Att exempelvis dokument som är under arbete är låsta för andra användare än 
den som har dokumentet under bearbetning gör att de andra användarna är medvetna om att 
förändringar sker. Detta leder till att korrekt version av en uppgift kan garanteras och att 
parallellt arbete med andra förutsättningar förhindras. (Johansson, Jungnelius & Lillman, 
2001) 
 
Malmqvist menar att förbättrad kvalitet på produktdokumentationen har flera positiva 
effekter, däribland förbättrade offertunderlag samt minskat antal fel och sena ändringar i 
produktbeskrivningen. Denna totala kvalitetshöjning av produktdokumentationen menar 
Johansson, Jungnelius och Lillman i slutändan leder till förbättrad kvalitet hos produkten i sin 
helhet. 

3.2  Rollteori  
Rollteorin framställer enligt Biddle (1986) en av de viktigaste grunderna för att beskriva det 
sociala beteendet, det faktum att individer uppträder på olika men förutsägbara sätt beroende 
på social identitet samt rådande situation. R. H. Turner (2001) menar att ordet roll betyder en 
samling av beteenden och attityder som anses höra ihop. Detta menar Turner innebär att en 
person som uppfyller de förväntade beteenden och attityder förknippade med en viss roll 
anses uppträda rätt och riktigt och tvärtom ifall förväntningarna ej uppfylls. 
 
Inom en organisation finns det olika roller med skilda ansvarsområden vilka inom rollteorin 
delas upp mellan formella, uttalade ansvarsområden, och informella roller, outtalade 
ansvarsområden. För att underlätta de involverades arbete inom produktutvecklingsprocessen 
kan formella roller implementeras då detta underlättar delningen av information och 
kunskaper. (Adamsson & Malvius, 2005) 
 
Om den formella rollbeskrivningen är diffus är det enligt Turner (2001) vanligt att 
rollinnehavarna själva utvecklar egna idéer om hur de ska utföra och utvärdera arbetet och 
kompletterar då den formella rollbeskrivningen med informella metoder och åsikter om ett 
”väl utfört arbete”. Ett verklighetsbaserat exempel på detta är att lapplisor som hade en 
arbetsbeskrivning med otydliga mål och vag rollbeskrivning internt gjorde sina 
arbetsuppgifter mer specifika. Detta resulterade i att lapplisorna förmodade att de förväntades 
uppfylla en kvot med parkeringsböter varje dag, vilket inte stod i arbetsbeskrivningen.  
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Komplex produktutveckling kräver sammansmältning av olika tekniska discipliner, detta 
innebär att individer med skilda vanor och kunskapsområden behöver integreras. 
Informationsdelningen är beroende av hur bra de olika individerna är på att kommunicera och 
respektive individs ansvarsområden. Eftersom det inom komplex produktutveckling finns 
väldigt många olika uppgifter att utföra är det viktigt att särskilja rollerna som de inblandade 
individerna har. (Adamsson & Malvius, 2005) 

3.2.1 Rolltyper 
En boundary-spanner ska tränga igenom existerande barriärer samt samla information om 
organisationens bakgrund, resurser och karaktär för att förstå var problem kommer ifrån samt 
den befintliga kapaciteten som finns tillgänglig för att lösa problemen. Rollen används för att 
sammanlänka och koordinera en organisation och dess viktigaste beståndsdelar utanför den 
lokala kontexten. Boundary-spannern undersöker likheter mellan organisationer, mål, verktyg, 
handlande och projekt för få allting att passa ihop. 
(Pettus & Severson 2006)  
 
Gatekeeping definieras som en kontroll som utförs på information som passerar in eller ut ur 
grindar. En gatekeeper strävar bland annat efter att skydda normer, information och dylikt 
från icke behöriga intressenter samt se till att arbetet inom gränserna flyter på ostört. 
(Barzilai-Nahon 2008) 
 
Personer som är skickliga inom ett visst kunskapsområde kallas enligt Chartrand, Peretz och 
Belin (2008) experter, de har ofta utvecklat sina kunskaper under flera år. Experternas 
kunskaper är enligt Adamsson och Malvius (2005) ofta begränsade inom smala områden.  

3.3 Integrerad produktutveckling 
Produktutvecklingsprocessen kan effektiviseras genom att utvecklingsarbetet integreras i nära 
samverkan mellan företagets olika funktioner. En tvärfunktionell grupp som består av 
personer vilka representerar olika delar av organisationen, ibland innefattandes externa 
intressenter såsom kunder, startas i början av dessa projekt. Integrerad produktutveckling 
minskar utvecklingstiden för en produkt men innebär även problem. Exempelvis 
tillverkningskostnader är svåra att uppskatta under ett tidigt skede då varken geometri eller 
produktstruktur skapats. (Johannesson, Persson & Pettersson, 2004) 

3.3.1 Produktutvecklingsorganisation 
Definitionen på en organisation är en planmässig samverkan mellan individer och grupper 
med gemensamma intressen. (Nationalencyklopedin, 2008)  
 
Denna samverkan kan sedan ske utifrån den organisationsstruktur som är vald av företaget. 
Ulrich och Eppinger (2008) menar att organisationer kan klassificeras på två sätt, som 
funktionsorganisation eller som projektorganisation. Dessa två modeller kan sedan 
kombineras på två olika sätt för att få matrisorganisationer, antingen lättviktig 
projektmatrisorganisation eller tungviktig projektmatrisorganisation, se figur 3.  
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Funktionsorganisation Projektorganisation

Lättviktig projektmatrisorganisation Tungviktig projektmatrisorganisation

Figur 3 Produktutvecklingsorganisationer med tre projekt respektive tre yrkesroller 
representerade. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

 
De två extremerna i det här fallet har tydliga för- och nackdelar, med funktionsorganisation 
som den som skapar djup kunskap och expertis medan projektorganisationen möjliggör 
optimal allokering av resurser inom projektgruppen. De två olika typerna av 
matrisorganisationer bygger på devisen att det inte går att driva produktutveckling utan 
samarbete mellan funktionerna och att de därför måste samarbeta på något sätt. Skillnaden 
mellan dem är att den lättviktiga innebär att varje funktion har sin egen funktionschef och att 
de är lokaliserade i funktioner med en projektledare som agerar i en samordnande och 
koordinerande roll. Den tungviktiga har istället projektledaren som den budgetsättande och 
drivande chefen samt att en fysisk placering sker i projektteam. (Ulrich & Eppinger, 2008) 
 
Fördelar med att dra sig mer åt det funktionsorganiserade hållet med lättviktig 
matrisorganisation är att specialistkompetens kan bibehållas. Ulrich och Eppinger menar att 
detta kan vara nödvändigt i specifika grupperingar och exemplifierar med att de som arbetar 
med flödesdynamik för flygplansutveckling sitter kvar tillsammans hos vissa tillverkare. De 
menar även att fyra frågor ska ställas för att definiera vilken organisering som är lämplig: Hur 
viktigt är tvärfunktionell integration? Hur kritiskt är det att vara i framkant av den 
funktionella expertisen för företagets framgång? Kan individer från varje funktion vara fullt 
användbara för mestadels av tiden i ett projekt? Hur viktig är produktutvecklingstiden? 
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3.3.2 Förändringsarbete i grupper och organisationer 
De flesta människor är positiva till förändring rent allmänt, så länge förändringen inte berör 
dem själva. Det innebär att en viss tröghet alltid uppkommer i samband med 
förändringsarbete, oavsett om det gäller nyorganisering, ändrade attityder, nya kunskaper eller 
förändrade makt- och befogenhetsförhållanden. Trögheten i sig behöver inte heller vara en 
negativ faktor när exempelvis mer omfattande förändringar genomförs. (Ljungberg & 
Larsson, 2001) 
 
Kotter (1996) talar när det gäller förändringsarbetet om åtta olika punkter som bör behandlas 
för att genomföra en förändring på ett korrekt och genomarbetat sätt.  
 

• Skapa en känsla av angelägenhet 
• Tillsätta en grupp som leder förändringen 
• Utveckla vision och strategi 
• Kommunicera visionen 
• Ge anställda befogenheter och förutsättningar 
• Skapa tidiga resultat 
• Använda framstegen för att höja tempot 
• Förankra det nya i företagskulturen 

 
Ljungberg och Larsson menar att dessa punkter är väl överensstämmande med övrig litteratur 
i området och kan ses som en sammanfattning av det totala innehållet. Vidare menar de att 
punkterna, som lätt kan ses som sekventiella steg, snarare hanteras i ett parallellt arbete. 

3.3.3 IPT ‐ Integrated Product Teams 
De i organisationskapitlet nämnda tungviktiga projektorganisationsgrupper kan även kallas 
IPT. Termen som sådan är menad att trycka extra mycket på den tvärfunktionella 
sammansättningen av sådana grupper där varje team ska efterlikna ett litet oberoende projekt 
som tar fram just sin produkt. (Ulrich & Eppinger, 2008) 
 
Industriella företag som har infört IPT har upplevt förbättringar inom dels processen och dels 
i produktivitet. Det sistnämnda visar sig genom tre specifika områden: lössläppning av 
teamens ingenjörsmässighet genom decentraliserade processer, undvikande av tidigare 
problem genom nya kreativa angreppssätt och bättre integrering mellan produktutveckling 
och tillverkning. Processförbättringarna i sin tur har lett till sömlösa samspel i grupperna, 
reducerad utvecklings- och konstruktionstid, färre problem i överlämningen mellan utveckling 
och tillverkning samt reducerad utvecklingstid och -kostnad. Slutligen har dessa områden lett 
till förbättrade produktegenskaper, -prestation, -kvalitet och bättre kundtillfredsställelse. 
(Haskins, Forsberg & Krueger, 2007)  

3.4  Toyotametoden 
I den industriella produktutvecklings- och tillverkningsvärlden har Toyota länge setts som en 
föregångare för att uppnå ett effektivt arbetssätt. Allen Ward (förord, Kennedy, 2003) talar 
om två olika anledningar till detta, kunskapsbaserat tänkande och Lean Thinking. Det 
sistnämnda är en teori som anser att alla resurser som läggs på annat än det som är 
värdeskapande för den förmodade kunden är waste (icke värdeskapande), och därmed ett mål 
för reducering i processen. Det kunskapsbaserade tänkandet innebär att kunskap ses som den 
viktigaste inputen till produktion och att företaget därigenom dels kan reducera kostnader och 
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dels förbättra de fördelar som erhålls av kostnaden för arbetstimmar, kapital och material. 
Ward menar utifrån detta tänk också att företag endast har en typ av anställda: alla skapar 
kunskap och agerar från den för helhetens bästa. Kunskap kan heller inte köpas utan den 
kommer inifrån företaget, genom inlärning, och då till största delen från produktutvecklingen. 

3.4.1 Tre M 
Muda, Muri och Mura som betyder waste, överbelastning respektive ojämnheter i 
arbetsbelastningen ska enligt Liker (2004) elimineras. Liker menar att fokus ska läggas på alla 
tre för att kunna lyckas med lean då de samverkar som ett enda system. Waste indelas i sju 
olika kategorier vilka är: Överproduktion, väntan, onödiga transporter, överbearbetning, 
överskott, onödiga förflyttningar samt rättning. Liker menar också att det finns ytterligare en 
kategori och lägger till den benämnd outnyttjad kreativitet. Med överbelastning menas att en 
person får arbeta över sina naturliga begränsningar vilket leder till säkerhets och kvalitets 
problem. Ojämn arbetsbelastning innebär att personal och utrustning måste anpassas för den 
högsta arbetsbelastningen trots att medelsnittet ligger betydligt lägre. (Morgan & Liker 2006) 

3.4.2 Kaizen 
Den japanska termen för ständig förbättring är Kaizen och det innebär en process där 
förbättringar, oavsett hur små, införs för att eliminera alla identifierade typer av waste som 
endast adderar kostnader utan att skapa värde. Kaizen lär ut bland annat ut individuella 
kunskaper för effektivt arbete i små grupper, problemlösning, processförbättring och 
självförvaltning av arbetsgrupper. Det här är ett system som är designat för att tillhandahålla 
de verktyg som krävs för att medarbetarna ska kunna identifiera problem, hantera dem och 
utveckla både sig själva och arbetsmetoderna. Det innebär också att en stor tillit sätts till 
medarbetarna från företagsledningen, då de är beroende av att de anställda tar sitt ansvar för 
att ständigt utföra förbättringsarbete. (Liker, 2004) 

3.5  Scaniarelaterad teori 
Teori som direkt behandlar Scanias sätt att arbeta samt de IT-system som används för att 
stödja produktutvecklingsprocessen behandlas i detta kapitel. 

3.5.1 Produktsamordnare 
Produktsamordnaren är en roll som är unik för Scania och som enligt arbetsbeskrivningen har 
ansvar för att uppdatera de olika produktstrukturerna tillsammans med den i textformat 
beskrivna tekniska specifikationen av produkten. I ansvaret ingår även att granska och 
komplettera informationen i ECO:er. Produktsamordnaren ska också komplettera och 
distribuera artikelimpulserna samt identifiera och agera på avvikelser i underlaget som 
kommer in. Utöver detta ska även felsignaler från orderprocessen analyseras och i tillämpliga 
fall ska tekniskt möjliga förändringar av kundspecifikationen föreslås.  
 
På Scania finns det fyra produktsamordnargrupperingar och i storleksordningen 50 anställda 
produktsamordnare totalt. Varje produktsamordningsgrupp har kontakt med flera olika 
konstruktörsgrupper vilket figur 4 visualiserar.  
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Figur 4 Produktsamordnings- och konstruktörsgrupper 

3.5.2 Konstruktör 
I stort handlar konstruktörens arbete om att utifrån givna underlag från projektgrupper ta fram 
och utveckla nya artiklar samt underhålla och uppdatera redan befintliga. Konstruktörsrollen 
innefattar i och med detta en mängd olika arbetsuppgifter, och då bland annat kontakter och 
arbetsuppgifter som står i direkt relation till produktsamordnarrollen. Dessa inkluderar bland 
annat att skriva underlag för att initiera nya ECO:n samt för att ta ut artikelnummer och 
geometriska positioner (GP:n). Konstruktören ska även beskriva produktstrukturförändringar i 
ECO:t, publicera i GEO, ta fram monteringsritningar och skriva artikelimpulser för vidare 
befordran till inköp, marknad och produktion. Det finns på Scania i storleksordningen 500 
anställda konstruktörer. 

3.5.3 Produktutvecklingsprocessen 
Input till produktutveckling på Scania kan komma från ett flertal olika intressenter. 
Marknaden, kunder, innovationer eller lagkrav är alla vanliga områden som kan vara 
representerade här. När en analys av tidiga idéer är gjord startas ett uppdrag inom en av tre 
processer i Scanias produktutvecklingshantering, se figur 5. 
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Continuous 
Introduction 

Pre‐development 

Product Follow‐up 

Figur 5 Gulpil-, grönpil- och rödpilsprojekt i produktutvecklingsprocessen. (Scania, Product 
Development Process, 2008)  

 
Gulpilsprojekten hanterar utredning av möjliga affärsmöjligheter och tekniska lösningar innan 
en faktisk produkt tillverkas. Inget av det som tas fram i gulpilsprojekt går direkt till 
produktion. Rödpilsprojekt tar hand om avvikelser i redan släppta produkter som behöver 
åtgärdas på ett eller annat sätt. Beroende av avvikelsens art kan projekten ha hög prioritering 
och därmed korta ledtider. Utvecklingsuppdrag som kommer att sluta med nya produkter i 
Scanias kundkatalog finns under grönpilsprojekt. Sådana produkter lanseras med jämna 
mellanrum för att kontinuerligt göra slutprodukten mer anpassad för vad som efterfrågas av 
marknaden. De projekten delas in i Quick, Medium eller Heavy, där Heavy ska följa den 
managementprocess som kan ses i figur 6. För de utvecklingsprojekt som inte faller in i 
Heavy-kategorin justeras processen för att vara bättre anpassat till det scoop som är aktuellt. 
(Scania, Product Development Process, 2008) 
 

 
Figur 6 Processen för kontinuerlig utveckling i grönpilsprojekt. (Scania, Product 

Development Process, 2008)  

14 



 

Uppföljning av projekten sker genom vad som kallas pulsmöten och pulsningar. Dessa möten 
kan ske både på projektnivå och på lägre nivåer. Syftet är att påvisa hur grupper eller 
individer ligger till med tilldelade arbetsuppgifter så att tidsplanering och resursfördelning kan 
ske effektivt. 

3.5.4 Modularisering 
Scania har i grundtanken en produkt som de varierar efter kundernas behov och 
efterfrågningar. Detta realiseras av ett modulsystem som ger Scania möjlighet att kombinera 
olika moduler och på detta sätt anpassa lastbilen efter kunden, se figur 7. (Johansson, Om 
Scania, 2008) 

 
Figur 7 Förenklad principbild över Scanias modulsystem (Johansson, Om Scania, 2008) 

3.5.5 ECO 
Scanias produkter uppdateras och förbättras ständigt och för att kommunicera dessa 
förändringar till resten av företaget används ECO. För att dokumentera ECO:er används 
mallar och för varje ändring som ska införas i produkten skapas ett ECO. När en ändring 
rapporteras in i ett ECO uppdateras variantkoder samt konstruktionsstrukturen (KS) i enlighet 
med de nya förhållandena. I varje ECO registreras en beskrivning av vad som gjorts och 
varför en ändring utförts samt vilka andra produkter som påverkas. Det beskrivs även när 
ändringen är planerad att genomföras och när den blev genomförd tillsammans med 
avvikelser sinsemellan. Det rapporteras även ifall denna ECO är besläktad med andra ECO:n. 
Det kan sägas att all nödvändig information inom produktutvecklingen finns dokumenterad i 
alla ECO:n. (Hällnäs, 2006) 

3.5.6 ECO‐status 
I Scanias PD-process beskrivs fyra olika faser: förstudie, genomförbarhetsstudie, 
utvecklingsfas och implementeringsfas. I vilken fas produktutvecklingen är återspeglas av 
status på motsvarande ECO, vilket även kompletteras med behörighetsnivå som styr vilka 
som har åtkomst till ECO:erna. Varje ECO blir distribuerat oftast tre men minst två gånger till 
berörda prenumeranter under sin livscykel. Första distributionen sker då status tre och 
behörighetsnivå tre är uppnådda, syftet med denna distribution är att ge preliminär 
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information om ECO:t. Den andra distributionen sker vid status tre och behörighetsnivå fyra 
och kommunicerar att allt utvecklingsarbete är klart men ej artiklarna. Denna distribution 
hoppas över ifall artiklarna är klara samtidigt. När allt utvecklingsarbete är klart och datumen 
för ECO:t är definierade distribueras ECO:t i status fyra och behörighetsnivå fyra för att 
meddela detta. (Johansson, Om Scania, 2008) 

3.5.7 Scaniahuset 
Scanias kärnvärden är grunden för Scaniahuset som i R&D:s version kan ses i de gråa rutorna 
i figur 8. I huset finns fyra områden som är lika för alla avdelningar på företaget. Dessa är 
Normal situation, Right from me, Demand-driven output och Continuous improvement som 
alla är delaktiga i att skapa en normalsituation och en bas med fungerande metoder och 
processer. Först när detta finns kan avvikelser hanteras för att skapa en bättre produkt. Övriga 
delar I huset formas och specificeras efter den avdelning där den ska vara vägledande. 
(Scania, How Scania is managed, 2008) 
 

 
Figur 8 Scaniahuset med inkluderade principer från R&D (Scania, How Scania is managed, 

2008). 

3.6  IT‐stöd på Scania 
IT-systemen på Scania grundar sig i en stordatormiljö som heter AROS som härstammar från 
1970-talet. Det finns på Scania ett, vid tiden för denna studie, pågående projekt för att ersätta 
AROS med en ny PDM-systemmiljö benämnd Object And Structure tool (OAS). Det ska 
bland annat se till att det finns ett standardiserat sätt för alla intressenter att enkelt kunna 
förstå och nå produktdatainformationen. (Scania, OAS, 2006) 

3.6.1 Spectra 
Scanias produktstruktur beskrivs i Spectra som i sin tur bygger på tre olika strukturer, två 
variantkodsstrukturer och KS. Hur detta fungerar kan beskrivas genom att titta på hur 
ordergången för en ny lastbil ser ut i kombination med hur produktutvecklingen behandlas i 
samma system.  
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Det börjar med att beställaren sätter sig ned med en säljare och i ett formulär kryssar för vilka 
egenskaper och vilken utrustning lastbilen ska ha. Denna information passerar sedan igenom 
Scanias Maskinella Order och Faktureringssystem  (SMOFS) vilket översätter kundens krav 
till en kedja av variantkoder, här utför IT-systemet även en grov kontroll av beställningen. 
Efter SMOFS sänds beställningen in i Spectra och tas hand om den första 
variantkodsstrukturen som kompletterar ordersträngen med specifikationer som är 
ointressanta för kunden. Den andra variantkodsstrukturen kontrollerar att alla de olika 
variantkoderna i ordersträngen går att kombinera med varandra. (Hällnäs, 2006) 
 
Det sista steget är KS vilket enligt Malmqvist och Svensson (2000) är en hierarkisk 
nedbrytning av en produkt ur ett givet perspektiv. I Spectra är perspektivet produktens 
konstruktion vilket innebär att de artiklar som behövs för att sammanställa lastbilen finns 
beskrivna under nedbrytningen. Konstruktionsstrukturen som demonstreras i figur 9 beskriver 
även hur artiklarna ska positioneras samt deras geometriska information. 

Scania

Bus I/MTruck OMNI

TF TM TS

MU MPU

PU

GPArtikel

ArtikelArtikel

3D

RCS

PU

GPArtikel

Artikel

3D
 

Figur 9 Scanias konstruktionsstruktur (fritt efter Hällnäs, 2006) 
 
Denna konstruktionsstruktur skickas till MONA som i sin tur speglar denna struktur fast med 
hänsyn på hur monteringen ska ske. (Hällnäs, 2006) 
  
Parallellt som Spectra hanterar dessa produktionsfärdiga artiklar ska även produktutveckling 
utföras. Denna process inleds med att ett behov identifieras eller att en efterfrågan uppstår, 
sedan beslutats ifall en uppföljning behövs. Beroende av vilken typ av behov eller efterfrågan 
det är hanteras förändringen antingen som produktuppföljning, produktutveckling eller 
specialbeställning. Produktuppföljningsprojekten behandlar uppkomna fel i produkter och har 
därför hög prioritet, produktframtagningsprojekten behandlar nya artiklar som ska gå in 
produktionen senare och specialbeställningar uppfyller vissa kunders specifika önskemål.  
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I figur 10 beskrivs hur beställningsprocessen och produktutvecklingsprocessen samarbetar i 
Spectra. I figuren visualiseras även hur produktsamordnaren (grå markering) fungerar som en 
länk mellan Spectra (lila markering) och konstruktören (blå markering).  
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Figur 10 Spectras roll i produktutvecklingsprocessen och orderprocessen 

 
Spectra används även för att göra interferensanalyser, geometrisäkring, vikt- och 
kostnadsanalyser, materialanskaffning, eftermarknadsberedning och flera andra ändamål som 
inte har någon direkt koppling till denna studie.  

3.6.2 Catia V4/V5 
Scania arbetar i CAD-miljön Catia och är under studiens genomförande i en övergångsfas från 
Catia version V4 till V5. De flesta konstruktörerna arbetar i Catia V5 och använder sig bara 
av de funktioner som V4 erbjuder då de nya funktionerna ännu inte är implementerade fullt 
ut. De som fortfarande använder sig av Catia V4 arbetar i projekt som uppstartades i denna 
CAD-miljö alternativt att de behöver specifika funktioner som inte emigrerats från V4 till V5. 

3.6.3 Enovia/ModArc 
ModArc är enligt Karlsson (2008) ett IT-system som Scania främst använder för att arkivera 
ritningsdokument samt 3D-representationer av sina artiklar och verktyg. Enovia är ersättaren 
till delar av detta IT-system och har, i likhet med Catia V5, även funktionalitet som inte 
används fullt ut då övergången mellan de olika systemen ej är helt genomförd.  
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3.6.4 GEO 
GEO är ett arbetssätt som innebär att Scanias konstruktörer delar sina konstruerade artiklar i 
en gemensam miljö, GEO-arkivet, genom hela produktutvecklingsprocessen. Systemmässigt 
fungerar det som en applikation inom Catia. Avsikten är att konstruktören publicerar en ny 
utgåva av artikeln så fort det kan påverka någon annan konstruktör. Konstruktörerna är de 
enda som publicerar artiklar i GEO-arkivet medan många andra avdelningar utnyttjar 
informationen för att öka produktkvaliteten. Med detta menas att göra rätt saker på rätt sätt 
samt identifiera problem i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen. GEO utnyttjas 
främst genom uppläsning av valda artiklar, men även genom nedbrytningar som innebär att en 
virtuell modell av en möjlig lastbilskonfiguration skapas. Denna modell ligger bland annat till 
grund för interferensanalyser, beräkningar samt prototypbyggnation. Konstruktörer använder 
nedbrytningarna för att visualisera konstruktionsomgivningen samt under 
konstruktionsgenomgångar för att underlätta förståelse och feedback, detta visualiseras i figur 
11.  

GEO

Konstruktör

Prototyp-
byggnation

Konstruktions-
genomgång

Beräkning

Interferensanalys

 
 Figur 11 GEO-intressenter 

 
För att en konstruktör ska kunna publicera i GEO-arkivet krävs det att produktsamordnaren 
kontaktas för att ta ut artikelnummer och GP. Konstruktören kan nu spara CAD-modellen i 
Enovia tillsammans med en ”Part Axis” vilket är modellens egen referenspunkt. Sambandet 
mellan GP och ”Part Axis” kan beskrivas som att GP är en krok och ”Part Axis” som en ögla 
som hängs upp på kroken. GEO-arkivet uppdateras i takt med att konstruktörens arbete 
framskrider och individer som arbetar inom det påverkade området kan i nedbrytningar se de 
senaste modellerna. Med en nedbrytning menas att en lastbils konfiguration virtuellt blir 
uppbyggd genom att bestämma vilka villkor som gäller för sammansättningen. Systemmässigt 
sker detta genom att CAD-modellerna och respektive ”Part Axis” från Enovia tas ut, detta 
sammanlänkas med modellernas villkor och GP från Spectra. Detta är GEO-arkivet som läses 
upp i Catia, figur 12 visualiserar denna förening. (Hanner, 2008) 
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Figur 12 Systemsamverkan för GEO-arkiv 
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4. Resultat  
 ___________________________________________________________________________  

Resultatkapitlet redovisar vad som framkommit i samband med intervjuer och iakttagelser av 
yrkesrollerna. Viss analys är indirekt utförd genom upplägget av kapitlet och 
rubriksättningen. Direkta citat från intervjupersoner är markerade i kursiv text.  
 ___________________________________________________________________________  

4.1 Produktsamordnarrollen 
Produktsamordnarrollen är i sin helhet unik för Scania i och med att PDM-systemmiljön på 
Scania är egenutvecklad. Mycket av produktsamordnarens arbete handlar om att förstå hur 
lastbilens komponenter är placerade och samverkar vilket ger dem förutsättningen för att få en 
bra överblick av Scanias produkt och dess variantrikedom. Deras arbetsuppgifter innefattar 
variantkodsstyrning, underhåll och byggnation av konstruktionsstrukturen samt att 
kvalitetsgranska mycket av konstruktörernas underlag. Detta medför enligt en intervjuperson 
att de är en viktig kugge i produktutvecklingsprocessen och de kan lägga märke till hur nya 
konstruktioner påverkar andra områden.  
 
En produktsamordnare har många kontaktytor och samarbetar med flera olika avdelningar 
som exempelvis marknad, eftermarknad, produktion och inköp, samtliga anses enligt 
produktsamordnarna själva vara lika viktiga för deras arbete. Deras arbete styrs till stor del av 
ECO:er som de får in av konstruktörerna vilket ger dem en bra överblick på hur de olika 
ECO:erna samverkar. Detta menar en intervjuperson är nödvändigt för att få tillfredsställande 
koll på produktstrukturen och variantfloran. Inlärningströskeln är enligt intervjupersonerna 
hög, med en upplärningsfas innan självgående på minst sex månader. 
 
Mycket av produktsamordnarens faktiska arbetsuppgifter är smågrejer som ska ordnas, 
exempel på detta är att ta ut artikelnummer, vidarebefordra artikelimpulser till inköp, ta ut GP, 
ritningsgranskning och statuscheck av artiklar. Samtidigt bereder och underhåller de olika 
produktstrukturerna som i stort sett beskriver samma saker. Dessa strukturer är 
variantkodsstrukturer, KS, Frame Hole Structure (FHS) och Individual Chassi Drawing 
(ICD), vilket är den största delen av deras arbete. Ifall produktsamordnaren för tillfället inte 
har några ECO:er att arbeta kan de alltid kolla upp konstruktionsstrukturen och undersöka hur 
bra de har planerat den. 

4.1.1 Produktkomplexitetens påverkan 
På Scania har det varit en exponentiell utveckling av beroenden och komponenter som ska 
samverka, detta tillsammans med att tidpunkter flyttas om, existerande beroenden samt ökat 
antal projekt skapar en väldigt komplex produktutvecklingsprocess. En respondent ansåg att 
både produktsamordnare och konstruktörer tappar greppet på grund av detta och menade att: 
”- Man orkar inte ha den kollen.” Denna komplexitet innebär enligt intervjupersonen att 
produktsamordnaren är en viktig kugge i processen och deras arbete blir svårare ju mer 
komplexiteten ökar.  
 
Komplexiteten bidrar till att det är svårt att arbeta tidigt i projekten då beslut inte är tagna i 
projekt som påverkar det som ska arbetas med för tillfället. Det är enligt en respondent svårt 
att arbeta då förutsättningarna för arbetet inte är helt klara. 
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4.1.2 Problem 
Det framkom under intervjuerna att produktsamordnarna har väldigt mycket att göra, vilket 
enligt respondenterna innebär att de fokuserar på arbetet i det korta tidsperspektivet istället för 
att planera inför framtiden. En produktsamordnare menade att konstruktörer ibland kunde 
anse att produktsamordnarna störde dem i sitt arbete.  
 

”- Här kommer produktsamordnaren med sitt administrativa tjafs, jag vill bara sitta och 
konstruera.” 

(Produktsamordnare beskriver hur respondenten ibland uppfattar konstruktörers bemötande) 
 
Personalomsättningen hos produktsamordnarna är hög vilket enligt intervjupersonerna 
innebär att de ligger efter i den höga inlärningskurvan. Detta varierar mellan 
produktsamordningsgrupperna samt går i vågor tidsmässigt, det nämndes att ifall några slutar 
på en avdelning kan flera dras med samt att civilingenjörer som är överkvalificerade för 
tjänsten kan använda den som en språngbräda för att gå vidare på Scania. Vid tiden för denna 
studie fanns det många nya produktsamordnare och detta tillsammans med den höga 
inlärningströskeln innebar att många av dem inte förstod hur alla system fungerade och 
hängde ihop tillräckligt bra. Om det inte finns tillräckligt med erfaren personal för att lära upp 
de nyanställda kan det resultera i att endast de akuta fallen behandlas vilket i det långa loppet 
leder till att alla saker blir akuta, problemen skjuts upp. 
 
Arbetsbelastningen för produktsamordnarna är varierande, det finns alltid något att göra men 
ofta har de för mycket. Variationen finns, liksom personalomsättningen, både i tiden och 
mellan grupperna och produktsamordnarna ansåg att den var jämnare på lastbil än på buss där 
det oftast var toppar mot slutet av månaderna. Två bidragande faktorer för detta var enligt 
respondenterna att konstruktörer kommer in sent med sina underlag samt att en 
produktsamordnare ofta är inblandad i flera olika projekt vilka ibland kan kräva mycket arbete 
samtidigt. Flera intervjupersoner menar att om möjlighet finns sprider produktsamordnings-
avdelningarna vid dessa tillfällen ut arbetet över flera medarbetare. 
 
En respondent sade: ”- Vi är sena, har inte pejl, mycket avvikelser vilket innebär pulsningar, 
sedan blir det pulsningar på pulsningar, uppföljningar på uppföljningar, man ledsnar på det” 
Kärnverksamheten var vid tiden för denna studie enligt denne respondent att rapportera hur 
arbetet går istället för att utföra jobbet. Respondenten menade vidare att 80 procent av 
produktsamordnarna håller med om detta.  

4.1.3 Informella arbetsuppgifter 
Ur intervjuerna framkom skillnader mellan de definierade ansvarsområdena jämfört med den 
verkliga situationen. Till att börja med har produktsamordningsgrupperingarna hand om en 
supporttelefon och ansvaret för denna går runt mellan de anställda. Produktsamordnaren får 
även reda ut hur det ska beskrivas vilka artiklar som ska gå till vilka marknader trots att det 
inte är något de beskriver i konstruktionsstrukturen eller deras regelverk. Under intervjuerna 
framkom det även att arbetsbeskrivningen är mer övergripande än exakt vilket enligt flera 
respondenter innebär att det finns mycket brus som de måste arbeta med utöver det beskrivna 
arbetet, detta tar mycket extra tid. Detta brus består mestadels av omtag i samarbetet med 
konstruktör samt avvikelser från produktion. De produktsamordnare som sitter med 
konstruktionsgrupperna och har en konstruktörschef över sig fick även ansvaret för 
konstruktörernas planeringstavlor, detta ligger egentligen på objektledarens arbetsbeskrivning. 
Det talas även om att konstruktörschefer kan se utlokaliserade produktsamordnare under dem 
som en extra resurs och därför ge dem uppgifter som ligger utanför deras ansvarsområde 
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4.1.4 Historik 
Historiskt sett uppkom produktsamordnarrollen genom att konstruktören skulle avlastas från 
det administrativa arbetet och bildade vad som då kallades registreringen. När konstruktören 
var klar med ritningsändringarna lämnades dessa till produktsamordnaren som av detta gjorde 
artikellistor. Artikellistorna utgjorde en grund för produktionsberedning, inköp och 
reservdelsberedning med flera. Senare blev artikellistorna även grunden till ett stansunderlag 
som lämnades till dataavdelningen för stansning till hålkort. Dessa användes sedan i maskinell 
databearbetning för framställning av artikelbehov bland annat. En teknisk specifikation som 
beskrev lastbilarnas och bussarnas olika variantflora fanns tidigt och var en dokumentation av 
utförda konstruktionsändringar. En dåtida grupp kallad ”skrivtjejer” såg till att teknisk 
specifikation blev maskinskriven, distribuerad till berörda samt att originalet arkiverades.  

4.2 Konstruktörsrollen 
Den input som ger upphov till konstruktörsarbete kommer från beslutsfattande möten, där det 
har bestämts vilka projekt som ska sättas igång. Objektledaren, det vill säga den som har 
ansvaret för en grupp konstruktörer och deras komponentområde, deltar på dessa möten, ser 
över hur det påverkar respektive konstruktörsgrupp i form av justeringar eller nya artiklar och 
planerar sedan gruppens arbete utifrån detta. 
 
I konstruktörsgrupperna har det rent allmänt varit bra rotation på personalomsättningen där 
det ofta kommer in någon ny som lärs upp. Den interna rotationen är enligt konstruktörerna 
positiv då ny kunskap kommer in samtidigt som upplärningsprocessen blir kortare. 

4.2.1 Arbetsmetod 
När ett projekt eller en konstruktionsuppgift påbörjas vill konstruktörerna se vilken 
geometriskomgivning de ska arbeta i och vilka komponenter som påverkas. Ofta besitter 
konstruktörerna stor kunskap inom sitt område vilket gör att de har omgivningen klar för sig 
tidigt, kan skriva ett underlag för ECO-uttag från produktsamordnare och därefter börja 
konstruera i CAD relativt omgående. När konstruktörer inom lastbilsutveckling sedan vet hur 
många artikelnummer och GP:n som behövs vänder de sig till produktsamordnaren som 
ansvarar för området för att ta ut dessa. Här skiljer det sig för de konstruktörer som sitter på 
bussutveckling, då de kan ta ut sina artikelnummer själva för att vända sig till sin 
produktsamordnare först när GP:n behövs. När sedan en preliminär produktstruktur skrivs in i 
ECO:t av konstruktören och skickas som underlag till produktsamordnaren kan denne bygga 
strukturen i Spectra.  
 
En uppläsning i GEO kan därefter utföras av antingen konstruktören själv eller av någon som 
arbetar med layouten. Vartefter designen förändras och konstruktionsstrukturen uppdateras i 
Spectra genom att konstruktörens förändringar i ECO:t delges produktsamordnare kan nya 
uppläsningar göras för att se förändringarna. 
 
När konstruktören blir färdig med produktstrukturdelen skrivs den ned i ECO:t, varpå 
produktsamordnaren skriver den slutgiltiga konstruktionsstrukturen. En respondent menar att 
ett alternativ för att minska dubbelarbete är att säga till produktsamordnaren att det som finns 
på monteringsritningen är helt nytt, så slipper konstruktören skriva ned strukturen i ECO:t då 
produktsamordnaren har den i monteringsritningen istället. 
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4.2.2 Administrativt arbete 
Flera konstruktörer uttrycker att produktsamordnarrollen är viktig för deras arbete och menar 
att det är ”en oerhörd hjälp” att strukturbyggandet görs av dem. En allmän uppfattning är att 
det skulle ta alldeles för mycket tid att göra detta för konstruktörerna själva. Konstruktörerna 
har redan administrativa delar i sitt arbete, som att exempelvis ta reda på vilka variantkoder 
som ska användas och vilket regelverk som gäller för dessa. 

4.3 Samarbete  
Enligt erfarna respondenter har konstruktören och produktsamordnaren ett samarbete som har 
intensifierats genom åren då produktsamordnaren successivt har tagit över mer av den 
administrativa biten av konstruktörens arbete, enligt en respondent beror detta på att GEO 
används i en allt större grad. När konstruktören exempelvis ska in och analysera vad de ska 
utföra för arbete tar de ofta hjälp av produktsamordnaren för att utreda vilka beroenden som 
finns för komponenten som ska ändras och vad som måste tas hänsyn till. Detta är ett behov 
som har växt fram i takt med att produktkomplexiteten har ökat, och att konstruktörerna inte 
längre på ett enkelt sätt kan hålla koll på de varianter som hör ihop och var informationen kan 
hittas i IT-systemet. Om konstruktörer skriver in sin preliminära konstruktionsstruktur och 
inte tar hjälp av produktsamordnaren kan det enligt en respondent skrivas som konstruktören 
tror att det ska vara vilket kan vara fel.  
 
Beroende på vilka projekt som körs och vilka jobb som ska utföras arbetar 
produktsamordnaren under tiden för denna studie mellan 20 och 50 procent av arbetstiden 
tillsammans med konstruktören på ett eller annat sätt. Hur mycket produktsamordnaren är 
involverad kan även skilja mellan grupperna, där konstruktörer som ansvarar för mer 
komplexa komponenter och kombinationer har med produktsamordnaren tidigt. 
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4.3.1 Arbetsgång 
När projekt ska genomföras är det generella arbetssättet Scanias produktutvecklingsprocess. 
Detta kan skilja sig lite om det exempelvis är enklare underhåll och justeringar i 
rödpilsprojekt, men innebär enligt intervjupersonerna alltid att det är olika leveranser i varje 
fas som ska avklaras för varje avdelning. Mer specifikt hur arbetsgången generellt kan se ut 
mellan produktsamordnare och konstruktör kan ses i figur 13. 
 

Tilldelat 
uppdrag

ECO 
begäran

ECO 
nummer

Konstruerar AI, GP och 
artikelnr

ECO 
underlag

Preliminär  
struktur

Behörig 
godkänner

Skarp 
struktur

Distribuerar 
ECO

Konstruktör Produktsamordnare

GEO

 
Figur 13 Övergripande arbetsgång i samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare, 

där respektive rolls ansvarsområde är sorterat under yrkestitel. 
 
Med hänvisning till figur 13 kan det också utläsas att respektive yrkesroll inte kan komma 
vidare med sitt arbete om inte underlagen levereras vidare enligt plan. Detta är framför allt 
påtagligt för konstruktörer, som kanske inte arbetar i flera projekt samtidigt och då riskerar bli 
sittande, alternativt får påbörja något annat, i väntan på att leverans från produktsamordnare 
kommer. 
 

”- Som konstruktör vill man ha tillbaka sitt arbete från produktsamordnaren medan det är 
varmt” 

(Konstruktör kommenterar ledtider) 

4.3.2 Kommunikation 
Att kontakt mellan de två yrkesrollerna sker direkt när konstruktören fått in sitt underlag har 
blivit en trend, då produktkomplexiteten och belastningen har ökat. På avdelningen för 
bussutveckling är det enligt respondenterna bättre kommunikation mellan produktsamordnare 
och konstruktör än på lastbil då de sitter i samma lokaler, se mer om organisation i kapitel 4.4. 
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Produktsamordnare emellan har dock enligt intervjupersoner haft nackdelar på grund av 
utplaceringen då de inte lärde känna varandra internt. Respondenter från lastbilsutveckling 
tror inte att det skulle bli så stor skillnad om de var placerade närmare varandra då de ändå 
kan gå och besöka varandra. 
 
Hur kommunikationen sker beror till liten del av projektets storlek, där de i större projekt har 
mer tid att träffas tidigt i flera omgångar. Mindre förändringsprojekt kan enligt 
respondenterna innebära att all kommunikation sker via e-post eller telefon. 
 
Det som kan gå fel i informationsutbytet är enligt respondenterna ett antal olika punkter. 
Produktsamordnarna behöver vara tydligare med vad de behöver ha från konstruktören. Det är 
exempelvis svårt att kommunicera bara genom papper och för att göra ett bra jobb behöver 
produktsamordnaren kanske ha varit med på någon konstruktionsgenomgång och tittat på 
monteringsritningen. Konstruktören kan ha skrivit rätt i ECO:t men produktsamordnaren 
förstår ändå inte underlaget på grund av för tekniskt komplicerade beskrivningar.  

4.3.3 Förståelse för den andra rollen 
De övriga intressenterna, vilka exempelvis är inköp, interferensanalys och prototyp-
byggnation, kring konstruktörs- och produktsamordnarrollen påverkar även dessa samarbetet, 
vilket enligt en respondent kanske inte framgår till alla involverade. Som beskrivits tidigare så 
arbetar till exempel produktsamordnaren endast en viss del av arbetstiden tillsammans med 
konstruktör och på samma sätt har konstruktören en kanske ännu större del av sitt arbete som 
inte involverar produktsamordnaren. Här har flera respondenter uttryckt att varken 
konstruktörer eller produktsamordnare ser hela produktutvecklingsflödet. Nästan samtliga 
respondenter menar att det vore otroligt nyttigt att gå de kurser som krävs för respektive roll, 
där konstruktörer exempelvis lär sig mer om Spectra och produktsamordnare mer om Catia 
och GEO. Dock säger de också att tiden inte finns till att utbilda sig på det viset. 
 
En respondent menar att kontakten och dialogen mellan konstruktör och produktsamordnare 
är väldigt respektfull och ingen tror att de kan gå in och förstå den andres arbete hur som 
helst. Samtidigt finns olika synsätt på uppgifterna respektive yrkesroll utför, där en 
produktsamordnare menar att vissa konstruktörer ser produktsamordnaren som den enda 
intressenten vad gäller ECO:n, varför de tror att de kan hantera det på sitt sätt. Vad 
konstruktören då inte ser är att om inte ECO:na kommer in i tid till produktsamordnaren blir 
det svårare att få ut produkterna i tid.  
 

”- Man ska lära sig mer av varandras arbete, mera insyn” 
(Respondent visar intresse av ökad förståelse mellan rollerna) 

4.3.4 Produktsamordnare utbildar nyanställd konstruktör 
En produktsamordnare förklarade att de på respondentens avdelning har ett 
utbildningsprogram där alla nyanställda konstruktörer ska sitta med en produktsamordnare 
och skriva ett ECO, samt få de olika struktursystemen förklarade för sig. Samma avdelning är 
också igång med att skapa en light-version av kurser, inte som ersättning men som trigger för 
att gå de riktiga utbildningarna. 
 
Övriga respondenter hade inget uttalat system med att konstruktören skulle sitta med sin 
produktsamordnare för att lära sig komma in i arbetet. Dock sade flera att det vore en bra 
metod med kommentarer som: ”- Helt suveränt, kanonbra” 
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4.3.5 Positivt samarbete 
Samtliga respondenter har uttryckt att de inser att det är fördelaktigt att tidigt ta kontakt med 
den andra yrkesrollen av flera olika anledningar. När det är ett större jobb som ska utföras kan 
arbetet läggas upp och den första ECO-utformningen kan struktureras tillsammans så att den 
blir lätthanterlig för produktsamordnaren. Detta kan exempelvis göras med hjälp av en 
ritningsförklaring och hur den är kopplad till produktstrukturen. För produktsamordnaren 
innebär det här fördelar i form av att kunna få se ritningar och förklaringar på lösningar i ett 
tidigare skede istället för att bara få in papper när konstruktören vill ha ut något. Det i sin tur 
sparar tid när produktsamordnaren i slutändan ska lägga den produktionsfärdiga 
konstruktionsstrukturen, genom att denne redan är insatt och har fått information och en bild 
över hur det faktiskt ser ut. Produktsamordnaren har då också chansen att påverka 
konstruktörens arbete så att de leveranser som ska ske kan utföras på de villkor som är mest 
fördelaktiga för det egna arbetet. Det kan enligt en respondent i bästa fall innebära att bara 
finjusteringar behövs göras. 
 
En respondent uttrycker att det viktiga är att komma ihåg att båda yrkesrollernas kompetens 
används för att få en bra produktbeskrivning. Konstruktörer lär sig sin bit, och vet precis hur 
arbetet i detta område ska hanteras men behöver ta hjälp från produktsamordnaren när det blir 
komplicerat. Rent formellt är det konstruktören som ansvarar för att skriva ECO, men 
involveras produktsamordnaren från början kan ett bättre slutresultat utvinnas.  
 
”- Tillsammans är det bästa, då förstår man vad konstruktören vill, och produktsamordnarens 

profession är att beskriva med rätt egenskaper vad vi vill med konstruktionen” 
(Produktsamordnare om vem ska som ska skriva ECO) 

4.3.6 Komplikationer 
I det tidiga samarbetet, som kan ske i fas ett av grönpilsprojekten, talar både konstruktörer och 
produktsamordnare om vikten av att den andra rollen tar initiativ till samarbete. 
Produktsamordnaren ser gärna att konstruktören ska bjuda in till diskussion kring hur 
preliminärstrukturen ska byggas, hur ECO ska skrivas och dylikt. På samma sätt vill 
konstruktörerna att produktsamordnaren ska vara mer aktiv i början och driva på 
konstruktören med information, ”- så här tänker vi villkora och skriv på det här sättet”, så 
det blir en röd tråd i hur konstruktionsstrukturen byggs upp. I dagsläget blir det enligt en 
intervjuperson ofta så att konstruktörer blir klara och vill släppa ECO:t innan de lämnar över 
och kan få feedback från produktsamordnare, vilket då försenar om det ska göras om. 
 
För att samarbetet ska flyta smidigt krävs det att underlagen är utförda på ett korrekt sätt. Från 
produktsamordningens synvinkel är det ett för stort slarvande från konstruktörer med ECO-
skrivningen, där kvaliteten på inlämnade ECO:n är skiftande. Från produktsamordningssidan 
tror respondenterna att konstruktörerna ser det som att de inte behöver vara så noggranna då 
det ändå fixas till av produktsamordnaren. Här menar också dessa respondenter att 
produktsamordnaren bör vara hårdare och mer konsekvent för att dels höja nivån på ECO-
skrivning och dels inte behöva förklara sig från kommentarer som ”det gick ju bra att skriva 
så förra gången”. Här tillkommer ett problem då produktsamordnaren för att spara tid kanske 
ändå kan hantera det felaktiga ECO:t utan att kontakta konstruktören och delge den 
informationen vilket enligt produktsamordnarna kunde innebära att konstruktörer fortsätter att 
skicka felaktiga ECO:n. 
 
När frågan ställs om varför detta problem uppkommer spekulerar respondenterna i olika 
saker. Någon funderar på om konstruktörerna kanske blir för specificerade inom sitt område 
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och inte vill, kan, eller har tid att få överblick och se helheten i informationsflödet på Scania. 
En del av de fel som uppkommer på det här viset framkommer inte heller förrän 
produktsamordnaren ska börja jobba med ECO:t och passa det in i den befintliga 
konstruktionsstrukturen. Den inblicken i Spectra har inte konstruktören, vilket kanske vore 
nyttigt eller till och med nödvändigt. Flera konstruktörer skriver inte så många ECO:n om 
året, vilket gör att de heller inte lär sig av misstagen på samma sätt som produktsamordnarna. 
 
Ytterligare en komplikation som kan bli en bromskloss i samarbetet är att ECO-hanteringen 
vid statushöjning måste ske via pappersutskrifter. Mer om ECO:n och statushöjning kan ses i 
kapitel 4.10. 

”- Helt värdelöst, finns ingen spårbarhet” 
(Respondent angående pappersutskrifter av ECO vid statushöjningar) 

 
När det tidiga samarbetet inte fungerar eller inte utövas som det ska kan det också hända att 
det bara dimper ner ett ECO i produktsamordnarens ECO-inkorg som de ska sätta sig in i. Här 
kan det vara problem då de dels inte är insatta och att det ibland kan vara för avancerad 
teknisk engelska i beskrivningen. En respondent menar att det måste tas i åtanke att det är 
många som inte har uttalat stort tekniskt kunnande bland de intressenter som ska läsa ECO:t 
som exempelvis marknad. 

4.3.7 Lathundar och rutiner 
Flertalet av konstruktörerna använder sig inte av mallar eller lathundar i kontakten med 
produktsamordnare, trots att de ofta får tillbaka underlag för komplettering. Det beror dels på 
att de inte vet att mallarna finns dels på att de inte vet var de finns. Det anses av flera 
respondenter också vara lite för besvärligt att använda mallar när de ändå tycker att de själva 
har koll på arbetsuppgiften. Flera konstruktörer tycker också att de har bra koll på exempelvis 
ECO-skrivning efter genomgången kurs, och därefter blir arbetssättet inarbetat efter att de 
skrivit några stycken. Det förekommer också att en ny konstruktör kan få ett gammalt ECO i 
handen när de börjar med uppmaningen att: -”Så här gör vi, du kan följa det här så kör vi”. 
Från produktsamordnarsidan menar en respondent att konstruktörerna tar vissa delar av 
underlagsbearbetningen med en axelryckning och menar att de alltid har arbetat så och därför 
ignorerar mallarna. 
 
Kritik mot mallarna framkommer dock också från flera intervjupersoner, då de inte är 
tillräckligt tydliga eller omfattande alla gånger. Insikten finns också att om mallarna är bra 
uppdaterade och lättillgängliga så tjänar alla på det i slutändan. Mallarna upplevs som 
lättillgängliga redan under tiden för denna studie, men bara av dem som vet var de ska leta. 
 
En respondent ansåg att även beskrivningar av arbetssätt och metoder behöver vara extremt 
tydliga för att undvika tveksamheter. Det gör att de som är berörda kan gå tillbaka och se efter 
varför saker blev fel och vad som skulle ha gjorts istället. För nyanställda blir det också en 
trygghet att det finns en rutin att falla tillbaka mot. 

4.3.8 Förslag på framtida samarbete 
Konstruktörsrespondenterna är helt överens om att låta produktsamordnaren vara med från 
början i projekt. De behöver vara bättre på att informera om detta, förklara vad det är de ska 
göra och hjälpa produktsamordnaren till mer helhetsförståelse. Ett förslag som togs upp av en 
respondent för att förenkla detta kan vara att ändra från att konstruktören när denne är klar går 
till produktsamordnaren istället göra så att produktsamordnaren blir den som ”drar” ut 
informationen från konstruktören. 
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Med avseende på arbetsgången talar flera respondenter om att göra vissa förändringar både på 
kortare och längre sikt. För att förenkla i ett tidigt arbete skulle uttag av artikelnummer och 
eventuellt GP:n kunna läggas på konstruktören. Det skulle förenkla för båda roller då 
konstruktören inte behöver vänta på produktsamordnaren som i sin tur kan koncentrera sig på 
annat arbete. I förlängningen skulle även ECO:n kunna tas ut av konstruktörerna. I ett 
ytterligare längre perspektiv och mer som en vision ligger möjligheten att helt avstå från att ha 
en speciell grupp som registrerar det som konstruktören redan skrivit ned. Samordningen som 
sådan menar en intervjuperson är viktig att ha kvar med sin kunskap om produkter, 
produktvarianter, villkorssättning och förändringssläpp. 

4.4 Organisation 
Två olika distinkta sätt som samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare är 
organiserat på identifierades. Det ena är att produktsamordnarna sitter i en grupp och 
konstruktörerna i en annan vilket särskiljs ifrån att produktsamordnarna sitter utlokaliserade i 
konstruktionsgrupper. Det finns enligt en intervjuperson även ett mindre använt arbetssätt 
som innebär att produktsamordnarna lånas ut till konstruktionsgrupper när de behövs i 
projekten. 

 4.4.1 Produktsamordnaren utlokaliserad 
Detta arbetssätt sker endast på bussavdelningen vilken arbetar med att utveckla Scanias 
bussar. Här sitter produktsamordnarna utplacerade två på varje konstruktionsgrupp som i 
regel brukar bestå av cirka 30 medarbetare. Närmsta chef över produktsamordnarna är här 
chefen för konstruktörsgruppen och för att bibehålla ett standardiserat sätt för byggandet av 
produktstrukturen samt lyfta upp produktsamordnings relaterade problem har 
produktsamordnarna gemensamma möten en och en halv timme i veckan, vid behov inkallas 
extramöten. En produktsamordnare beskrev själv sitt arbete på avdelningen som sekreterare åt 
konstruktörerna och jämförde sin roll med mammarollen. Konstruktörer beskrev detta sätt att 
organisera sig som riktigt bra och nämnde att det var väldigt bra att produktsamordnarna även 
tog hand om planeringen. Det nämndes även från produktsamordnarna att det inte uppstod 
några problem i och med faktumet att de har en konstruktörschef vars utdata 
produktsamordnarna skulle kontrollera då cheferna har bra förståelse för 
produktsamordnarnas åsikter och resultat. Samarbetet på det här sättet gör att 
produktsamordnarna kommer in väldigt bra i konstruktionsgruppen, får insikt i deras arbete 
och det blir bra personkemi mellan rollerna som intervjupersonen förklarade med att de till 
exempel fikar tillsammans. Ytterligare en fördel som nämndes var att konstruktörer tidigt kan 
ta dialogen med produktsamordnaren om hur konstruktionsstrukturen ska se ut och vart de ska 
lägga vissa artiklar. På detta sätt blir det lättare och mer förståeligt för produktsamordnaren 
när han ska bygga sin struktur senare och ifall det är något missförstånd inom något av leden 
är det bara att snurra på stolen och fråga den ansvarige.  
 
Eftersom det bara finns två produktsamordnare på 30 anställda blir det enligt en 
intervjuperson lätt mycket tekniksnack till vilket produktsamordnarna inte bidrar, eller får ut 
direkt mycket av. Produktsamordnarnas utdata förväntas även minska i kvalitet då det är svårt 
att se till att samtliga produktsamordnare strukturlägger på ett standardiserat sätt. Det blir 
även svårt för en ensam produktsamordnare att stå upp emot en rutinerad konstruktör eller 
konstruktörschef om det inte finns några andra produktsamordnare att bolla med och få stöd 
av.  Enligt respondenterna blir produktsamordnarna som sitter utlokaliserade också mer 
känsliga för sjukdom och frånvaro då de inte har några resurser att omlokalisera för att täcka 
upp. Detta kan enligt respondenterna innebära att konstruktörer väntar med sina frågor istället 
för att söka sig till en annan produktsamordnare.  
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Överlag är konstruktörer som arbetar på detta sätt nöjda medan produktsamordnarna inte 
uppskattar arbetssättet lika mycket. Flera produktsamordnare har gått ihop och skrivit ett 
dokument med förbättringsförslag som bland annat föreslår att produktsamordnarna ska gå 
ihop och arbeta som en funktion. En kommentar som gavs under intervjuerna var att 
nackdelen med produktsamordnarna sitter utlokaliserade är att de tappar expertkompetensen 
men om integrerat arbete ska införas krävs detta. En produktsamordnare som bytt från buss 
till lastbil var av den åsikten att det var bättre på lastbil och sade ”- Det är bra att ha nära 
kontakt med sådana som gör liknande saker”.  

4.4.2 Produktsamordnaren sitter i egen grupp 
Produktsamordnarna sitter allmänt på lastbilssidan i egna grupper på cirka 15 personer och de 
leds av en produktsamordnarchef. I vissa avdelningar sitter produktsamordnarna i samma 
kontorslandskap som konstruktörerna och på andra avdelningar sitter de i olika byggnader. 
 
Möten som dessa grupperingar har behandlar problem och information som berör 
produktsamordnarna. Det är lättare att fördela arbetsbelastningen då 
produktsamordnargruppen har en gemensam chef istället för att olika konstruktörschefer ska 
kommunicera och planera med varandra. En produktsamordnare menade att det fanns fler 
fördelar att de satt samlade än utspridda då de får mer utbyte av diskussionerna, att det 
uppkommer många systemfrågor samt att produktsamordnarna kan ge tips och stötta 
varandra. En produktsamordnare som sitter i samma kontorslandskap som konstruktörerna 
berömde denna närhet kombinerad med möjligheten att bolla idéer med sin egen grupp. Vilket 
stöddes av en annan produktsamordnare som berättade att kontakten med de 
konstruktionsgrupper som satt nära var betydligt intensivare jämfört med dem som satt långt 
bort.  
 
Om konstruktörer sitter långt ifrån produktsamordnaren kan de enligt en respondent samla på 
sig flera underlag innan de går till dem. De vill undvika en massa spring fram och tillbaka och 
en intervjuperson ansåg att det förmodligen skulle förkorta projekten om det bara var för 
konstruktören att snurra på stolen för att få hjälp.  

4.4.3 Produktsamordnaren lånas av konstruktörsgrupper 
En konstruktör nämnde att ”- Det skulle vara intressant att prova” att låna in en 
produktsamordnare när de behövs i projektet. Vidare berättade han att de har fört sådana 
diskussioner med produktsamordning men att produktsamordningen inte hade samma syn på 
hur bra det skulle vara. En analys om när produktsamordnaren behövs i projektet föreslogs 
samtidigt som de gissade att de under ett tre års projekt behövdes en vecka i början då det ska 
göras en temporärstruktur samt någon månad mot slutet av projektet då konstruktions-
strukturen ska vara komplett. Ett förslag som dök upp var att de skulle göra den temporära 
konstruktionsstrukturen innan de går in i konceptframtagningen för att redan då se 
konstruktionsomgivningen. Denna metod stöddes indirekt av en produktsamordnare genom 
påståendet att det var bra att sitta nära när det behövdes, annars vinner utvecklingen inte på 
det då konstruktörer ligger längre fram i tiden än produktsamordnarna. En respondent menade 
att produktsamordnaren och konstruktören skulle kunna jobba parallellt, men att det nog inte 
skulle fungera.  
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4.5 Förbättringsgrupper 
Scania jobbar med att en stor del av ansvaret i grupperna ska ligga på grupperna själva, då det 
är de som dagligen sitter i processen och ser störningarna som faktiskt kan göra något åt dem. 
Det bygger enligt en intervjuperson på att grupperna själva faktiskt har målet att vilja bli 
bättre och mer effektiva. I förbättringsgrupperna ska de som deltar dela samma process och 
förstå de störningar som existerar. Om det är något som måste tas upp på högre nivå finns det 
även en förbättringsgrupp för ledningsgruppen. Här gäller givetvis även vice versa för fallet 
där frågor skickas ned i hierarkin. Som exempel har det på produktionssidan, genom att varje 
station utvecklat sina arbetsmetoder, lett till förbättringar på cirka åtta procent per år enligt en 
respondent. 
 
En intervjuperson beskriver förbättringsarbetet enligt en stegmodell där första steget är att få 
ordning och reda på saker, större papperskorgar, bättre ljudisolering etcetera. Därefter hittas 
utrustningsrelaterade fel som kanske innebär att vissa rutiner behöver förändras, vilket leder 
till nästa steg som blir processutveckling, där de involverade försöker antingen hitta nyckeltal 
för att mäta förbättringar eller helt enkelt frågar medarbetarna om det känns bättre. Det kan 
sedan följas upp och utvecklas av en förbättringsgrupp i det sista steget. En respondent menar 
att det är hela denna resa som är den stora fördelen med förbättringsarbete. Skillnaden är att 
de som påverkas kan prova och känna efter själva om förändringen är till det bättre istället för 
att förändringen införs för att någon annan tycker att det borde vara bra. 
 
Det som kan hända med förbättringsgrupper är att när organisationen växer och varje 
arbetsgrupp förfinar sitt arbetssätt bildas en form av suboptimering. Det visar en respondent 
enligt figur 14 och menar att det för den enskilda arbetsgruppen kan innebära nyckeltal som 
skjuter i höjden men att kvaliteten på överlämningar till andra grupper har blivit lidande. Först 
när grupperna sedan får större arbetsområde och växer samman med mer direkta kontaktytor 
upptäcks detta problem på ett tydligt sätt. 

ArbetsgångArbetsgång

ArbetsgrupperArbetsgrupper
Växande Växande 

arbetsområdenarbetsområdenKonfliktområdenKonfliktområden
 

Figur 14 Suboptimering av växande arbetsgrupper 
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4.6 Värdeskaparen i centrum 
Produktutvecklingen på Scania kan enligt intervjupersonen ses ur två olika perspektiv, det 
traditionella perspektivet är produkten i centrum och det andra är att egenskaperna är i 
centrum. När produkten är i centrum organiseras arbetet i ett stuprör kring teknologierna och i 
dessa stuprör ligger egenskaperna. Enligt en respondent vill Scania vid tidpunkten för denna 
studie gå mot egenskapsdriven produktutveckling som fokuserar på egenskaperna vilket figur 
15 demonstrerar. Med det traditionella tänkandet har Scania haft stort fokus på vissa 
egenskaper medan andra har hamnat i skymundan och företaget vill med det nya sättet skapa 
ett ”pull” från de egenskaper som hamnat i skymundan. Det är enligt intervjupersonen utifrån 
detta som de inom Scania har börjat tänka på värdeskaparen i centrum då de med hjälp av 
detta ”pull” vill fylla de svagare egenskaperna med nya teknologier.  
 

RT

Chassi

Egenskap

Egenskap

Egenskap

Egenskap

RB

Buss

Egenskap

Egenskap

Egenskap

Egenskap

RC

Hytt

Egenskap

Egenskap

Egenskap

Egenskap

NM

Motor

Egenskap

Egenskap

Egenskap

Egenskap

Egenskapsdriven 
produktutveckling

 
Figur 15 Egenskapsdriven produktutveckling 

 
Tidigare arbete med att koordinera egenskaperna har enligt intervjupersonen utförts vilket 
innefattade en workshop som fokuserade på vad egenskapsdriven produktutveckling var och 
på att få konstruktörer att tänka på vilka egenskaper som artiklarna de jobbar med har. Denna 
diskussion renderade tre huvudområden som var att konstruktören behöver veta vilka 
egenskaper denne påverkar och de behöver få en input från kunderna om vilka egenskaper 
och teknologier som saknas. Konstruktörer har enligt intervjupersonen även för lite tid att 
fokusera på produkten och dess egenskaper. Ur detta uppstod frågeställningen: ”- Du som 
arbetar nära produkten, hur mycket tid har du att lägga på värdeskapande arbete för 
slutkunden och hur mycket lägger du på administrativa saker?”. (Scania, Egenskapsdriven 
produktutveckling, 2008) 
 

32 



 

Samtidigt som detta examensarbete pågår har ett projekt startats upp som fokuserar på verktyg 
och metoder för att hitta och frigöra tid för dem som gör värdeskapande arbete och 
egenskapsdriven produktutveckling samt att de vill få in produkten i förbättringsarbetet.  
 
I produktion har de enligt en intervjuperson jobbat med värdeskaparen i centrum tidigare och 
ligger före arbetet i produktutvecklingsprocessen. En anledning till detta är att 
produktutvecklingsprocessen är mer komplex. En definition som används för att beskriva 
detta kommer från produktion där montören ses som värdeskapare och det undersöktes hur 
mycket tid som händerna var på produkten och hur mycket montören springer runt och gör 
annat arbete.  
 
Scania vill enligt respondenten få in detta tänk i produktutvecklingsprocessen och för att göra 
detta ska individen tänka över sin vardag och själv formulera vad inom arbetet som skapar 
värde för kunden. Som hjälpmedel visar en respondent att arbetsuppgifterna kan delas in i fyra 
olika delar som figur 16 visar. Enkelt kan det sägas att waste ska tas bort helt och indirekt 
tillsammans med icke värdeskapande men nödvändigt arbete ska flyttas från den som arbetar 
närmast produkten och då gör mest värdeskapande arbete.  
 
Den arbetsgrupp som har i uppdrag att se över värdeskapande arbetar vid tidpunkten för 
denna studie med att försöka förstå hur det ser ut hos en typisk produktutvecklare, vad som 
klassificeras som waste respektive värdeskapande och slutligen vem ska göra vad. Det finns 
en pilotgrupp på varje avdelning som funderar över detta. Avsikten är inte att redovisa 
resultatet från dessa grupper då folk kan se det som en sanning utan metoden ska redovisas 
och tänkandet presenteras.  
 

”- Tänk såhär så kommer du förbättra din verksamhet.” 
(Respondent om att förmedla tankesättet ”värdeskaparen i centrum”) 
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Figur 16 Kategorier som medarbetare bör dela upp sitt arbete under 
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4.6.1 Respondenternas syn 
Med värdeskapande arbete menas enligt en respondent att det arbete som utförs ska göras på 
rätt ställe och att det i och med detta effektiviserar den totala produktiviteten. Med detta i 
åtanke menar samma respondent att vissa saker som sker i samarbetet mellan konstruktör och 
produktsamordnare borde kunna fördelas annorlunda, i enlighet med hur tankarna går kring 
det framtida samarbetet i avsnitt 4.3.8. 
 
Vad som är värdeskapande menar samtliga respondenter är lätt att se för konstruktörsrollen 
vars arbetsuppgift i huvudsak är att komma med en ny eller förbättrad komponent för 
implementering i den produkt som Scania faktiskt säljer. Produktsamordnarrollens 
värdeskapande arbete ses av de olika respondenterna som mer svårdefinierat, där områden 
som tidiga strukturanalyser för att upptäcka problem, villkorssättning och vetskapen om vilka 
artiklar som går vart nämns som möjliga värdeskapande områden. 
 
För stöttning av konstruktörens arbete nämns att drömscenariot vore om produktsamordnaren 
skulle vara en ännu mer supportande funktion, där exempelvis GP:n och artikelnummer 
kommer direkt på anmodan, och produktsamordnaren släpper allt annat för att hjälpa till. För 
att ens komma närmare något sådant inser de tillfrågade konstruktörerna dock att 
produktsamordnargrupperna behöver mer resurser. Om frågan ses från andra sidan, med 
produktsamordnaren som den centrala rollen, menar flera respondenter att konstruktören för 
att underlätta vidare arbete borde ha bättre överblick på produktstrukturen och leverera bra 
och kompletta underlag vid rätt tidpunkt. Detta för att minimera antalet omtag och andra icke 
värdeskapande aktiviteter under utvecklingsarbetet. 

4.7 Waste / Icke värdeskapande arbete 
Produktutvecklingsmetoderna som används och arbetas med under tiden för denna studie 
fungerar bevisligen, men det är enligt intervjupersonerna mycket slöseri i arbetssätten, 
speciellt i de tidiga faserna. Det kan enligt en respondent innebära att en massa Excellistor 
som beskriver hur bilen ska se ut skyfflas runt istället för att ta all information från en och 
samma källa.  
 
Ifall en konstruktör inte lägger upp sina tidiga modeller i GEO kan problem identifieras 
senare i processen då det är betydligt mer kostsamt att stoppa upp och göra omtag. Då många 
avdelningar behöver de nya konstruktionsstrukturerna i sina nedbrytningar och konstruktören 
missat att uppdatera dessa måste dessa avdelningar kontakta konstruktören vilket innebär 
mycket extra arbete. Flera intervjupersoner berättade att produktsamordnarna ibland inte 
hinner ta ut GP till konstruktörerna direkt på grund av hög arbetsbelastning. En konsekvens av 
detta kan enligt intervjupersonerna vara att konstruktörerna kan få vänta ett par dagar innan de 
kan publicera sina artiklar i GEO.  
 
Produktsamordnarna får många avvikelser från produktion som sker på detaljnivå som 
skruvar och muttrar vilket en respondent inte ansåg vara riktigt värdeskapande. 
Intervjupersonen menade även att det visserligen höjer kvaliteten men skapar samtidigt extra 
arbete.  
 
Ifall konstruktörer skulle ta ut ECO:n själva kan det eskalera och folk tar ut dem lite hur som 
helst, det ansågs vara bra att samla detta på ett ställe och en intervjuperson nämnde att om bra 
kvalitet på ECO:n ska vara ett krav ska produktsamordnaren ta ut dem.  
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Ett identifierat wasteområde som nämndes av en intervjuperson var att produktutvecklare 
kunde sitta på möten som de inte berördes av, eller att de satt på hela mötet även fast de bara 
behövde vara närvarande en liten del. Det anses enligt intervjupersonen under tiden för denna 
studie vara lite fult att komma till ett möte och säga att denne bara ska vara där i tio minuter.  

4.7.1 Dubbelarbete  
Respondenterna såg ett dubbelarbete i strukturläggningen då konstruktören först skriver en 
preliminärstruktur i ECO:t vilket produktsamordnaren sedan överför till Spectra, och i 
förlängningen även skrivs på nytt av produktionsberedare i MONA. Dessa tre steg borde 
enligt en respondent kunna sättas ihop till ett. 
 
Vidare menade flera intervjupersoner att den ritningsgranskning som produktsamordnarna 
utför inte är värdeskapande eftersom granskning sker i flera led innan ritningen når dem. 
Detta innebär enligt respondenterna att det ibland slarvas med granskningen i de tidiga leden 
eftersom produktsamordnaren ändå hittar felet till slut. Det berättades att produktsamordnaren 
lägger in information i ritningarna om vilka som ska prenumerera på dem, men att detta arbete 
skulle kunna skötas automatiskt via mallar. Förut fanns en liknande process men den 
förändrades till att dokumenten gick via gruppchefen istället för produktsamordnaren. Det 
ansågs att detta även skulle kunna fungera med ritningshanteringen men att 
produktsamordnarna ändå vill ha tillgång till ritningarna då de fungerar som stöd i deras 
arbete. 
 
Konstruktörer gör först en monteringsritning över en speciell konstruktion, de gör ofta denna 
noggrann och ser till att allt är korrekt, även villkorssättningen. Nästa steg är att konstruktören 
skriver av denna direkt i ECO:t och det är lätt att det blir fel här. Denna respondent undrade 
om de på något sätt skulle kunna köra direkt från monteringsritningsunderlaget som redan är 
ordnat. Respondenten diskuterade även att GP under tiden för denna studie inte anges på 
ritningar och konstruktionsunderlag men om de fick med det kunde de på detta sätt eliminera 
bort ett steg i processen. 
 
Dubbeldokumentation ansågs av vissa produktsamordnare som något nödvändigt då Scanias 
produkt var för komplex för att inte använda samma information fast översatta i olika format 
ibland.  

”- Visst, det är möjligt men jag tror det skulle öka felfrekvensen”  
(Respondent om att frångå dubbeldokumentation) 

4.8 IT‐stöd 
Scania står vid tidpunkten för denna studie inför ett IT-systemskifte där AROS ska ersättas av 
OAS. En respondent menar att när företaget förändrar IT-systemstödet är det viktigt att inse 
att rutinförändring också sker. En intervjuperson berättar att när Scania skulle börja föra in 
ändringsordrarna elektroniskt hade de planerat att, vid denna tidpunkt, så kallade 
”skrivflickor” skulle göra detta, men konstruktörerna började skriva dem själva.  
 
Flera av intervjupersonerna menar att detta pågående och kommande PDM-systemmiljöskifte 
innebär att det är svårt att införa stora ändringar i befintligt systemstöd vid tidpunkten för 
denna studie, men de menade också att synpunkter, kraft och intresse måste samlas för att 
bidra till hur den nya PDM-systemmiljön ska fungera. Det ansågs dock även från flera 
respondenter att de med hjälp av små ändringar i det befintliga systemet har möjlighet att 
förbättra samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare. 
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4.8.1 GEO 
En konstruktör som ska publicera sin konstruktion i GEO bygger först en temporär struktur, 
där respondenten gör en grov uppskattning på hur många artiklar som behövs och hur många 
av dem som ska in i GEO. Denna struktur skickas till produktsamordnaren som lägger den i 
Spectra. Samtidigt designar konstruktören så att när denne är klar med sin design har de ett 
GP att koppla konstruktionen till vilket innebär att den kan publiceras i GEO.  
En respondent berättade att det tog ungefär trettio minuter från det att produktsamordnaren 
fått korrekt underlag från konstruktören till att artikeln låg i produktstrukturen, men ibland 
kan produktsamordnaren sitta med något arbete som är produktionskritiskt och då tar 
hanteringen betydligt längre tid. Denna flaskhals menar intervjupersonen kan skapa irritation 
hos konstruktörerna. Det ansågs av flera respondenter att denna process borde kunna 
förenklas.  
 

”- Man vill göra sitt jobb pronto” 
(Respondent om väntetiden i samarbetet) 

 
Ifall konstruktörer ska publicera tidigt i GEO kan de lägga in en i Catia skapad 3D-box som 
markerar att arbete sker i området. En konstruktör kommenterade detta och ansåg att om de 
skulle använda sig av detta behöver de kunna läsa upp alla lastbilsvarianter som den nya 
komponenten ska användas på. Ifall projektet har kommit in i fas två och konstruktören har 
börjat bygga och i princip bestämt koncept och ännu inte använt sig av GEO är det ofta 
kollisioner detekteras. Enligt intervjupersonen försenar detta ofta projekten då omtag måste 
göras i dessa fall, och ibland till och med ett nytt konceptval. Tidig publicering i GEO behövs 
för att kunna göra analyser av kylluft, kylprestanda och dylikt arbete. 
En respondent klagade på att kvaliteten på GEO var för dålig och att fel gjordes av både 
konstruktörer och produktsamordnare. Dessa fel kan vara dålig uppdatering, fel positionering 
och fel villkor satta. Respondenten ansåg att konstruktörer hade för dålig fokus på detta. 
 
En konstruktör beskrev ett problem med GEO som att det inte går att läsa upp samtliga 
lastbilsvarianter inom ett område utan endast tre till fyra standardbilar. Konstruktörer kan ge 
interferensanalysgrupperingar ett uppdrag för att undersöka vilka artiklar som ligger inom 
aktuellt område. Respondenten ansåg dock att det snabbaste och bästa sättet att säkra sin 
omgivning var att själv rådgöra med andra konstruktörer som arbetar inom området och kolla 
av med prototypline. Respondenten ansåg att GEO skulle bli ett kraftfullt verktyg ifall det var 
möjligt att läsa upp allt som finns inom ett område samtidigt. Det framkom även under 
intervjuerna att skruvar, kablage och muttrar inte läses in i GEO tillsammans med artiklar som 
ingår i ett delsystem, vilket exemplifierades som att en stol lades in i GEO som en stol och 
inga smådelar som den bestod av. 
 
Flera konstruktörer anser det vara trögt och krångligt att lägga in saker i GEO. 
Intervjupersonerna förtydligar med att det är många knapptryckningar och att det inte 
existerar någon direkt verifiering att artikeln ligger rätt i GEO utan de måste själva undersöka 
om artikeln är positionerad på ett korrekt sätt. Detta var enligt vissa konstruktörer ett hinder 
för tidig publicering då de uppdaterar artikeln ofta och de kunde ibland tycka att det är 
onödigt att publicera den vid varje uppdatering. Motsträvigheten förstärktes även av att en del 
konstruktörer kunde tycka att det var lite skämmigt att publicera sina tidiga ofärdiga modeller.  
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En intervjuperson förklarade att när ett projekt dras igång ska konstruktören först leverera en 
hårdvara. Därför menar respondenten att produktstrukturen inte prioriteras först utan 
konstruktören börjar rita då de vill ha fysiska artiklar till prover och dylikt snabbt. När 
fasövergången sedan närmar sig märker konstruktören att GEO ska användas och börjar först 
då arbeta på strukturen vilket av respondenten upplevs som för sent. 

4.8.2 Spectra 
När Spectra skapades var syftet med systemet att lägga produktstrukturen när 
produktutvecklingsarbetet var klart ur lagringssyfte. Vid tidpunkten för denna studie används 
även detta IT-system för att lägga en preliminär produktstruktur medan 
produktutvecklingsprocessen pågår, se figur 17, en arbetsuppgift som systemet ej är utvecklat 
för. En respondent berättade att de tidiga produktstrukturerna finns i Spectra men att de inte 
vet vilka de ska använda och till vilken tidpunkt de ska användas.  Produktsamordnarna kan 
vara de enda som klarar av att se detta vilket enligt en respondent innebär att det blir svårt för 
andra avdelningar att utföra tidiga beräkningar på dem. En konstruktör hade en tanke att 
produktsamordnarna kunde anse att det var för stor risk att använda temporärstrukturer i 
Spectra då fel villkorssättning kan ge fel vid nedbrytningar till produktion och andra 
avdelningar. Respondenten nämnde även att resursåtgången ökar tillsammans med 
komplexiteten vilket bidrar till produktsamordnarnas motsträvighet till tidiga strukturer. En 
respondent ansåg dock att tidiga utvecklingsstrukturer skulle kunna ligga i Spectra 
tillsammans med produktionsfärdiga strukturer med hjälp av variantkoder. 
 

UtvecklingUtveckling Färdig konstruktionFärdig konstruktion ProduktionProduktion

SpectraSpectra

UtvecklingUtveckling Färdig konstruktionFärdig konstruktion ProduktionProduktion

SpectraSpectraTemporär strukturTemporär struktur

Historiskt

Nuläge

 
Figur 17 Spectras användningsområdesutvidgning 

 
Spectra anses av så gott som samtliga respondenter inte vara användarvänligt. Om en 
produktutvecklare inte använder Spectra kontinuerligt men behöver arbeta med 
produktstrukturen kan mycket tid läggas på att förstå systemmiljön. En kommentar var att för 
att förenkla hanteringen kunde den ske mer visuellt samt göra det lättare att föra in strukturen. 
Detta måste enligt flera intervjupersoner åtgärdas om konstruktören ska kunna bygga 
produktstrukturen själv.  
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En produktsamordnare tror inte att det skulle fungera att ta produktstrukturen som byggs i 
Catia V5 och föra in direkt i Spectra då de måste fundera över villkorssättningen samt hur 
olika detaljer påverkar varandra. Det går inte att bara mata i nya artiklar utan att specificera 
bort gamla, denna kunskap saknar konstruktörerna medan produktsamordnarna innehar den. 
Respondenten tyckte att det skulle vara skönt, men ansåg att komplexiteten på Scanias 
produkt är för hög för att det ska vara möjligt.  
 
En respondent berättade att det fanns stor potential i att förbättra produktbeskrivningen, det 
tar tid att göra om, och det finns oerhörda vinster när arbetet underlättas med att underhålla 
den. 

4.8.3 Artikelimpuls 
När en konstruktör ska informera inköp om inkommande artiklar skickar denne en 
artikelimpuls. Detta sker genom att konstruktören först fyller i en mall som skickas till 
produktsamordning, där granskas mallen och fylls i vart artikeln ska lagerföras, vart 
ritningarna ska distribueras samt vilka mallar som ska med. Efter detta skickar 
produktsamordnaren vidare artikelimpulsen till inköp, detta sker i regel innan ECO:n är 
distribuerad för att inköp ska få tid att arbeta med impulsen. 
 
Det extra steg som produktsamordnarens granskning innebar ansågs av de flesta 
respondenterna som onödigt, med undantaget som menade att det var för mycket arbete att 
lägga på konstruktören. Argument för stegreducering var att om något saknades eller var fel 
slog inköpssystemet tillbaka vilket enligt intervjupersonen innebär att den granskande 
funktionen redan finns i systemstödet. Ifall en artikel ska utgå från produktstrukturen skickas 
en negativ impuls vilket ibland kan missas vilket skapar felsignaler, detta kan bero på att 
produktsamordnaren och konstruktören har missförstått varandra eller att konstruktören 
missat att det är en utgående artikel. 

4.8.4 Geometrisk position 
Om en konstruktör ska positionera en artikel geometriskt måste de kontakta 
produktsamordnaren som lägger in det i produktstrukturen. Ett fel som enligt en respondent 
kan uppstå i denna process är att konstruktören kan missa att nämna vilken artikel som GP:t 
ska vara kopplat till, detta måste produktsamordnaren veta för att kunna lägga in GP:t. En 
respondent ansåg att detta berodde på okunskap från konstruktörens sida. 
 
Ifall konstruktörerna kunde ta ut GP:t själva sparas en iteration och en konstruktör ansåg att 
det skulle vara nyttigt för dem att kunna göra detta. Ifall konstruktörerna tar över denna 
uppgift måste de tillåtas ändra i produktstrukturen. En produktsamordnare kommenterade 
detta med att ju fler som tar ut GP:n desto svårare blir det att hålla sig till standarder och 
underlagen tappar därför kvalitet. För att konstruktörer ska kunna ta ut GP själva måste de 
först få behörighet att ändra i strukturen samt lära sig några nya transaktioner i Spectra som de 
inte använder för tillfället. En respondent förklarar också att om ett felaktigt GP tagits ut kan 
det ändå justeras om och användas på nytt i andra projekt. 
 
Produktsamordnare på hytt kräver enligt intervjupersoner att konstruktörerna ska ha GP:t i 
ECO:t innan produktsamordnarna bereder in dem, detta kan irritera konstruktörer då de inte 
kan göra sin GEO-publicering tidigt. Konstruktörerna har inte heller riktigt koll på hur många 
GP:n de behöver om de inte har designat lite innan uttag. 
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En idé som en respondent framförde var att när konstruktionsomgivningen var klar skulle 
produktsamordnare och konstruktör kunna diskutera fram lite grovt var de behövde ha GP:n, 
för att sedan ta ut ett GP per system istället för per artikel. Då menade respondenten att det 
skulle kunna sättas in i preliminärstrukturen på ett enklare sätt utan att störa de befintliga 
artiklarna. 

4.8.5 Artikelnummer 
På Scania tar konstruktörer ut artikelnummer på två olika sätt, på bussutveckling tar de själva 
ut dem och på lastbilsutveckling går de genom produktsamordnaren. Fördelen enligt 
respondenterna med att gå via produktsamordnaren var att benämningarna på artiklarna ska 
vara konsekventa och korrekta. En allmän uppfattning bland intervjupersonerna var att alla 
avdelningar borde arbeta som på bussutveckling och låta konstruktörerna själva ta ut 
artikelnumren. De fel som identifierades på bussutveckling var att konstruktörerna kunde ta ut 
för många artikelnummer, inte namnge artiklarna efter Scanias standarder samt att de listat 
artikeln som certifikat. Dessa problem uppstår enligt en respondent på grund av slarv eller 
okunskap och en produktsamordnare ansåg det vara larviga anledningar till att inte släppa 
artikelnummeruttaget till konstruktörerna då det i stort rörde sig om en utbildningsfråga.  
 
Att ta ut artikelnummer och GP:n är ett snabbt jobb, men skapar avbrott i både 
produktsamordnarens och konstruktörens vardag, en konstruktör tyckte att det kändes som att 
de störde produktsamordnaren i dennes arbete. Det framkom förslag på systemstöd som skulle 
hjälpa konstruktörerna att själva ta ut artikelnummer och GP, både produktsamordnare och 
konstruktörer ansåg att båda dessa aktiviteter kunde förflyttas över till konstruktörer.  

4.8.6 Ritningar 
På samma sätt som produktsamordnaren tar ut artikelnummer till konstruktören tar de även ut 
ritningsnummer åt dem, enda skillnaden är namnet. Produktsamordnaren tar bara ut dessa 
ritningar om konstruktören ska ta fram en helt ny installation.  
 
Att produktsamordnaren granskar ritningar är något som flera respondenter anser vara onödigt 
då denna granskning sker i flera steg innan den kommer till produktsamordnaren. Vissa 
respondenter antydde att tidigare led kunde slarva med granskningen då de vet att 
produktsamordnaren ändå kommer att upptäcka det senare. Ritningsgranskningsprocessen 
beskrivs i figur 18 där produktsamordnarens ansvar är att kontrollera att ritningen är kopplad 
till artikelimpulsen, att rätt format på ritningen är inskrivet, undersöka om ritningsändringen 
stämmer överens med ECO:t samt att ECO:t handlar om rätt sak.  
 
En respondent nämnde att de kanske skulle möjliggöra att produktsamordnaren togs bort från 
denna process och att den slutliga ritningsgranskaren utför deras kontroll istället.  
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Ritning skapas av konstruktörRitning skapas av konstruktör

Konstruktörskollega granskarKonstruktörskollega granskar

Konstruktörschef granskarKonstruktörschef granskar

Produktsamordnare granskarProduktsamordnare granskar

Slutgiltig granskningSlutgiltig granskning

ArkiveringArkivering

 
Figur 18 Ritningsgranskningsprocessen 

 
”- Vet inte om det är så jävla produktivt, om det finns någon poäng med att ha det”  

(Respondent om ritningsgranskningsprocessen) 

4.8.7 Monteringsritningar 
Monteringsritningar används av monteringsberedare för produktion, av produktsamordnare 
som hjälpmedel för att bygga konstruktionsstrukturen men även konstruktörer som är 
intresserade av andras artiklar kan använda dem för att hitta artiklarna och sedan skriva in 
dem i GEO. En konstruktör letar i monteringsritningarna upp vilken bil det ska göras en viss 
ändring på, går in i GEO gör sin ändring samt pekar ut och kommenterar denna ändring i 
monteringsritningen. Detta skickas till produktsamordnaren som då kan se ändringen både på 
ritningen och i ECO:t, som innehåller produktstrukturen. En produktsamordnare ansåg att 
monteringsritningen var det mest centrala hos dem, de bar samma information som ECO:t 
men användes för att få visuell information och för att se fästelementen. Vidare ansåg 
respondenten att monteringsritningarna skulle kunna ersättas med GEO om fästelement ingick 
samt att information också kunde läggas till. En annan respondent ansåg att 
sammanställningsritningar lika gärna kunde vara sammanställningsmodeller då de ändå är 
baserade på redan befintlig CAD-modell. 
 
Ett problem med monteringsritningarna är enligt en respondent att de kan vara godkända 
samtidigt som produktstrukturen de beskriver är under bearbetning och den nya uppdaterade 
monteringsritningen blir klar senare. Det kan vara svårt att veta vilken som gäller och en 
respondent förespråkade en tydligare giltighetskontroll. En konstruktör berättade att 
monteringsritningarna kunde beskriva ändringar som inte gäller än och att det längst ner på 
monteringsritningen kan utläsas i vilket ECO som det beskrivs när ändringen ska gälla. 
Konstruktören sade även: ”- Det är egentligen strukturen som är det som man kan lita på” 
vilket åsyftade att monteringsritningen ska vara en spegling av konstruktionsstrukturen.  
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Monteringsritningen är enligt en respondent ofta det som blir klart sist i projekten och då har 
produktsamordnarna ingen nytta av den ändå. Det innebär enligt flera respondenter även 
mycket jobb för konstruktörerna att ta fram dem, och då de ofta måste beskriva varje variant 
för sig riskerar det att bli många monteringsritningar. Detta skiljer sig dock mellan projekten, 
i vissa arbetas det bara med befintliga artiklar och då justeras bara monteringsritningar och 
”monteringsjobb” utförs, medan då konstruktören designar helt nya artiklar går enligt en 
respondent hälften av tiden åt till att designa dem och andra hälften åt att göra 
monteringsritningarna. 

4.9 Produktstrukturen 
Produktstrukturen kan enligt en intervjuperson jämföras med ett pussel, där den i skarpt läge 
måste ha alla bitar på plats för att inte hela produktionen ska stoppas upp. För att strukturen 
ska vara byggd på ett bra sätt krävs inte bara att den uppdateras med nya saker utan även att 
gamla inaktuella delar tas bort, vilket en respondent menar kanske inte är så självklart för alla. 
Om ett fel i produktstrukturen uppdagas och produktsamordnaren inte har tid att ordna det 
direkt kan det enligt flera respondenter innebära ännu större tidspress senare, då det tar längre 
tid att justera i efterhand. Har den som ska bygga strukturen sedan inte varit med från början 
blir det ännu svårare att komma in i arbetet. 
 
När konstruktionsstrukturen ska byggas strävas det efter att ha så få sidor som möjligt, genom 
att exempelvis fästelement läggs ihop med de artiklar som ska skruvas fast. En respondent 
berättar också att om strukturläggaren vill kan strukturen även beskrivas med texter så att den 
blir tydlig och mer informativ.  
 
Det finns vissa riktlinjer för hur produktstrukturen ska se ut men en respondent menar att det 
finns mycket att förbättra på den punkten. Respondenten talar om att de borde arbeta mer som 
när säljarna och kunden specificerar bilen, att de i tur och ordning väljer till exempel 
axelkonfiguration som kan ligga som översta villkoret, därefter väljs axelavstånd och så 
vidare nedåt i strukturträdet. Vid tidpunkten för denna studie används olika IT-system för 
säljare och produktutvecklare och de ser inte riktigt samma sak. 
 
Det finns inte heller några tydliga krav på produktstrukturens kvalitet innan 
utvecklingsprocessen går in i de sista stegen, när ECO-status ska upp till 3:4 eller 4:4. Det 
enda som krävs är artikelnummer och GP, sen var och hur det läggs in är inte uppstyrt. 

4.9.1 Användningsområden 
Från början kom produktstrukturen till för att dokumentera det som hade blivit utvecklat, men 
vid tiden för denna studie har användningen utökats till att inkludera utvecklingsfasen med 
GEO som en drivande faktor, se även kapitel 4.8.2 om Spectra. Det har även tillkommit nya 
strukturtyper, exempelvis ICD, som måste underhållas och byggas. Fortfarande används 
produktstrukturen till det den var tänkt för från början, att kommunicera produktförändringar 
till produktion och eftermarknad.  
 
Produktstrukturen används också genom att en artikellista tas ut från den så att olika typer av 
analyser kan utföras. Exempel på dessa är kostnadsberäkningar, viktprognoser och 
prototypbyggen. Det kan även läsas fram konstruktionsomgivningar och köras 
interferensanalyser genom den koppling mot Enovia som benämns GEO. 
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4.9.2 Variantkoder 
De variantkoder som används för att beskriva för vilka lastbilar olika artiklar går menar en 
respondent har varit lite upp till var och en hur de ska skrivas. Det är dock skapat ett 
variantkodsforum med syfte att få ordning på hur dessa koder ska utformas. 
 
I de fall när det arbetas med förutsättningar för att skapa en konstruktionsomgivning skapas 
endast en variant, som tas från redan variantkodsgodkända produktstrukturer. Då kan det 
exempelvis vara en 70-liters tank utplacerad, men den som konstruerar måste hålla koll på att 
det kan finnas andra storlekar på tank som även de ska få plats på just den varianten. Detta ska 
kunna tas fram med hjälp av variantkoder. 

4.9.3 Tidig produktstruktur 
När det i produktutvecklingssammanhang på Scania talas om tidig produktstruktur finns det 
enligt flera intervjupersoner ingen tydlig definition på vad som menas.  
 
– ”Preliminärstrukturen? Jo, vi har det. Går den att använda? Kanske. Hur gör man då? Vet 

inte.” 
(Monolog från respondent om användandet av tidig produktstruktur) 

 
När det gäller nyttan med den tidiga strukturen är dock de flesta respondenter insatta i vad det 
innebär, med uppläsning i GEO för tydliggörning av arbetet och en tidig kontakt mellan 
konstruktör och produktsamordnare som mest nämnda. Den tidiga preliminära 
produktstrukturen byggs ofta i fas två i PD-processen. Det innebär enligt en intervjuperson i 
de flesta fall att underlaget inte är komplett, vilket leder till att det kan hända ganska mycket i 
form av exempelvis tillkomna och borttagna artiklar. En respondent beskriver det som ett 
hinder för att lägga ned tid på att göra en bra temporärstruktur, då de ändå behöver göra om 
arbetet när den produktionsfärdiga strukturen ska byggas. Finns det bra underlag däremot 
handlar det mer om när tiden läggs ned för att bygga. Antingen byggs temporärstrukturen 
riktigt bra, så kan den när det blir aktuellt läggas om till att bli skarp, med tillägget att 
villkorssättning måste ske manuellt, eller så tar produktsamordnaren bort den temporära 
strukturen, vilket går snabbt, och bygger den skarpa strukturen i efterhand. När det gäller detta 
finns inget standardiserat arbetssätt, utan det som är relevant är att den slutgiltiga strukturen 
blir korrekt. 
 
Det existerar ett flertal potentiella hinder till varför tidiga produktstrukturer inte används i den 
utsträckning som det är möjligt. Nästan samtliga respondenter talar om risken med att de 
tidiga utvecklingsdelarna ska störa för mycket i Spectra där de produktionsaktuella skarpa 
strukturerna ligger. De tidiga produktstrukturerna som byggs är inte kvalitetssäkrade på 
samma sätt. Det kan exempelvis följa med artikelnummer och skräpa som antingen 
konstruktör glömt meddela ska tas bort eller produktsamordnare missat att ta bort. Från 
konstruktörssidan nämns att ett annat problem med den tidsåtgång det innebär att skriva ECO 
och gå den långa vägen via chefer med involverade kontrollpunkter för att få ut en tidig 
struktur. Ett förslag som lades fram av en respondent innebär att systemstödet borde ses över 
för att möjliggöra ett arbetssätt där produktstrukturen kontinuerligt uppdateras. 
Produktsamordnaren uppdaterar konstruktionsstrukturen mot ECO från konstruktören, där det 
som står i ECO hela tiden ska finnas i konstruktionsstrukturen. När konstruktören är färdig 
med sitt arbete bör det vara så enkelt att det bara är att släppa en spärr i Spectra varpå 
produktstrukturen ska vara produktionsduglig. Respondenten säger vidare att det borde 
innebära att produktsamordnaren slipper jobba med färdiga ECO:n som denne inte varit insatt 
i hela tiden. 
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Ett annat förslag eller framtidsscenario, som framförts av både produktsamordnare och 
konstruktörer, är att konstruktörerna själva ska bygga preliminärstrukturen. Det skulle spara 
tid då konstruktörerna själva kan planera sitt arbete och arbeta med samma projekt utan 
väntetider tidigt. Tidsmässigt skulle även produktsamordnarna tjäna på ett sådant upplägg då 
de kan fokusera mer på de skarpa strukturerna. Flera respondenter identifierade även problem 
om detta skulle bli verklighet. Verktyget för att bygga produktstrukturerna måste bli enklare, 
det kan vara en för stor tröskel att använda Spectra för många konstruktörer och de anser sig 
inte ha tid att gå någon tre veckor lång kurs för att bygga preliminärstrukturer. Alternativt 
talar konstruktörerna om att de skulle kunna ha någon som övervakar arbetet och kan 
kontrollera så det blir korrekt. Ytterligare en risk med detta arbetssätt är att den innovativa 
biten minskar, då mer administration läggs över på konstruktören. Att helt gå över till att 
lägga den fullständiga och skarpa strukturbyggnationen på konstruktörerna är dock inget som 
uttrycks som positivt. 
 

”-Det blir risk för kaos.” 
(Respondent om att konstruktörer ska bygga skarpa konstruktionsstrukturen) 

 
Att konstruktörerna ska bygga preliminärstrukturen själva har testats inom Scania tidigare 
under utveckling av en bussgeneration i Katrineholm, dock innan GEO började användas. Där 
lagrade konstruktörer upp preliminärstrukturen med villkor och allt, vilket fungerade mycket 
tillfredsställande. Den respondent som var inblandad i detta beskrev dock den första 
reaktionen som misstänksamhet mot produktstrukturverktyget och vad som fick röras. 
Produktsamordnarens uppgift blev i och med detta att kliva i en stöttande och rådgivande 
mentorsroll för konstruktörerna när det blev knepigt. När sedan utvecklingsarbetet blev 
färdigt tog produktsamordnarna över produktstrukturerna och såg över dem innan de lyftes in 
i skarp struktur. Respondenten menar att detta arbetssätt i dåläget gick betydligt fortare än vad 
som skett innan dess. Det noterades även att det under tiden för denna studie finns pågående 
projekt på Scania som testar denna metod med skillnaden att GEO används. 

4.10 ECO‐hantering 
All förändring som sker med produkterna på Scania ska beskrivas i ett ECO. När exempelvis 
förändringar ska göras i produktstrukturen måste ett ECO skrivas där förändringar beskrivs 
och nya artikelnummer står med. I takt med att företaget har växt och utvecklingen går 
snabbare blir det enligt respondenterna mer arbete i första fasen av produktutvecklingen. 
Detta beskriver intervjupersonerna har lett till att varje ECO arbetas igenom cirka fem gånger 
istället för som tidigare två eller tre, vilket är mer resurskrävande. Antalet ECO som skrivs av 
respektive konstruktör kan dock skilja mycket beroende på hur omfattande projekten är som 
de är delaktiga i. 
 
Om stora förändringar ska göras i exempelvis produktstrukturen är det enligt en respondent 
vanligt att en ny utgåva av ett ECO tas ut istället för att ändra i den gamla. På så sätt menar 
respondenten att det blir lättare att se vad som är borttaget, vad som är korrigerat och vad som 
är helt nytt. Det finns dock inga riktlinjer om när en ny utgåva ska tas ut och hur hanteringen 
ska ske. 
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4.10.1 ECO‐skrivning 
Som det har uttalats tidigare från respondenterna är det snarare regel än undantag att det 
existerar fel av olika art eller generella frågetecken i de ECO:er som landat hos 
produktsamordningen, vilket enligt intervjupersonerna kan bero på flera saker.  
 
Konstruktörerna följer inte de rutiner och mallar som finns utan de lär sig av andra mer 
erfarna konstruktörer istället. De kan exempelvis få ett gammalt ECO som mall så de kan 
komma igång med arbetet snabbt. Att komma igång snabbt kan i sig vara en felkälla för 
nyanställda konstruktörer som inte får plats på ECO-skrivningskurser innan de ska börja 
skriva dem i skarpt läge.  
 
Konstruktörerna tänker även olika och utformar sitt ECO efter eget huvud, vilket kan fungera 
bra för den produktsamordnare som har koll på hur konstruktören brukar tänka och mindre 
bra annars.  
 

”-Så många konstruktörer det finns, så många olika PIP321 kan man skriva” 
(Respondent om variationen i skrivna ECO:n) 

 
Detta menar flera respondenter kan leda till ytterligare problem om produktsamordningen 
godkänner att ECO:n skrivs på olika sätt då de vet att de kan fixa till det själva. Flera av 
konstruktörerna uttrycker en önskan om att få mer feedback från produktsamordning på 
skrivna ECO, ”-annars rullar det på som det alltid har gjort”. Det har på en avdelning gjorts 
försök med blanketter som ska skickas tillbaka till konstruktören med feedback men det nådde 
aldrig fram till resultat. Samtidigt har försök att kartlägga felen gjorts på en 
produktsamordningsavdelning via manuell streckdragning. Denna har påvisat att de flesta 
felen som registreras är kopplade till ritning eller produktstrukturuppdatering. 

4.10.2 Statushöjning 
När ett ECO ska höjas i status i enlighet med att arbetet fortskrider och nya faser nås i PD-
processen finns det en särskild gång för hur detta går till. När konstruktören känner sig klar 
för statushöjning av sitt ECO skrivs detta ut och lämnas till chef eller annan godkännande 
instans som går igenom, skriver under och skickar vidare till produktsamordningen. Därefter 
ska produktsamordningens chef föra in det i deras system och lämna vidare till den ansvarige 
produktsamordnaren. Enligt flera respondenter slarvas det under tiden för denna studie för 
mycket med kontrollerna, då de som kontrollerar är medvetna om att framkomna fel ändå 
uppdagas hos produktsamordningen. 
 
Detta system, med pappersutskrifter av ECO som kontrolleras och skickas runt mellan olika 
instanser, ses inte som ett bra sätt att arbeta av varken konstruktörer eller produktsamordnare. 
De menar att det inte finns någon spårbarhet i systemet om ett ECO försvinner eller behöver 
hittas någonstans på vägen. Ett skäl till att pappersutskrifter används är rent juridisk, i och 
med att de av kontrollerande instans underskrivna dokumenten sparas och arkiveras. Dessa 
signaturer och även resterande del av statushöjningsprocessen menar flertalet respondenter 
borde gå att sköta elektroniskt. Det skulle också innebära att det är lätt att skicka tillbaka om 
underlaget inte är korrekt. 

                                                 
1 PIP32 – ECO-hanteringstransaktion inom ramen för IT-systemstödet AROS. 
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4.11 Extern referensstudie 
På Volvo CC intervjuades tre personer med avsikten att få inblick i de arbetsmetoder de 
använder för att strukturlägga artiklar samt vilka effekter det ger mot nulägesanalysen på 
Scania. Det administrativa ansvaret för att en konstruerad artikel uppnår de satta kraven har 
konstruktionsuppdragsledare (KU) som kan använda sig av olika funktioner för att uppnå 
kraven. Bland annat kan de använda sig av konstruktörer för att bygga CAD-modeller.  
 
Figur 19 beskriver enligt intervjupersonerna hur samarbetet kan se ut i två olika faser av 
produktutvecklingen, uppstart samt kontinuerligt arbete. Uppstartsfasen är då en ny bilmodell 
ska tas fram, markerat inom övre (grönt) streckade linjen i figuren. Indata till KU är färdigt 
konceptarbete alternativt en beredbar konstruktion, de gör ett ändringsorderförslag 
tillsammans med ändringsorderberedaren som sedan lägger en preliminär ändringsorder. 
Enligt intervjupersonerna är omtag i denna process sällsynt. Produktmodellören bygger 
produktstrukturen i PDM-systemet Team Center Engineering med den preliminära 
ändringsordern som underlag. Detta kontrolleras sedan av KU:n och processen upprepas ifall 
strukturen inte motsvarar kraven alternativt godkänns och släpps.  

KU / Konstruktör ÄO-beredare Produktmodellör

Konceptarbete / 
Beredbar konstruktion

ÄO-förslag Preliminär ÄO Bygger struktur i TCE

Kontroll av struktur

AIM / 
Konstruktionsförslag

In i TCE, utanför 
produktstruktur

CONCERN

Kontrolleras av 
berörda parter

CONCERN 
startas

Not OK OK

Frys produktstrukturSläpp uppdaterad 
ändringsorder

 
Figur 19 Strukturläggning på Volvo. 

 
Ändringshantering efter modellsläpp sker enligt intervjupersonerna inom det nedre (röda) 
med streckad linje markerade området i figur 19. Varje ändring hanteras av en så kallad 
”Concern” där beslutsfattare har kontrollerande roller då förändringarna påverkar den 
produktionsfärdiga strukturen.  
 
Rollerna ändringsorderberedare och produktmodellör har enligt respondenterna låg status och 
kräver enligt en konstruktör ingen särskild utbildning. Dessa roller har enligt en respondent 
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inte direktkontakt med varandra men ett första steg för bättre kommunikation har tagits då ett 
gemensamt möte hölls en månad innan intervjuerna utfördes. Arbetsbeskrivningar och mallar 
för rollerna är enligt intervjupersonerna inte optimerade och används inte kontinuerligt.  
 
PDM-systemstödet på Volvo CC ger produktmodellören möjligheten att i 
produktstrukturhanteringen också se motsvarande 3D-modell både separat och i en personligt 
definierad omgivning.  
 
Rent organisatoriskt sitter produktmodellörerna utplacerade bland konstruktörer vilket 
upplevdes som absolut nödvändigt för att utföra ett bra arbete. En produktmodellör menade 
att 90 procent av informationen de behöver kommer från konstruktörer.  
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5. Analys och diskussion 
 ___________________________________________________________________________  

Analysen syftar till att sätta samband mellan den teoretiska referensramen och de resultat 
som framkommit genom metoderna som använts. Här framkommer även författarnas egna 
tankar och idéer kring de ämnen som diskuteras. 
 ___________________________________________________________________________  

5.1 Förbättringsgrupper 
För att uppnå målet med ständiga förbättringar arbetar Scania med förbättringsgrupper som 
medel. I resultatdelen talas det om att en möjlig konsekvens av förbättringsarbetet är att varje 
grupp suboptimerar just sina arbetsmetoder utan särskild hänsyn till andra grupper. Detta är 
en konsekvens som kan ha paralleller till denna studie och dess syfte. Med detta som 
bakgrund kan det tänkas att produktsamordnargrupperingar och konstruktörsgrupperingar har 
byggt på och utvecklat sina egna metoder utan att samtidigt i full utsträckning se över hur 
deras samarbete påverkats.  
 
I och med att produktsamordningen har kontaktytor mot flera konstruktörsavdelningar kan 
detta ha inneburit ett flertal konfliktområden mellan olika grupperingar. Detta kan ha påverkat 
det faktum att varje enskild konstruktör och produktsamordnare har differentierade 
uppfattningar om samarbetet dem emellan och vilka förbättringsområden som finns.  
 
De resultat som framkommer och de åtgärder som föreslås kan vara början på den längre resa 
som i resultatkapitlet benämns som den stora fördelen med förbättringsarbete. Att detta endast 
är början på en sådan resa styrks också av att den framkomna introduktionstiden för att lära 
sig arbetet, där exempelvis den nyanställde produktsamordnaren sades ligga på cirka sex 
månader, är en månad mer än examensarbetets omfattning.  
 
Scania vill som helhet enligt Scaniahuset, se figur 8, arbeta med ständiga förbättringar vilket 
överensstämmer med Likers (2004) teorier kring Kaizen och Toyotas arbetsmetoder. Likheter 
som processförbättring och förvaltning av den egna arbetsgruppen är konkreta, men även rent 
medarbetarpsykologiska detaljer kan tolkas in. Att exempelvis införa små förbättringar 
kontinuerligt kan vara ett sätt att hantera det inbyggda motståndet mot förändringar som enligt 
Ljungberg och Larsson (2001) ofta existerar i arbetssammanhang. Med Scanias metoder kan 
tillvänjning ske vartefter justeringar görs och de som arbetar i närhet till förändringen har 
större möjlighet att påverka resultaten. Med en bas i samarbetet mellan konstruktör och 
produktsamordnare bör de berörda grupperingarna bidra med deltagare till en eller flera 
tvärfunktionella förbättringsgrupper med målet att se över konfliktområdena och de 
påverkade arbetsmetoderna för ett effektivt arbetssätt yrkesrollerna emellan. Aktuella 
grupperingar kan utöver produktsamordnare och konstruktörer vara interferensanalys, inköp, 
marknad, prototypbyggnation, produktionsberedning och testare. För att bestämma 
förbättringsgruppernas sammansättning bör samtliga intressenters inverkan på samarbetet 
undersökas. Fördelaktigt vore om deltagare med erfarenhet av flera yrkesroller kan vara 
delaktiga i förbättringsarbetet, då de förhoppningsvis har en mer övergripande syn på 
samarbetet. Att använda sig av förbättringsgrupper som metod för undersökning och för att 
styra förändring av arbetet är att föredra då detta arbetssätt redan är väl inarbetat på Scania. 
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5.2 Värdeskapande eller Waste 
Scania har vid tidpunkten för studien startat upp ett projekt som fokuserar på att sätta 
värdeskaparen i centrum och i och med detta identifiera icke värdeskapande arbete. Projektet 
är i sin linda och är inriktat på att analysera individens situation istället för samarbetet mellan 
två olika yrkesroller varför en analys av waste i samarbetet mellan konstruktör och 
produktsamordnare är aktuell för denna studie. Det som har identifierats som möjliga 
förbättringar ur wastesynpunkt redovisas under respektive rubrik. 
 
De administrativa delarna i konstruktörens arbete kan vid en första överblick anses vara 
waste. Om konstruktörerna ansvarade för uttag av GP och artikelnummer samt fullständig 
leverans av artikelimpuls skulle det skapa mer tid till värdeskapande arbete för bägge rollerna 
då flaskhalsar elimineras. Denna uppfattning hos respondenterna tyder på att en hög 
mognadsgrad inom processen och tankesättet värdeskaparen i centrum existerar bland 
produktutvecklarna på Scania. Däremot kanske medvetenheten om att fundera över vad som 
är värdeskapande för respektive individ inte är alltjämt närvarande.  
 
Det talas inom det nystartade ”värdeskaparen i centrum”-projektet om olika typer av 
värdeskapande arbete. En intressant reflektion är att ingen av de övriga respondenterna 
diskuterade det värdeskapande arbetet i dessa ordalag och ej heller talade de indirekt om de 
olika typerna. Detta kan bero på att de anställda inte har insikt i hur långsamt det går för 
förändringar att sätta sig i enlighet med Ljungberg och Larssons (2001) teori. Speciellt då 
Scanias förändringar historiskt har gått långsamt och trögt att implementera. Det kan även 
anses vara bevis för att projektet är i framkant av Scanias förbättringsarbete.  

5.3 Samarbetet 
Produktsamordnarens dagliga arbete innebär en varierande arbetsbelastning som ofta är för 
hög och med ett innehåll bestående av vad som kan identifieras som en hel del icke 
värdeskapande arbete. Dessa parametrar kan var och en kategoriseras som Muda, Muri eller 
Mura, där fokus enligt Liker (2004) ska läggas på att reducera alla tre. För att skapa en 
jämnare arbetsbelastning för produktsamordnarna behöver deras roll vara mer i fokus under 
projektplaneringen än vad den är vid tidpunkten för denna studie. Den överbelastning som 
ligger på produktsamordnarna kan motverkas kortsiktigt och då enklast genom 
nyanställningar. Det finns dock utrymme för metodförändringar som påverkar dessa faktorer 
positivt och i längden skapar mervärde för Scania och Scanias kunder.  
 
Det detekterades att konstruktörer ibland drar sig för att kontakta sin produktsamordnare på 
grund av att de vet att produktsamordnarna har hög arbetsbelastning samt att de inte vill störa 
dem i deras arbete. Då detta skapar längre ledtider, döljer delar av produktsamordnarnas höga 
arbetsbelastning tillsammans med att detta beteende motverkar tidigt samarbete är det viktigt 
att hantera problemet. Att öka konstruktörers och produktsamordnares insyn i hela 
produktutvecklingsprocessen kan minimera den här typen av agerande. Cheferna är de som 
har översikt på den egna grupperingen samt befogenheter att fördela arbetet och förändra 
processen. Att de identifierar vilka grupper som ligger efter och ser till att dessa får arbeta 
ikapp ostört istället för att lägga ner tid på att rapportera arbetsstatus på möten är viktigt. Detta 
motverkar överbelastningen och bidrar till att produktutvecklarnas kreativitet används på ett 
för företaget värdeskapande sätt i enlighet med Likers tillägg till kategorisering av waste. 
Detta problem framkom från intervjuresultatet och då främst inom högt belastade avdelningar 
inom produktsamordning varför problemet främst bör hanteras på dessa avdelningar. 
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5.3.1 Uttag av artikelnummer och GP 
Uttag av GP:n, artikelnummer samt vidarebefordring av artikelimpulser är processer där 
produktsamordnarens roll kan rationaliseras bort och istället ersättas av IT-stöd då dessa 
processer enligt Morgan och Liker (2006) kan definieras som överbearbetning och 
överproduktion. Att konstruktören tar ut artikelnummer själv men inte GP som sker på 
bussutvecklingssidan är ett steg i rätt riktning, men det bidrar inte till tidigare 
informationsdelning på samma sätt som skulle vara möjligt om de även fick ta ut GP själva. 
Då denna typ av självuttag innebär att betydligt fler individer kan påverka produktstrukturen 
behövs lättförståeliga rutiner och välavvägda begränsningar för att strukturen ska hålla en hög 
standard. Ett förslag för att kontrollera GP-uttaget kan vara fördefinierade valmöjligheter 
tillsammans med ett IT-system som slår ifrån vid felaktiga val. Att låta alla konstruktörer gå 
en kurs för detta är både tids- och resurskrävande men nödvändigt om IT-systemstödet inte 
blir tillräckligt enkelt utformat. Resursmässigt bör fokus vara på att utveckla IT-stödet. 

5.3.2 ECO‐hantering 
Samarbetet mellan konstruktörer och produktsamordnare sker till största delen genom ECO-
hanteringen, varför en analys av värdeflödet bör göras då det identifierats att ECO:er kan 
ligga i träda en stor del av produktutvecklingscykeln. En ansats i form av identifiering av 
större brister i värdeflödet gällande samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare har 
utförts. Scania kan vinna mycket på att utföra en mer detaljerad analys av hela ECO-
processen, då denna ansats redogör för flera brister. 
 
Omtagen i ECO-hanteringen som beror på misstag eller slarv motsvaras av det Morgan och 
Liker (2006) kallar rättning och de är då per definition waste. Dessa felaktigheter innebär 
omtag i processen vilket skapar negativa effekter såsom extra arbete, extra steg och 
väntetider. Att reducera dessa omtag bör innebära kortare ledtid för projekten samt minska 
arbetsbelastningen för både konstruktörer och produktsamordnare. En åtgärd är att se till att 
konstruktörer följer den aktuella standarden och även blir informerad om var den finns att 
hämta. För att säkerställa att konstruktörerna följer den senaste versionen skulle mallen kunna 
vara ett centralstyrt och -uppdaterat webbaserat gränssnitt. Det är även viktigt att 
produktsamordnare ger konstruktiv feedback till konstruktörerna på ECO-underlagen. Detta 
borde kombineras med att konstruktörer som har många omtag per ECO får gå om ECO-
skrivningskurser alternativt uppdatera sina kunskaper på annat sätt i de fall då feedback från 
produktsamordnare inte räcker. Vidare kan ett försök med att införa ett prestigefullt tankesätt 
kring ECO-underlag införas där konstruktörer ska känna sig nöjda då få omtag krävs och vice 
versa känna sig missnöjda om antalet omtag går i taket. Ett sådant angreppssätt kan vara 
fördelaktigt då det kan vara kontroversiellt att införa kvalitetskontroll av individers arbete. 
 
Då en konstruktör får tillbaka sitt underlag från produktsamordning kan de i vissa fall ha 
påbörjat att arbeta med något annat vilket skapar ställtid för dem när de åter ska sätta sig in i 
det itererade ECO:t. Denna ställtid kan vara svår att reducera då den skiljer sig mycket från 
ECO till ECO, men att minimera tiden som det inte skapas värde i ECO:erna är en del av 
produktutvecklingsprocessen som är mer effektiv att optimera för att uppnå kortare ledtider. 
Ett område för förbättring som framkommit är att varje ECO vid tiden för denna studie måste 
skrivas ut i pappersform och skrivas under vid varje statushöjning. I sista statushöjningen 
tillkommer även en manuell pappersarkivering. Denna del av ECO-hanteringen kan kopplas 
samman med Morgan och Likers wastekategorier onödiga rörelser och transporter. Det finns 
fungerande IT-system på Scania som handhar underskrifter för exempelvis ritningsgranskning 
och eftersom tillfrågade respondenter endast hade den juridiska äktheten som argument för 
papperssystemet borde ett liknande system kunna anpassas för ECO-hantering.  
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Konstruktörens arbete har gått från att vara strikt konstruktionsfokuserat till att fungera mer 
som en spindel i nätet med en hel del administrativa uppgifter. Vissa konstruktörer anser att 
ECO-skrivningen inte bör ligga hos dem då det är en administrativ syssla. Att förklara och 
kommunicera de förändringar de utför är dock en av de viktigaste delarna i deras arbete och 
de borde därför ha ECO-ansvaret. 

5.3.3 Produktstrukturer 
Antalet produktstrukturer som beskriver samma sak borde kunna reduceras då 
produktsamordnarna bereder och underhåller fyra olika strukturer tillsammans med att 
konstruktören beskriver samma struktur två gånger. Detta klassificeras som överberedning 
alternativt överproduktion vilka båda är olika typer av icke värdeskapande arbete enligt Liker 
(2004). Det ideala vore att beskriva all information i samma produktstruktur, vilket dock kan 
ses som en utopi då antalet IT-system som vid tiden för denna studie ska samverka är väldigt 
många och dess kopplingar komplexa. Det är av vikt att inse att informationen bör sparas på 
så få möjliga sätt som möjligt, men kunna tas ut i olika systemmiljöer. Att lägga fokus på 
detta område och minska antalet strukturer borde rimligtvis reducera arbetsbelastningen 
främst för produktsamordnare men även för konstruktörer genom exempelvis stegreducering. 
Detta ger då också upphov till synergieffekter bland annat i form av att riskerna för slarvfel 
minskar och att produktsamordnarna får mer tid över för samarbete med konstruktörer. Vilka 
produktstrukturer som ska slås ihop eller tas bort bör hanteras inom ramarna för utveckling av 
OAS. Detta arbete anses dels vara för omfattande för att hanteras i denna studie och dels är 
det osäkert hur OAS ska hantera produktstrukturen. 
 
Att lägga en tidig produktstruktur kan i vissa fall kosta mer än det smakar då vissa delar av 
strukturen inte behövs tidigt i projekten, exempelvis behövs inte artiklar som inte ligger under 
något GP för tidig publicering. En tvärfunktionell analys av vad samtliga intressenter behöver 
för utdata från den tidiga strukturen borde ge produktsamordnare en bättre idé om hur och vad 
de ska strukturlägga tidigt. Det faktum att det kan finnas instanser på Scania som under tiden 
för denna studie inte använder den tidiga strukturen men att deras arbete skulle förbättras om 
de gjorde det ska inte bortses ifrån under denna analys. 

5.3.4 Ritningsgranskning 
Diskussionen kring ritningsgranskningens flera olika steg borde fokuseras kring vad som är 
mest värdeskapande för företaget. Någon ändring bör ske då granskningen i vissa steg enligt 
resultatet från intervjuerna inte alltid utförs ordentligt, med ofärdiga underlag som följd. Detta 
kan likställas med waste i form av rättningar enligt Morgan och Liker (2006). De beskriver 
även överarbete och överbearbetning som waste vilket kan kopplas till ritningsgranskningens 
stegmängd innan arkivering. Stegreducering bör leda till att de som faktiskt granskar tar större 
ansvar för kvaliteten på granskningen. I likhet med ECO-hanteringen bör även bättre statistik 
och uppföljning införas. 

5.3.5 Monteringsritningar 
Att monteringsritningarna är baserade på den 3D-modell som redan existerar talar också för 
att monteringsritningen som sådan är en form av dubbelarbete. Att utifrån 3D-modellen ta ut 
tvådimensionella ritningar kan visserligen vara ett stöd, men granskningen skulle kunna dra 
fördelar av att utföras i 3D. Dels för att det blir lättare att se en helhet i konstruktions-
omgivningen för produktsamordnaren men även för möjligheten att i granskning kunna få 
direkt information från ett väl utformat IT-systemstöd. Detta skulle också kunna innebära att 
det blir lättare för produktsamordnaren att förstå konstruktörens arbete då de kan arbeta i 
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samma 3D-miljö. Vad som måste till för att detta ska kunna bli en realitet är möjligheten att 
se fästelement i det undersökta området samt möjligheten att skriva till kommentarer och 
information om exempelvis åtdragningsmoment och liknande. 

5.3.6 GEO 
Det har identifierats att GEO inte används fullt ut för tidig visualisering av 
konstruktionsomgivning med hjälp av strukturen. En anledning till detta kan ligga i en av 
Kotters (1996) åtta punkter, då visionen om användandet inte har kommunicerats ut 
tillräckligt. De ansvariga i grupperna, exempelvis i form av metodansvarig och chefer på olika 
nivåer, menar i enlighet med metodförvaltaren att GEO är ett arbetssätt och inte ett delsystem 
i Catia. Flertalet direktanvändare ser det däremot som just ett delsystem och ett verktyg. Det 
får till följd att GEO inte används som det är tänkt för att utnyttja dess fördelar för en tidig 
samverkan. Att GEO från början var ett frivilligt hjälpmedel och har gått till att vara en metod 
som alla ska använda sig av kan också ha negativ påverkan. Vissa konstruktörer anser att det 
tar för lång tid och inte innebär några fördelar eftersom de redan är pålästa och vet hur deras 
omgivning ser ut. Detta tankesätt är felaktigt då själva grundidén med GEO är att samtliga 
som arbetar i ett visst område ska kunna se de andras pågående konstruktionsjobb. När inte 
alla använder sig av arbetssättet innebär det att både de som inte använder sig av det och de 
som faktiskt gör det kan drabbas av extraarbete då data inte delas med andra i ett tidigt skede 
av produktutvecklingen. Detta kan leda till omtag senare i produktutvecklingsprocessen. En 
omfattande informationskampanj som kommunicerar nyttan med tidig publicering i GEO-
arkivet samt att det är ett arbetssätt som ska användas bör genomföras. 

5.4 Roller 
Arbetsbeskrivningen för produktsamordnare är övergripande vilket enligt Turner (2001) kan 
leda till att de själva fyller i luckorna. Exempelvis får de sköta planeringen då de är 
utlokaliserade hos konstruktörer trots att det inte står i deras arbetsbeskrivning. En utförlig 
arbetsbeskrivning är enligt Adamsson och Malvius (2005) ett viktigt verktyg för att särskilja 
de olika rollerna åt vilket understryker behovet av bättre arbetsbeskrivningar. Ett exempel på 
när rollernas uppgifter inte är ordentligt särskiljda är att vissa konstruktörer tar fram 
artikelnummer själva och andra måste gå genom produktsamordnarna. Detta kan skapa 
missförstånd och leda till dubbelarbete. Scania är även mitt uppe i ett IT-systemskifte och 
tidigare erfarenheter på företaget har gett insikten att systemförändringar även innebär 
rollförändringar. Det är viktigt att inse att dessa förändringar tar tid samt att 
arbetsbeskrivningarna justeras efter de nya premisserna.  
 
Under intervjuerna sade samtliga konstruktörer att de inte ansåg att produktsamordningsrollen 
har låg prestige, men det kan antas vara en artighetsfras snarare än en sanning. Detta kan 
grunda sig i det faktum att produktsamordnarrollen uppkom för att avlasta konstruktörerna 
från det administrativa arbetet. Den låga prestigen förstärks av det faktum att några 
produktsamordnare beskriver sig själva som mammor åt konstruktörerna tillsammans med 
hög personalomsättning vilket även kan vara ett resultat av att rollen har låg prestige. Med 
hög personalomsättning är det svårt att bibehålla hög kompetens. Detta kan leda till minskat 
förtroende och anseende samt ökad arbetsbelastning vilket gör det svårt att hinna utbilda de 
nyanställda. Detta är en negativ spiral som måste brytas vilket kan göras genom dels avlasta 
produktsamordnarna samt kommunicera nyttan av produktsamordningens arbete på ett bättre 
sätt. Genom att kommunicera ut högre kompetenskrav i jobbannonsen kan statusen indirekt 
höjas. I den bör det nämnas att högskoleutbildning är meriterande vilket troligen lockar fler 
högskoleutbildade, samt höjer statusen internt då andra avdelningar ser att dessa önskemål 
finns.  

51 



 

 
Produktsamordnarrollen har inte uppdaterats i takt med företagets utveckling och ökade 
produktkomplexitet vilket inneburit att grundidén att produktsamordnare ska vara en 
stödjande och underlättande funktion för konstruktören frångåtts. Detta framkom även från 
respondenterna då de berättade att endast mellan 20 och 50 procent av arbetstiden kan knytas 
direkt eller indirekt till samarbete med konstruktörer. Att bryta ner och analysera 
produktsamordnarrollens arbetsuppgifter djupare och med detta som grund förnya rollen eller 
dela upp den och introducera nya roller kan bidra till ett effektivare samarbete.  
 
Inom samarbetet identifieras konstruktören som expert och produktsamordnaren som 
gatekeeper. Då produktsamordnarrollen behöver gå från den mer kontrollerande rollen till att 
vara stödjande i samarbetet och säkerställa kvalitet under processen och inte efteråt behöver 
produktsamordnarrollen förändras till boundary-spanning. Ifall de kontrollerande uppgifterna 
lyfts bort från produktsamordnaren kan mer fokus läggas på produktstrukturen och samarbetet 
med konstruktörer kan då fokuseras kring den istället för på beställningar som går till och 
genom produktsamordnaren. Då de har ett väldigt brett kontaktnät med många intressenter 
och en väldigt bra kunskap om produktens olika varianter borde de ha förutsättningarna för att 
fungera som bra boundary-spanners. Tanken är att de i samarbetet med konstruktörer då mer 
ska fungera som kvalitetssäkrare av arbetet medan det fortfarande pågår. För att de ska kunna 
utöka kontakter och sträcka sig över fler gränser kan produktsamordningsfunktionen även 
kopplas bort från tillhörigheten till R&D och istället ligga högre i organisationsschemat.  
 
Båda rollerna har många intressenter och därför kan en analys av vad de andra intressenterna 
kan bidra med för att underlätta samarbetet motiveras. Att bara fokusera på dessa två rollerna 
kan leda till suboptimeringar som påverkar andra instanser negativt och det bör därför utföras 
en grundlig analys i vilken övriga intressenter ingår. Annars är risken att samarbetsproblem 
liknande de som identifierats i denna studie uppkommer i andra gränssnitt mellan funktioner. 

5.5 Mallar 
Scania har historiskt varit ett företag där medarbetarnas kompetens ska styra processerna, och 
där smarta genvägar och unika lösningar ska kunna användas för respektive avdelning. Det 
har framkommit under utförda intervjuer att detta kan innebära problem i form av att till 
exempel mallar som finns för att skriva underlag från konstruktörer till produktsamordnare 
inte följs. Istället har egna metoder utarbetats, medvetet eller omedvetet, som i vissa fall har 
lett till bristande kvalitet. Denna djungel av lathundar och rutiner som finns, där vissa följer 
dem och andra inte, kan till viss del ha med det valda ledarsättet att göra. Om Scania hade 
varit mera ”top down”-organiserat kunde VD bestämma hur allt ska styras, men det skulle 
istället inte bli optimerat för alla. Då är det mer naturligt att låta grupper själva ta ansvaret för 
sina arbetssätt och därmed främja kreativiteten. Egenutvecklade arbetssätt behöver dock inte 
vara någon säkerhet för att metoderna som tas fram och arbetas efter är de bästa för Scania. 
Därför är det viktigt att höja perspektivet i förbättringsarbetet för att se till hela 
utvecklingsarbetet. 
 
När det trots allt finns mallar som det är uttalat att underlag ska utarbetas efter och de ändå 
inte används är risken för omtag och onödigt extraarbete överhängande. Här finns stora 
förbättringsmöjligheter, bland annat det webbaserade gränssnittet som har nämnts under 
ECO-hanteringen, se kapitel 5.3.2. En annan åtgärd som ur pedagogisk synvinkel kan vara 
lyckosam vore att utforma mallarna extremt tydligt, åt ”for dummies”-hållet. Detta kan vara 
en tydlig väg för nyanställda att ta till sig och lära sig på ett korrekt sätt, samtidigt som de fel 
som ändå identifieras kan härledas till specifika avsnitt i mallen.  
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5.6 Utbildning 
Många av de omtag som dyker upp i olika sammanhang kan i grunden bero på att den 
utbildning som genomgåtts ej har varit tillräckligt omfattande. Fördelaktigt för att skapa mera 
förståelse mellan konstruktörer och produktsamordnare är, att precis som respondenterna talar 
om, även gå de kurser som den andra yrkesrollen kräver. Det skulle troligen inte ge någon 
större djupkunskap men däremot en inblick i den andra rollens arbetsuppgifter. Att även gå de 
för sin egen arbetsposition rekommenderade kurserna igen efter ett par år vore önskvärt. Detta 
för att förnya ämneskunskapen och kanske förändra en del gamla vanor som följt med trots att 
metoderna uppdaterats. Att skapa nya tvärfunktionella kurser som har som syfte att öka 
förståelsen mellan olika interagerande roller kan också vara en möjlig väg för bättre 
samarbete. 
 
Ett problem som infinner sig när det talas om att gå extra utbildningar är att tiden av 
respondenterna inte upplevs räcka till för att sitta med kurser flera dagar i sträck. Förslagsvis 
kan specifika kortare kurser alternativt informativa dokument tas fram för att lära sig om 
varandras roller. Det som framkom från en av produktsamordnargrupperna om att sitta ned 
med och utbilda nya konstruktörer är ett alternativ som kan implementeras snabbare än att 
skapa officiella utbildningar. Även om detta tar tid från produktsamordningen så måste den 
framtida nyttan vägas in innan beslut tas. Något som inte nämndes av respondenterna är att 
även produktsamordnarna kan ha nytta av att utbildas av konstruktörer. För ökad förståelse 
mellan rollerna kan konstruktören exempelvis demonstrera Catia och GEO, vilket kan vara till 
hjälp när produktstrukturer ska byggas eller för gemensamma möten. Visualisering som stöd i 
arbetet menar även Törngren, Chen, Malvius och Axelsson (2007) bidrar till att reducera 
komplexiteten för produktutvecklare. Det kan även ge möjlighet för förbättrade arbetsmetoder 
då respektive rolls arbetssätt framkommer tydligare. 
 
Ett förslag är också att ett e-learningprogram kan skapas, där certifiering kan utfärdas 
omgående för den som klarar uppsatta mål. Är denne inte certifierad för ett visst område kan 
detta vara spärrat tills utbildningen är genomförd. Om ett sådant används är det också möjligt 
att införa kontinuerliga kontroller, där berörda kan genomgå programmet med jämna 
tidsintervall. 

5.7 Undersökningar 
För att säkerställa att resurser och åtgärder sätts in på rätt plats och för rätt person i 
organisationen samt i arbetsmetoderna behövs kvantitativa undersökningar utföras inom vissa 
områden. Det som har framkommit som det mest uppenbara är omtagen av ECO:er som sker i 
alldeles för stor utsträckning. I liknande fall, när data om faktiska förhållanden är det 
intressanta, bör en undersökning utföras där information samlas in. Undersökningen bör också 
utföras under en längre tid i direkt anslutning till ECO-underlagens statushöjningar för att 
minimera risken för osäkra data på grund av minne eller förvanskning genom värderingar 
eller tolkningar. (Andersson, 1994) 
 
Att motivera hur produktsamordnare ska vara organiserade kan styrkas med en undersökning 
av skillnaden på antalet ECO-omtag mellan utplacerade och samlokaliserade 
produktsamordnare. På liknande sätt bör en undersökning utföras kring 
produktsamordningens output för en jämförelse mellan lastbils- och bussutveckling. En sådan 
undersökning bör vara så objektiv som möjligt för att kunna påvisa eventuella försämringar på 
bussidan vilket respondenterna menar kan uppstå på grund av utplaceringen bland 
konstruktörer och avståndet till andra produktsamordnare.  
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5.8 Produktutvecklingsorganisation 
För en effektiv produktutveckling samt för att uppnå bästa resultat och företagsnytta krävs det 
att organisationen är väl anpassad för det syfte den ska uppfylla. I samarbetet mellan 
konstruktör och produktsamordnare har det identifierats olika möjligheter för bättre 
samverkan. 

5.8.1 Fysisk placering 
Huruvida produktsamordnare ska organisera sig i en egen grupp eller vara utlokaliserade i 
konstruktionsgrupper har mynnat i en diskussion där två motpoler utkristalliserats. 
Produktsamordnare vill sitta gemensamt medan konstruktörer vill ha dem utlokaliserade hos 
sig. Detta kan översättas till att produktsamordnare vill arbeta i en lättviktig 
projektmatrisorganisation medan konstruktörer vill ta ett steg mot att arbeta i en tungviktig 
matrisorganisation, enligt Ulrich och Eppingers (2008) definition. När produktsamordnare och 
konstruktörer är organiserade i grupper långt ifrån varandra framkom under intervjuerna att 
konstruktören kunde vänta med kontakten och samla ihop flera ärenden för att gå till 
produktsamordnaren och avverka dem samtidigt. När detta arbetssätt jämförs med Morgan 
och Likers (2006) teorier angående eliminering av waste identifieras detta som väntan och 
onödiga transporter. Det skapar även ojämnheter i produktsamordnarens arbetsbelastning. 
 
Den tungviktiga matrisorganisationen förutsätter enligt Ulrich och Eppinger också att IPT 
införs vilket förutsätter en placering tillsammans för ökad samverkan. Utifrån de förbättringar 
som genom detta kommer industrier tillgodo enligt Haskins, Forsberg och Krueger (2007), 
kan ett flertal härledas till fysisk samplacering. Dessa kan exempelvis vara bättre samspel i 
gruppen vilket leder till reducerad utvecklings- och konstruktionstid och därmed också en 
lägre utvecklingskostnad.  
 
Först när föreslagna undersökningar, se kapitel 5.7, är genomförda och utvärderade kan beslut 
tas om vad som gynnar Scania mest. Ingen av dessa motpoler behöver vara den bästa 
lösningen och en möjlig medelväg diskuteras i kommande kapitel. 

5.8.2 Tvärfunktionalitet 
För att öka det tvärfunktionella arbetet, helt i enlighet med den, enligt Haskins, Forsberg och 
Krueger (2007), effektiva utformningen av IPT-grupper, bör produktsamordnare placeras ut i 
konstruktionsgrupper. Risken är att de då tappar expertkompetens inom sitt område som, 
enligt Ulrich och Eppinger (2008), är en typ av kompetens också nödvändig att bibehålla 
inom vissa grupperingar. En fråga som bör hanteras är huruvida produktsamordnarnas 
kompetens är av det slaget. Då produktsamordnare har en roll som innebär att de endast 
behövs vid vissa tidsintervaller av projekten kan denna lösning också skapa mer icke 
värdeskapande tid i det dagliga arbetet istället för mindre. En analys om när stöd för 
produktsamordning behövs i projekten bör genomföras varefter ansvariga med hjälp av denna 
kan utlokalisera produktsamordnare till konstruktörsgrupperingar vid de tidpunkter då de 
behövs. Med denna kompromiss kan produktsamordnarna behålla sin expertkompetens men 
även stödja konstruktörer när de verkligen behövs.  
 
Att få in produktsamordnarna mer i projektplaneringen blir också enklare om tydliga 
tidpunkter alternativt faser då de behövs i projekten finns definierade. Produktsamordnarna 
kan dock behöva en viss ställtid för att komma in i nya projekt och kan även under dessa 
utlåningsperioder få svårare att fördela resurser vid sjukdom eller frånvaro, i enlighet med vad 
som framkommit för bussutveckling och dess utplacerade produktsamordnare. Att 
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produktsamordnarna själva anser det vara bättre att sitta tillsammans är förståeligt då de hela 
tiden kan stötta varandra inom gruppen. Det är dock viktigt att fokus i denna fråga ligger på 
vad som är bäst för Scania och dess kunder. Ljungberg och Larssons (2001) tes angående 
motsträvigheten till förändringar som påverkar en själv kan här appliceras och antas ha 
inverkan på produktsamordnarnas inställning. 

5.9 Benchmarking Volvo Car Corporation 
Motsvarigheten till produktsamordnararbetet på Scania är på Volvo CC uppdelat på två roller, 
ändringsorderberedare samt produktmodellörer. Detta kan resultera i både fördelar och 
nackdelar då samma information översätts och dokumenteras flera gånger i PDM-
systemmiljön. Det blir dels waste i form av dubbelarbete och högre risk för uppkomst av fel, 
men det ger även fler möjligheter att granska.  
 
Från Volvo CC:s sida framkom det att antalet omtag i ÄO-hanteringen var få, till skillnad från 
i ECO-hanteringen på Scania som behandlats i tidigare kapitel. Anledningar till att omtagen är 
få på Volvo CC nämndes av intervjupersoner kunde vara en lång tradition av att använda 
dem, samt att det finns en specialiserad grupp som skriver dem. Även Scania har använt sig 
av ändringsordrar under lång tid, men låter konstruktörerna själva skriva dem, vilket kan 
påverka antalet omtag. Komplexiteten i ändringsordrarna och produktstrukturen kan dock 
även ha påverkan då Scania arbetar modulbaserat och med en produkt, medan Volvo CC:s 
produktutveckling fokuserar på att släppa nya modeller. 
 
Ur statussynpunkt identifierades att både på Scania och på Volvo CC ansågs dessa positioner 
som bra startpunkter för en helhetssyn kring produkterna. På Scania arbetas det aktivt med att 
höja statusen på produktsamordnarrollen, medan det på Volvo CC enligt intervjupersonerna 
var mer accepterat att dessa roller endast sågs som språngbrädor in i företaget. Scanias 
produktstruktur är även mer komplex vilket ställer högre krav på produktsamordnaren och 
dennes bakgrund. 
 
Den organisatoriska skillnaden, där produktmodellörerna på Volvo CC sitter utplacerade med 
konstruktörer, liknande bussutveckling på Scania, är intressant med avseende på 
tvärfunktionellt arbete. Den positiva inställning som finns på Volvo CC, kring att alltid finnas 
nära konstruktörer, borde kunna spridas till Scanias produktsamordnare. Det är i detta fall 
viktigt att, som nämnts i tidigare kapitel, ha en levande debatt om vad som egentligen är bäst 
för Scania som företag istället för att fastna i vad som är bäst för individen. 
 
Att produktmodellörerna på Volvo CC kunde läsa upp och se de strukturlagda artiklarna i 3D 
påvisar att det finns befintliga PDM-system som kan hantera detta, och att Scanias nuvarande 
strukturhantering jämförelsevis känns förlegad. Detta kan hos produktmodellörerna anses 
skapa större förståelse för konstruktörens arbete, samt användas som ett bra hjälpmedel vid 
strukturläggning. 
 
Referensstudien och denna jämförelse ska ses med vetskapen att endast tre respondenter blivit 
konsulterade på Volvo CC. Validiteten hos resultat framkomna därifrån kan därför inte helt 
garanteras. De systemstöd som finns och dess funktioner, samt organiseringen av 
yrkesrollerna, är dock en verifierad realitet. 
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5.10 Framtida arbetsgång 
Den arbetsgång som i stora drag beskriver samarbetet mellan konstruktörer och 
produktsamordnare togs fram i samband med intervjuerna och kan med stöd av 
respondenternas åsikter samt relevant produktutvecklingsteori förändras för att bli mer 
effektiv.  

5.10.1 På kort sikt 
Förändringarna kan vara av varierande grad beroende på hur snart införandet ska ske. Den 
framtagna modellen, se figur 20, är tänkt att kunna införas relativt omgående, med den 
förutsättningen att väl utformade mallar och metoder för nya arbetssätt och arbetsområden 
införs. Dessutom kan visst systemstöd behöva förändras för att göra den nya arbetsgången så 
effektiv som det är tänkt. 
 

Konstruktör Produktsamordnare

Tilldelat 
uppdrag

ECO-begäran och uttag av 
ECO-nummer

Konstruerar

AI, GP och 
artikelnr

ECO 
underlag

Preliminär  
struktur

Behörig 
godkänner

Skarp 
struktur

Distribuerar 
ECO

GEO

Samlokalisering

 
Figur 20 Omarbetad arbetsgång i samarbetet mellan konstruktör och produktsamordnare. 
Respektive rolls ansvarsområde är sorterat under yrkestitel, fysisk samlokalisering sker i 

mittkolumnen. 
 
Den nya arbetsgången bygger på de tidigare framkomna analyspunkterna där ökad 
tvärfunktionalitet och gemensamma beröringspunkter införs, samtidigt som konstruktören får 
en möjlighet att minimera den ställtid som uppkommer. Modellen förutsätter också att den 
godkännande instansen blir mer noggrann för att inte behöva skicka tillbaka omtag från 
produktsamordningen när väl produktionsfärdig struktur ska läggas. Detta kan ses som en 
svaghet med modellen, men då produktsamordnaren själv är med tidigt i samarbetet bör dessa 
omtag minska. Under samarbetet som ska ske i mittkolumnen, se figur 20, ska 
produktsamordnare vara utlokaliserade för att öka tvärfunktionaliteten. 
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Till skillnad från den tidigare arbetsgången har denna ett tidigt steg där konstruktör och 
produktsamordnare möts för att bara snabbt se vad som är på gång och när det beräknas vara 
klart. Förutom att den tidiga kontakten då är skapad innebär det också en möjlighet för 
produktsamordningen att planera sina inkommande ECO:n. Därefter har uttaget av 
artikelnummer, GP och utskicket av AI lagts över på konstruktören för att denne ska slippa 
vänta på produktsamordnarens arbete. Dock är det i den iterativa processen inlagt en 
samarbetspunkt där förslaget innebär att konstruktör och produktsamordnare skriver ECO-
underlag respektive preliminär struktur tillsammans. Detta sker då med fördel varje gång 
uppdatering för uppläsning i GEO ska ske. De påtvingade samarbetspunkterna ska 
förhoppningsvis leda till att stärka samhörigheten mellan rollerna. 
 
En svaghet med modellen kan vara att hitta den tiden som krävs för att gemensamt sätta sig 
ned och skriva ECO och lägga produktstruktur. Att utreda vad konstruktörernas ökade 
befogenheter samt den ökande andelen administrativt arbete innebär bör utföras innan eller i 
samband med att denna modell utvärderas och testas.  

5.10.2 På längre sikt 
Flera av de analyspunkter som har behandlats påverkar hur ett framtida samarbete mellan 
konstruktör och produktsamordnare ska se ut. Det är därför vanskligt att ge konkreta förslag 
på hur allt ska samspela på bästa sätt när det är flera punkter som är i behov av att ses över var 
för sig. Något som framkommit som möjligt i och med införandet av Catia V5 är att 
konstruktörerna själva skulle kunna bygga en användbar tidig produktstruktur. I förlängningen 
innebär detta också att även den skarpa strukturen skulle kunna byggas i Catia, vilket dock 
ställer stora krav på såväl PDM-systemets uppbyggnad som den enskilde konstruktören.  
 
Under intervjuerna framkom att det fungerar relativt tillfredsställande att använda work-
arounds i befintligt systemstöd. Självklart går det att fortsätta på detta vis, men det är knappast 
”best practice” eller bäst för Scania i det långa loppet. Nya systemstöd är som tidigare nämnt 
på väg att fasas in samt under uppbyggnad vilka förhoppningsvis kommer att vara bättre 
anpassade för att stödja produktutvecklingen på Scania. 

5.11 Övrigt 
Fokus på detta examensarbete var från början på arbetsmetoder och inte IT-stöd, men det har 
automatiskt kommit att handla en hel del om just detta IT-stöd. Det beror på att mycket av 
samarbetet sker genom IT-stöd tillsammans med att Scanias PDM-systemmiljö är föråldrad. 
Scania var under tiden för studien i full gång med att ersätta vissa av IT-stöden med nyare. 
Rekommendationerna som ges inom detta område bygger på användarnas förslag och åsikter, 
och bör därför förmedlas till dem som ansvarar för utvecklingen av det nya PDM-systemet. 
 
Att produktutvecklare deltar i möten som inte berör deras arbete är en form av waste. Likaså 
deltagandet i hela möten när endast en liten del är nödvändigt. Med dagens struktur på möten 
kan det vara svårt att bara vara med den tiden som är nödvändig då de ej är planerade för 
denna typ av effektivisering. Ytterligare ett hinder för att implementera detta kan vara att det 
ses som otrevligt och respektlöst mot resten av mötesdeltagarna då en individ lämnar mötet 
tidigt. I och med att det definieras som waste bör det per definition reduceras enligt Liker 
(2004). En respondent menade att 80 procent av tiden gick åt till att rapportera vilket till stor 
del kan antas ske i möten. Då denna insikt existerar kan det tillsammans med motivation och 
information hjälpa till att överbrygga den ovan nämnda motsträvigheten. 
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De respondenter som har intervjuats har till antalet varit fler produktsamordnare än 
konstruktörer. Detta kan delvis bero på att författarnas förkunskaper om 
produktsamordnarrollen var betydligt mindre än konstruktörsrollen, detta förstärktes av att det 
för denna studie var viktigt att förstå produktsamordnarrollen.  
 
Det är även av vikt att inse att respondenterna likväl som författarna är människor och kan 
fela. Exempelvis kan respondenter vilja undvika eventuella konflikter, inte trampa andra på 
tårna, eller bara vilja avstå från att framföra sin åsikt. Från författarnas sida finns även en viss 
risk för feltolkningar, även om inspelningar skett och återkoppling är gjord i de fall osäkerhet 
uppstått.  
 
För att försöka motverka snedvridning av resultatet har ett relativt stort antal intervjuer utförts 
för att kunna koncentrera resultaten till de områden som framkommer flertalet gånger. 
Personer med mer övergripande syn på samarbetet mellan rollerna har även konsulterats för 
deras syn på arbetet. Hur denna fördelning av intervjupersoner påverkat resultatet är det svårt 
att spekulera i men det bör finnas i åtanke när denna rapport läses. Vad gäller 
benchmarkingresultatet är det mer osäkert på grund av endast tre utförda intervjuer. En utökad 
benchmarking i området är därför något som borde undersökas ytterligare. 
 
Ett spår som inte hanns med att undersökas grundligt under tiden för denna studie är att 
konstruktörer faktiskt hanterade det preliminära produktstrukturbyggandet själva under ett 
försök vid Katrineholmsavdelningen. Detta bör kunna följas upp ytterligare för att försöka få 
svar på varför det valdes bort som arbetssätt i efterföljande utvecklingsprojekt. Ett liknande 
projekt pågår vid tiden för denna studie i USE – ett gulpilsprojekt för framtida 
helbilsutveckling. Även där provas det att låta konstruktörer bygga tidiga produktstrukturer 
själva. 
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6. Slutsatser och rekommendationer  
 ___________________________________________________________________________  

Utifrån den i föregående kapitel utförda analysen samt den diskussion som uppkommit har ett 
antal rekommendationspunkter tagits fram. Dessa redovisas i detta kapitel inordnade under 
respektive delområde. 
 ___________________________________________________________________________  
 
För att produktsamordnare och konstruktörer ska kunna dra nytta av det som framkommit i 
denna studie och med den som stöd gå mot bättre resursnyttjande är uppstart av en 
tvärfunktionell förbättringsgrupp att rekommendera. De slutsatser och rekommendationer som 
redovisas i detta kapitel ska ses som en grundplåt för en sådan förbättringsgrupp att ta hänsyn 
till i ett mer omfattande och direkt åtgärdsinriktat arbete. En förbättringsgrupp bör också ha i 
uppgift att genomföra benchmarking på fler företag för att se över hur dessa löst balansen 
mellan roller som har liknande ansvarsområden. För förbättringsgruppen rekommenderas 
även att det inom ramen för förbättringsarbetet ses över hur de yrkesroller som arbetar runt 
konstruktörer och produktsamordnare påverkas av eventuella förändringar. Skulle nya 
arbetsmetoder vara direkt relaterade till dessa andra yrkesroller bör även de sitta med i 
förbättringsgruppen. Detta för att minska risken för suboptimering gentemot andra funktioner 
och grupperingar. 
 
Det vid studien relativt nyuppstartade projektet kring ”värdeskaparen i centrum” har en direkt 
relevant koppling till förbättringsgruppens arbete. Kontinuerlig avstämning och delgivning av 
resultat mellan dessa grupperingar rekommenderas, då det kan leda till synergieffekter och 
ytterligare idéer. 

6.1 Omfördelning av arbetsuppgifter 
Den föreslagna justerade arbetsmodellen innebär ett antal förändringar i arbetsuppgifterna för 
de två yrkesrollerna. Dessa förändringar bygger även på justeringar i IT-systemstödet, men 
kan även prövas utan detta i ett utvärderande projekt. Förändringarna är: 
 

• Produktsamordnare ska vara delaktiga tidigt genom att närvara vid projektuppstarter. 
 

• Konstruktörer och produktsamordnare ska hantera det första ECO-uttaget tillsammans. 
Detta skapar möjligheter för produktsamordnaren att överblicka framtida inkommande 
underlag och därmed planera bättre. 
 

• Konstruktören ska ges möjlighet att själv ta ut artikelnummer och GP för att på så sätt 
bli mer självgående och minimera ställtider. Även AI ska kunna distribueras på egen 
hand utan produktsamordnarens medverkan. 
 

• I tidigt samarbete bör ECO-underlaget och den preliminära produktstrukturen kunna 
skrivas gemensamt. Detta ger kontinuerlig kontakt och ökad förståelse för den andra 
rollens arbetsuppgifter. 
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6.2 Ökad förståelse 
En ökad förståelse mellan konstruktörer och produktsamordnare gällande den andra 
yrkesrollen kan snabbt leda till förbättrad kommunikation och bättre planering. Även 
förståelse för hur utformningen av underlag, kontrollering av underlag samt IT-system 
påverkar andras arbete är av vikt. Därför bör: 
 

• Den redan påbörjade metoden med att nyanställda sitter ned med och utbildas av den 
andra rollen testas i större skala. 

 
• Kurser för att förstå den andra rollen genomgås. Det kan dels vara nyutvecklade 

tvärfunktionella kurser men även relevanta befintliga kurser. 
 

• Mallarna för ECO-skrivning vara pedagogiska och tydligt utformade. 
 

• En informationskampanj utföras för att påvisa att det finns mallar och rutiner för hur 
underlag ska utformas, och att dessa uppdateras kontinuerligt. 
 

• Det tydliggöras att GEO i första hand är ett arbetssätt som stöttar andra medarbetare i 
deras arbetsuppgifter och inte ett delsystem i Catia. 

 
Denna ökade förståelse bör i ett tidigt skede leda till att: 
 

• Konstruktörer, istället för att samla på sig, försöker fördela ECO-underlag över tiden 
för att minska produktsamordningens varierande arbetsbelastning, med toppar som för 
konstruktörens arbete innebär långa ställtider. 
 

• Konstruktörer tar ansvar för att de underlag som de lämnar ifrån sig håller den kvalitet 
som krävs på företaget. 
 

• De som kontrollerar underlag ser till att de har den kunskap som krävs för att bedöma 
kvaliteten i underlaget och inte lämnar ifrån sig ofärdigt material. 
 

• Konstruktörer tidigare sparar ned sina konstruktioner så att de blir tillgängliga för 
uppläsningar i GEO. 

6.3 Utveckling av datorstöd 
De skilda IT-system som hanterar produktdatainformation på Scania påverkar samarbetet 
mellan konstruktörer och produktsamordnare i hög grad. Uppgradering till nya IT-system är 
ett pågående projekt på Scania, men nedanstående punkter bör kunna beaktas och diskuteras i 
den föreslagna förbättringsgruppen för vidare befordran till ansvariga för IT-systemen. 
 

• Pappershanteringen av ECO:er vid statushöjning bör kunna ersättas av ett datorbaserat 
system. Den icke befintliga spårbarheten och de onödiga transporter som sker i 
dagsläget är inte förenligt med effektiv produktdatahantering. 
 

• Underlag som behövs skickas tillbaka från produktsamordning till konstruktör bör ske 
digitalt, med möjlighet till definiering av orsak till omtag. Detta skulle även 
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möjliggöra korrekt statistikhållning som gör att åtgärder kan sättas in på rätt område. 
Statistiken ger också bra uppföljningsmöjligheter efter utförda åtgärder. 
 

• Uttag av artikelnummer och GP bör i IT-miljön bli tydligare i form av 
alternativhantering och frånslag vid felaktig input. Detta för att förenkla hanteringen 
och möjliggöra en överföring av denna arbetsuppgift till konstruktörer. 
 

• Mallar som beskriver underlagens utformning bör kunna vara webbaserade istället för 
att ligga som nedladdningsbara dokument. Det skulle minimera risken för att 
utdaterade dokument ligger sparade lokalt och används istället för de dagsaktuella. 
 

• Produktsamordnarna bör på ett enkelt sätt kunna få tillgång till uppläsningar av 3D-
modeller genom produktstrukturen. Om detta löses på ett bra sätt kan 
produktsamordnarens behov av monteringsritningar minimeras och på sikt fasas ut för 
samtliga funktioner. 

 
• Att minimera antalet gånger produktstrukturen ska beskrivas kan för förbättrings-

gruppen vara en alltför stor uppgift, men att kommunicera behovet av detta till 
utvecklare av det nya IT-stödet är viktigt. 

6.4 Tvärfunktionellt arbete 
Scania har i sin egenskap som utvecklare av en komplex produkt mycket att vinna på att 
arbeta tvärfunktionellt. Ett försök med att arbeta mer som en tungviktig matrisorganisation 
skulle därför kunna ge positivt utfall. Om då produktsamordnare ska sitta utplacerade på 
konstruktionsgrupper bör följande hanteras: 
 

• Jämförelse kring produktsamordnarnas output för att säkerställa att specialist-
kompetens inte tappas och därmed bidrar till sämre kvalitet på utfört arbete.  

 
• Undersöka möjligheten att låta produktsamordnare sitta utplacerade endast då de som 

mest behövs i projekten, då detta tillåter dem att utveckla arbetsspecialistkompetensen 
och samtidigt arbeta tvärfunktionellt. 
 

• Tydliggöra respektive yrkesrolls ansvar och befogenheter för att minska risken för 
outtalade arbetsuppgifter som påverkar arbetsbördan. 

 

61 



 

62 



 

7. Referenser 
 ___________________________________________________________________________  

Till grund för den teoretiska referensramen och de metoder som har använts finns ett antal 
källor. De redovisas nedan i bokstavsordning som dels tryckt litteratur i form av böcker och 
forskningsartiklar och dels som resultat av sökningar via Internet. 
 ___________________________________________________________________________  
 
Adamsson, N., Malvius, D., Formal and informal roles in complex product development, 
(2005), KTH 
 
Andersson, Bengt-Erik, Som man frågar får man svar, (1994), Andra upplagan, Rabén 
Prisma, Kristianstad, ISBN 91 518 2672 0 
 
Barzilai-Nahon, Karine, Toward a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for 
Exploring Information Control (2008) Journal of the American Society for Information 
Science and Technology, volym 59 nummer 9 
 
Biddle, B. J., Recent developments in role theory, (1986), Vol. 12, Annual Reviews, Palo 
Alto, CA 
 
Chartrand, Jean-Pierre, Peretz, Isabelle, Belin, Pascal, Auditory recognition and domain 
specificity, (2008), Brain Research volym 1220  
 
Hanner, Bo, GEO, (2008) Föreläsning internt, Scania 2008-08-13 
 
Haskins, C., Forsberg, K., Krueger, M., Systems Engineering Handbook, (2007), International 
Council on Systems Engineering, Seattle, WA, Paper INCOSE-TP-2003-002-03.1 
 
Johanneson Hans, Persson Jan-Gunnar, Pettersson Dennis, Produktutveckling, (2004), Liber 
AB, Stockholm, ISBN 91 47 05225 2 
 
Johansson, Kent R., Metoder för IT-stöd (2004), Intern utredning, Scania. 
 
Johansson, Kent R., Om Scania (2008), Föreläsning internt, Scania 2008-06-12 
 
Johansson, K., Jungelius, E., Lillman N., IT-stöd för effektivt informationsutbyte i 
projektarbete (2001), Intern utredning, Scania. 
 
Kennedy, Michael N., foreword by Ward, Allen., Product Development for the Lean 
Enterprise, (2003), första upplagan, Richmond, VA, ISBN 1 892538 09 1 
 
Kotter, John P., Leading Change, (1996), Harvard Business School Press, USA,  
ISBN 0 87584 747 1 
 
Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (1997), Studentlitteratur, Lund 
ISBN 91 44 00185 1 
 
Lantz, Annika, Intervjumetodik, (2007), Upplaga 2:2, Studentlitteratur, Pozkal,  
ISBN 978 91 44 00832 5 

63 



 

 
 
Liker, Jeffrey K., The Toyota Way, (2004), McGraw-Hill, New York, NY,  
ISBN 0 07 139231 9 
 
Ljungberg, Anders, Larsson, Everth, Processbaserad verksamhetsutveckling, (2001), 
Studentlitteratur, Lund, ISBN 91 44 01270 5 
 
Malmqvist, Johan, Introduktion till produktdatahantering (PDM), (2005), Institutionen för 
Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers. 
 
Morgan, James M., Liker, Jeffrey K., The Toyota Product Development System, (2006), 
Productivity Press, New York, NY, ISBN 1 56327 282 2 
 
Pettus, Carrie A., Severson, Margaret, Paving the Way for Effective Reentry Practice: The 
Crictical Role and Function of the Boundary Spanner, (2006), The Prison Journal, volym 86, 
nummer 2 
 
Svensson, D., Malqvist, J. Strategies for Product Structure Management at Manufacturing 
Firms. Proceedings of DETC’00 (2000), Paper No DET2000/CIE-14607, Baltimore, MA 
 
Tonnquist, Bo, Projektledning, (2006), andra upplagan, Bonnier Utbildning, Stockholm, 
ISBN 978 91 62 28046 8 
 
Turner, Ralph H. Role Theory (2002), kapitel 12 i Turner, Jonathan H. Handbook of 
Sociological Theory, Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, 
ISBN 0 306 46554 X 
 
Törngren, M., Chen, D., Malvius, D., Axelsson, J., Model-based development of automotive 
embedded systems, (2007), Automotive Embedded Systems Handbook, to be released. 
 
Ulrich, Karl T., Eppinger, Steven D., Product Design and Development, (2008), fjärde 
upplagan, McGraw-Hill International edition, New York, NY, ISBN 978 007 125947 7 

7.1 Internet/Intranet 
About the Scania Group, Scania.com, Strategic platform, http://scania.com/about/platform/ 
(tillgängligt 2008-09-08) 
 
Hällnäs, M., Product Data Information (2006),  
http://scania.scania.se/oliver_upload/upl171953-PDI%20Education.pdf (tillgängligt 2008-06-
23) 
 
Karlsson, M., ModArc - Grundkurs för produktkonstruktörer (2008),  
http://scania.scania.se/oliver_upload/upl215966-PDM064.ppt#25 (tillgängligt 2008-06-23) 
 
Nationalencyklopedin, Organisation, 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276787&i_word=organisation (tillgängligt 2008-
10-10) 
 

64 



 

Scania intranet, OAS, (2006), 
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/file/showfile.p?fileid=115471 
(tillgängligt 2008-11-06) 
 
Scania intranet, Flygning, Egenskapsdriven produktutveckling, (2008), 
http://inline.scania.com/oliver_upload/upl227050-
Visualisering_EgenskapsdrivenProduktutveckling.ppt#17, (tillgängligt 2008-10-29) 
 
Scania intranet, How Scania is managed, (2008), 
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl244122-HSiM%202008-10_inline.pdf, (tillgängligt 
2008-10-14) 
 
Scania intranet, Kursbeskrivning Aros, (2008), 
http://webapp07.scania.com/g/gep/GEP_CourseInfo.aspx?CourseID=230&DetailId=624&La
ngId=19, (tillgängligt 2008-09-08) 
 
Scania intranet, Kursbeskrivning PDI, (2008), 
http://webapp07.scania.com/g/gep/GEP_CourseInfo.aspx?CourseID=251&DetailId=666&La
ngId=19, (tillgängligt 2008-09-08) 
 
Scania intranet, Product Development Process, (2008), 
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl219640-STD4303enu1.pdf (tillgängligt 2008-09-08) 
 
Scania intranet, Research and Development, (2008), 
http://inline.scania.se/oliver_upload/upl236047-R&D%20org%202008-08-14.ppt#1 
(tillgängligt 2008-11-05) 
 
Schuh, Günter, Rezenfeld, Henriqur, Assmus, Dirk, Zancul, Eduardo, Process oriented 
framework to support PLM implementation (2007) 
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2D-
4PG8H1W-
1&_user=4478132&_coverDate=03%2F31%2F2008&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort
=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4478132&md5=8ffc0bc833061e6dbd86d
85031903ba5#sec3 (Tillgängligt 2008-10-16) 
 
Söderberg, R., Geometry Assurance, http://inline.scania.com/oliver_upload/upl225425-
RDT_20080227.pdf, (tillgängligt 2008-06-25) 
 
Teresko, John. The PLM revolution (2004)  
http://www.industryweek.com/CurrentArticles/Asp/articles.asp?ArticleId=1558 (Tillgängligt 
2008-10-16) 
 

65 



 

66 



 

Bilaga A – Intervjuguide fas 1 
 

• Presentation av oss och syftet med exjobbet 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter? 
 
 
 
 

• Beskriv samarbetet mellan produktsamordnare och konstruktör? 
 
 
 

o Illustrera arbetsgången för en produktsamordnare/konstruktör 
Jämföra hur det är planerat att det ska se ut (gruppledare) mot hur det ser ut 
(”gruppmedlemmar”). 
 

- Kontakter 
- Informationsflöden 
- Steg för steg 
- Hur ser det ut nu? 
- Hur borde det se ut? 

 
 

o Vilka problem finns? 
 
 
 

o Flaskhalsar? 
 
 
 

• Kontakter 
 
 

• Kurstips 
 
 

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

A 



 

 



 

Bilaga B – Intervjuguide fas 2 
 

• Presentation av oss och syftet med exjobbet 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter? 
o Finns det några skillnader mellan den formella arbetsbeskrivningen jämfört 

med vad du gör? 
 

• Beskriv samarbetet mellan produktsamordnare och konstruktör? 
o Illustrera arbetsgången för en produktsamordnare/konstruktör 
 

- Vilka kontakter sker med vilka hjälpmedel, steg för steg 
- Informationsflöden 
- Hur ser det ut nu? 
- Fungerar det bra eller skulle du vilja förändra något? 
- Hur ofta behöver man uppdatera strukturen? 
- Hur lång tid tar det från uppdragsstart till dess att en första 

struktur är läsbar för GEO? 
 

o Finns det några problem eller flaskhalsar? 
 

• Hur är arbetsbelastningen som PS/konstruktör? 
 
• Hur kan PS underlätta konstruktörens arbete? 

o Vad kan konstruktören göra själv? 
 
• Har PS/konstruktör några övriga kontakter/intressenter? 

 
• Vilka kurser behöver man gå för att bli PS/konstruktör? 
 
• Hur används sammanställningsritningar? 

o Till vad? 
o Varför? 

 
• Kontakter Konstruktörer/PS som du samarbetar med? 

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

B 



 

 



 

Bilaga C – Intervjuguide benchmarking 
 

• Presentation av oss och syfte med exjobb 
 

• OK att spela in? 
 

• Beskriv processen från att konstruktör får uppdrag till och med beredning för 
produktion 

o Hur fungerar processen? 
o Flaskhalsar? 
o Några delar som är waste? 
o Gör en visuell modell (Får vi det för Volvo) 

 
• Hur är er produktstruktur uppbyggd? 

 
• Hur behandlar ni ändringar i produkten och dess struktur? 

o Vilka instanser samarbetar? 
o Vem gör vad? 
o Hur är de organiserade? 

 
• Vi förklarar vår nulägesbeskrivning 

o Diskussion kring denna och deras. 
 Likheter och skillnader 
 Fördelar/Nackdelar 

 
• Är det något som framkommit under intervjun som vi inte får använda? 

 
• Övriga synpunkter och frågor 

 

• Tack och hej 

 
 

C 


