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Sammanfattning 
Scania arbetar aktivt med att förbättra sin produktutvecklingsprocess, PD-processen. Att 
optimera utvecklingen innebär konkurrensfördelar i den allt hårdnade kampen som råder 
mellan industriföretag idag. För att kunna effektivisera produktutvecklingen krävs ett 
välstrukturerat arbetssätt där projekten fortlöper på ett smidigt sätt. 
 
PD-processen är uppdelad i tre faser och mellan varje fas sker en fasövergång. Scania Buss 
upplever att den inledande fasövergången inte sker på ett optimalt sätt. I och med att projektet 
byter fas stannar utvecklingsarbetet upp och information går förlorad. Detta leder till att 
starten av projekt i den andra fasen upplevs som problematisk. 
 
Syftet med detta examensarbete var att granska överlämningsprocessen i samband med den 
fasövergång som sker. Examensarbetet syftade dessutom till att undersöka om det material 
som ligger till grund för projektet är tillräckligt samt hur starten av projekt i den andra fasen 
kan underlättas. 
 
I början av detta examensarbete gjordes en grundläggande litteraturstudie. Merparten av den 
empiri som samlades in skedde vid de 26 intervjuer som genomfördes. Intervjuernas avsikt 
var att på ett systematiskt sätt kartlägga arbetssättet kring PD-processen. Inom ramen för 
denna studie anordnades dessutom en workshop och en benchmarking-studie med Electrolux 
utfärdades. Den empiriska studien följdes av en analys som resulterade i ett antal slutsatser 
och rekommendationer. 
 
Sammanställningen av resultatet visade bland annat på problem kring överlämnandet till följd 
av de oklara rollerna som råder i samband med överlämnandet. Det material som 
sammanställs av beredningen visade sig dessutom utnyttjas i liten utsträckning senare i 
projektet. 
 
Scania Buss Chassi rekommenderas att anordna ett överlämningsmöte i samband med att 
projektet byter fas. Mötets avsikt är att säkerställa att den information och kunskap som 
genererats inledningsvis utnyttjas i projektets andra fas. För att underlätta arbetet bör 
dessutom projektets mål och syfte förtydligas. Gällande den informations som sammanställs 
av beredningen föreslås egenskapsmålen och förankringen av resursuppskattningen att belysas 
på ett tydligare sätt. Tillgängligheten av denna information bör dessutom underlättas. 
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Abstract 
Scania is constantly trying to improve their product development process, the PD-process. 
The company, along with others, is optimizing their development process in order to gain 
advantage in terms of shorter lead times and larger market shares. For this to happen, a well 
organized process is required. 
 
The PD-process is divided into three different phases that are linked together by a hand-over 
procedure. Scania Bus has experienced problems that stem from a lack of hand-over routines, 
and as a result the product development process has been slowed down. This has a number of 
consequences, one of them being the complication of new project initiations. 
 
The main purpose of this master thesis was to review the hand-over procedure. Within the 
study the project directive was also to be examined, and a recommendation of how the start of 
a new project could be made easier was included. 
 
To begin with, a detailed literature study was conducted with the intention of obtaining the 
basic theoretical knowledge needed for this study. The empirical material was mainly 
accumulated from 26 interviews. The purpose of the interviews was to review the PD-process 
from all perspectives, and for that reason respondents with varying backgrounds were chosen. 
A workshop with 10 participants was also organized, in addition to a benchmark study with 
Electrolux. Following the empirical study, an analysis was made of the material derived from 
theoretical arguments. 
 
The completion of the empirical data showed, among other things, problems related to the 
hand-over procedure due to the vague roles and responsibilities. The study also showed the 
lack of use of the information generated by RBVC. 
 
The concluded master thesis resulted in a recommendation to Scania Bus Chassis to arrange a 
hand-over meeting in connection to the phase transition. The purpose of the meeting is to 
ensure that the information and knowledge that is created initially is used in the second phase 
of the project. To facilitate projects work, the purpose and goal of the project should be 
clarified. Regarding the information put together by RBVC, the lack of resources should be 
made clearer, and the accessibility of the information should be approved. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges bakgrunden och den frågeställning som ligger till grund för 
examensarbetet. Här presenteras även uppsatsens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Förmågan att snabbt introducera nya och innovativa produkter på markanden är den mest 
kritiska framgångsfaktorn för moderna konsumentföretag (Liker, 2004). Organisationer 
fokuserar därför i allt högre utsträckning på produkt- och processutveckling för att öka 
konkurrenskraften (Cooper, 2001). Produktutveckling innefattar en mängd konstruktions- och 
marknadsmässiga aktiviteter som ska koordineras och anpassas efter rådande omständigheter. 
Synen på produktutveckling har förändrats genom åren och värdesätts idag allt mer eftersom 
den starkt förknippas med företagets lönsamhet. Cooper (2001) menar emellertid att 
utveckling av nya produkter är ett strategiskt område som företag idag inte behärskar på ett 
tillfredställande sätt. Statistik visar att endast ca hälften av alla nya produkter är 
framgångsrika på marknaden (Cooper et al, 2004). Några av svårigheterna ligger i att urskilja 
de idéer med störst potential samt koordinera arbetet från utveckling till 
marknadsintroduktion. Den främsta konkurrensfaktorn inom produktutveckling är tid. Att 
förkorta utvecklingstiden leder till snabbare svar på marknadens behov och därmed större 
marknadsandelar. 
 
En av de allra största kostnaderna vid produktutveckling uppstår i själva utvecklingsfasen. 
Många företag har av den anledningen utvecklat standardiserade produktutvecklingsprocesser 
för att effektivisera arbetet (med produktutvecklingsprocess avses det förlopp av aktiviteter 
som omfattas av produktutvecklingsarbetet). Dessa reglerar beslut och faser samt avser att 
koordinera utvecklingsarbetet. Studier visar dock att vid framtagning av nya produkter är de 
steg som föreligger det faktiska utvecklingsarbetet vad som skiljer ett lyckat och misslyckad 
projekt (Cooper, 1994). Möjligheten att påverka utgången av en produktutvecklingsprocess är 
som allra störst i början av ett projekt (Morgan & Liker, 2006). Desto längre processen 
fortgår, desto dyrare och mer tidskrävande blir förändringar att åstadkomma. Up-front eller 
front-load är arbetssätt där tid och resurser avsätts tidigt i utvecklingsarbetet för att definiera 
och förtydliga projektet (Morgan & Liker, 2006). Dessa projekt är mer tidseffektiva och 
lönsamma (Cooper, 1994). 
 
Scania är ett av många företag som önskar att effektivisera och påskynda sin 
produktutvecklingsprocess. Företaget, som är en av flera aktörer inom den tunga 
fordonsindustrin, arbetar av den anledningen med verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar. Ett framgångsrikt förbättrings- och utvecklingsarbete innebär effektivare 
processer och stora besparingar som följd av minskade kvalitetsbristkostnader och frigörandet 
av tid. Detta menar Sörqvist (2004) är av avgörande betydelse för företags förmåga att kunna 
följa omvärldens förändringar och möta ständigt ökande kundkrav. Scania tror sig kunna 
åstadkomma en effektivare produktutvecklingsprocess genom bättre projektförberedelser, 
d.v.s. att ett mer noggrant arbete utförs i de tidigare projektfaserna. I linje med Toyotas front-
load modell avser företaget att förbättra det arbete som föreligger det faktiska 
utvecklingsarbetet. Som gensvar hoppas Scania på ett mer tillfredsställande sätt kunna möta 
de ökande kraven gällande kvalité och produktinnovation. Ett steg i att förbättra 
produktutvecklingsprocessen är att se över de överlämningar av information som idag sker 
mellan projektets olika faser. Sörqvist (2004) hävdar att de största förbättringsmöjligheterna i 
en process finns att göra i just gränssnittet mellan olika enheter, avdelningar och funktioner. 
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1.2 Scania 
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 
industri- och marinmotorer (se figur 1). Företaget grundades 1891 och är verksamt i ett 
hundratal länder. Scania har 31 800 anställda (juni 2006) och tillverkning sker i Europa samt 
Sydamerika. Företagets huvudkontor ligger i Södertälje där den mesta forskning och 
utveckling sker. Omsättning under 2005 var knappt 67 miljarder. Förutom försäljning av 
fordon marknadsför och säljer Scania tjänster inom service och finansiering (Scania Inline). 
 

 
 
Figur 1. Scanias produkter (http://imagebank.scania.com/indexie.jsp) 
 
Scania arbetar efter en produktutvecklingsprocess som kallas PD-processen1. Företagets 
kärnvärden grundar sig på att ha kunden i centrum, respektera individen och att eftersträva 
hög kvalité. Kvalitén uppnås genom snabba och kontinuerliga förbättringar. För att 
åstadkomma detta introduceras med jämna mellanrum förutvecklingsuppdrag, så kallade 
gulpilsprojekt (se figur 2). Dessa har till syfte att skapa en bas av möjliga produkter och 
kunskap för kommande projekt. Förutvecklingsuppdragen avser dessutom att minska riskerna 
och fastslå om idéerna är bärkraftiga. Uppdragen som beslutas att verkställas övergår 
sedermera till kontinuerlig introduktion, grönpilsprojekt. Den tredje uppdragstypen är 
produktuppföljning (rödpilsprojekt), dessa vårdar och uppdaterar det aktuella 
modellprogramet (Scania Inline, 2006). 

 
Figur 2. Scanias produktutvecklingsprocess – uppdragstyper. 
 
PD-processen som används idag baseras på ett tvärfunktionellt och parallellt arbetssätt. 
Metoden kännetecknas av begrepp som systematik och helhetssyn. Tankesättet har Scania, 
likt många andra industriföretag, hämtat från Toyotas processarbete. 

                                                 
1 Product development process 

 

Förutveckling 
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Scanias utvecklingsprogram gällande bussar leds av RB , bus chassis development. 
Avdelningen är indelad i ett antal grupper, däribland RBVC2 som jobbar med beredningar av 
busschassiutvecklingsprojekt (se figur 3). Beredningen har i uppdrag att analysera och 
definiera inkomna ärenden samt formulera syfte och mål. En av gruppens huvuduppgifter är 
att samordna och planera arbetet vilket innebär att de är högst delaktig i det tvärfunktionella 
arbetssättet. I beredningen sammanställs dessutom en aktivitets- och resursuppskattning 
vilken används som beslutsunderlag för att avgöra projektets framtid. 

 
Figur 3. Organisationsbild av RB - bus chassis development. 

1.3 Problembeskrivning 
RBVC upplever att produktutvecklingsarbetet har rätt fokus men ligger något sent i sitt 
förfarande. Den utarbetade produktutvecklingsprocessen är väl utformad och beskriver på ett 
utförligt sätt hur arbetet skall utföras. Detta arbetssätt efterföljs dock inte alltid och idag 
används exempelvis några olika metoder inom skilda grupper på Scania. RBVC ställer sig 
därför frågande vilka förbättringar som kan göras gällande det underlag som tas fram vid 
beredningarna. 
 
Idag finns ingen uttalad metod vid överlämnandet från förutveckling till kontinuerlig 
introduktion. Detta medför att överlämnandet upplevs som problematiskt. Vem som äger 
ärendet i övergången är inte definierat vilket leder till att uppstarten av projekt kontinuerlig 
introduktion försvåras. 

1.4 Syfte 
Syftet med föreliggande arbete var –  

att undersöka om det material som tas fram vid beredningen av gulpilsprojekt är 
tillräckligt för att underlätta uppstarten av grönpilsprojektet samt –  

 
att se över vilka möjliga förbättringar som kunde göras gällande överlämningsprocessen 
från gul- till grönpilprojektet samt -  

 
att samla de förbättringsförslag som fanns som sedermera skall kunna utgöra ett 
underlag för utformning av en framtida överlämningsmetod. 

                                                 
2 RBVC- Bus chassis vehicle coordination 

RB 
Buss Chassis  
Development

RBB 
Test and Analysis 

RBE 
Electrical Syst. & 

Drivers Area 

RBI 
Buss Chassis 

Design

RBP 
Product 

Engineering 

RBV 
Vehicle Design 

RBVC 
Co-ordination 
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1.5 Effektmål 
Examensarbetets effektmål består i att förkorta genomförande av grönpilsprojekt genom att 
förbättra kunskapsöverföring mellan gul- och grönpilsprojekt. 

1.6 Avgränsning 
Eftersom produktutvecklingsarbetet på Scania är av signifikant storlek bör en tydlig 
avgränsning göras. Denna studie avsåg därför endast att titta på förbättringsmöjligheter för 
busschassiutveckling, RB, med utgångspunkt från undergruppen RBVC. Scanias 
produktutvecklingsarbete kan brytas ner i ett antal delprocesser. Avsikten med detta 
examensarbete är dock inte att granska alla dessa delprocesser utan endast de som berör 
överlämningsprocessen. Målet med examensarbetet var att ta fram ett underlag som beskriver 
ett utvecklat arbetssätt vid initieringen av grönpilsprojekt gällande bussutvecklingsprojekt. 

1.7 Uppsatsens disposition 
Rapportens första kapitel ger en allmän inledning samt en beskrivning av studiens bakgrund 
och syfte. Efterföljande avsnitt, kapitel 2, 3 och 4, redogör för uppsatsens metod, Scanias 
produktutveckling och studiens teoretiska referensram. I kapitel 5 ges resultatet från de 
intervjuer som genomfördes. I detta avsnitt presenteras dessutom det material som erhölls i 
samband med benchmarking-studien. Examensarbetets analys pressenteras i kapitel 6 och 
slutsatser samt rekommendationer är samlade i rapportens sista kapitel. Uppsatsens 
disposition visas i figur 4. 
 

 
 

Figur 4. Uppsatsens disposition.
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2 Metod 
I metodkapitlet ges en beskrivning av de analys- och datainsamlingsmetoder som använts i 
uppsatsen. En kort motivering varför metoden valts ges även. Inledningsvis beskrivs 
examensarbetets tillvägagångssätt. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Grundläggande metodkunskaper är en förutsättning för att uppnå ett vetenskapligt resultat 
(Holme, 1997). Metoden ställer krav på forskaren att noggrant planerar arbetet för att inte 
försumma viktiga aspekter. Metoden skall ses som ett nödvändigt redskap för att ge en bättre 
och sannare uppfattning av de förhållanden som undersöks. Metodbeskrivningen bör vara så 
tydlig att läsaren kritiskt kan granska undersökningens trovärdighet (Holme, 1997). 

2.1.1 Hermeneutisk och positivistisk forskning 
För att utöva framgångsrik forskning krävs en god överblick av de olika vetenskapliga 
förhållningssätten (Patel, 2003). I modern tid talar man främst om två förhållningssätt, 
hermeneutiken och positivismen. De två inriktningar har vissa likheter men synsättet på 
människor, filosofi och vad som är kunskap skiljer sig. Positivism baseras på hårda fakta och 
iakttagelser av verkligheten. Inriktningen skiljer på antagande och verkliga förhållanden där 
begrepp som faktum och precision är av stor betydelse. Inom positivismen menar man att den 
kunskap som söks skall vara verklig och tillgänglig för sinnet och förnuftet (Patel, 2003). 
Hermeneutiken är positivismens motsatts där forskaren studerar det mjuka och lägger stor vikt 
vid att tolka innehållet. Inriktningen benämns ibland som tolkningsläran där man ”studerar, 
tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen” (Patel, 2003). 
 
Eftersom denna uppsats syftar till att granska produktutvecklingsprocessen och se över 
förbättringsförslag är studien främst hermeneutisk men även inslag av positivism finns. 

2.1.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Inom forskningsmetodiken skiljer man på kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. 
De som åtskiljer metoderna är sättet att generera, bearbeta och analysera den information som 
samlats in (Patel, 2003). Förenklat kan man säga att kvalitativa data består av ord medan 
kvantitativ data besår av siffror (Holme, 1997). Den kvalitativa metoden tar hänsyn till 
helheten något som den kvantitativa insamlingen inte gör. Generellt sett är den kvantitativa 
metoden mer resurskrävande än den kvalitativa eftersom en stor mängd data behövs för att 
statistisktsäkerhetsställa undersökningen (Holme, 1997). Metoden ger emellertid ett objektivt 
resultat som lätt kan tydas av forskaren. Patel (2003) betonar dock att trots att metoderna 
framstår som motpoler används i stor utsträckning en kombination av de båda i den 
vardagliga forskningen. 
 
I denna studie används en kvalitativ datainsamling metod. Anledningen är att studien 
behandlar informationsflöden som till stor del baseras på att förstå och tolka medarbetarnas 
behov. Dessutom inhämtas informationen vid intervjuer och verbala möten vilket associeras 
med kvantitativa data (Holme, 1997). 

2.1.3 Induktion och deduktion 
En forskares uppgift är att skildra sambandet mellan teori och verkligheten, empirin (Patel, 
2003). Deduktion och induktion är två alternativa sätt att realtera teori och empiri. Induktion 
är ett logiskt resonemang som bygger på gjorda iakttagelser medan deduktion syftar till att 
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härleda ett samband (Holme, 1997). Induktion är ett sätt att med teorins hjälp skapa en 
hypotes och se om den överrensstämmer med verkligheten. Exempelvis, alla människor dör så 
jag kommer också att dö. En deduktiv slutsats däremot drar slutsatser om något som inte är 
fastslaget. Exempelvis, min pappa blev 76 år gammal så jag kommer också att bli 76 år 
gammal. 
 
Denna uppsats är av både induktiv och deduktiv typ. Direkta slutsatser som dras utifrån den 
litteratur som studerats är induktiva.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Det finns många olika sätt att samla information för att besvara en frågeställning. Teknikerna 
är många. Några exempel är att använda befintliga dokument, prov och tester, observationer 
samt intervjuer och enkäter (Patel, 2003). Patel (2003) menar att valet av teknik baseras på 
frågeställningen samt tiden och de resurserna som avsatts för studien. Johansson Lindfors 
(1993) delar in metoder vid insamling av data i standardiserade, upptäckar- och 
problemlösningsmetoder. Till de standardiserade metoderna hör enkät och intervjustudier 
samt granskning av redan insamlade data och innehållsanalys. Gemensamt för dem är att de 
bygger på empiriska observationer på ett strukturerat sätt för att säkerställa att respondenterna 
ställs inför samma situation (Johansson Lindfors 1993). Öppna intervjuer, observationer och 
dokumentanalys tillhör upptäckarmetoden. Dessa syftar till att med hjälp av teori skapa 
förståelse av det undersökta området. Till problemlösningsmetoder hör deskriptiva 
(beskrivande) och aktionsorienterade datainsamlingsmetoder. Följande metoder används då 
studier sker via deltagande och granskning av de förändringar som uppstår av det undersökta 
området (Johansson Lindfors, 1993). 
 
I denna uppsats användes främst upptäckarmetoden. En stor del av den datainsamling som 
gjordes skede genom intervjuer och observationer, typiska upptäckarmetoder. 

2.2.1 Primär- och sekundärdatainsamling 
Datamaterial klassificeras som primär- eller sekundärdata (Patel, 2003). Tidigare 
dokumenterande data går under benämningen sekundärdata medan primärdata syftar till ny 
information som samlats in. Ett utmärkt sätt att ta del av sekundärdata är litteraturstudier. 
Metoderna för att samla in ny information varierar, ett tillvägagångssätt är att genomföra 
intervjuer (Lantz, 1993). 
 
I denna uppsatts samlades både primär och sekundärdata in. Merparten av primärdata 
insamlades vid intervjuer medan sekundärdata erhölls i samband med litteraturstudier. 

2.2.2 Litteraturstudier 
En lämplig metod för att höja kunskapsnivån inom ett område är litteraturstudier (Patel, 
2003). Att studera litteratur ger dessutom forskaren en uppfattning om tidigare insatser som 
gjorts inom området. Litteratur kan inhämtas från exempelvis böcker, artiklar eller rapporter 
och bör studeras innan den slutgiltiga problemformuleringen fastställs. Patel (2003) menar att 
litteraturstudier bör ske i omgångar, inledningsvis för att skapa en överblick och 
grundläggande kunskap, för att senare studera exakt det område som berör frågeställningen. 
Eftersom de inledande studierna har i avsikt att orientera forskaren inom problemområdet bör 
litteraturen vara av bred och fundamental typ. Litteraturen hjälper rapportförfattaren att 
identifiera framstående forskare och litteratur som berör uppsatsen (Patel, 2003). I detta skede 
kan uppsatsen avgränsas och centrala begrepp samt sökord fastställas. Litteratur är ett bra 
hjälpmedel och bör användas kontinuerligt under arbetets gång (Patel, 2003). 



~ Metod ~ 

 7

Inledningsvis studerades ett brett litteraturmaterial, en fördjupning inom ämnesområdet 
process-, förbättrings- och produktutvecklingsarbete gjordes. Den litteratur som studerades 
återfanns i böcker och artiklar, se referenser. Som sökverktyg användes Libris webbsök, SAE 
Digital Library och Scania Library and Information Services3. Förutom att öka kunskapen 
inom området avsåg författaren att urskilja lämplig analysmetod genom litteraturstudier. 
 
För att få en bra teoretisk grund att stå på gjordes en omfattande litteraturstudie. Men eftersom 
studien pågick under endast 20 veckor tvingades dock en prioritering av litteratur att göras 
och relevant litteratur kan därför ha förbisetts. 

2.2.3 Intervjuer och samtal 
”Att ställa frågor är oftast det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar 
eller känner inför en företeelse vi intresserar oss för.” 
 (Lantz s 11, 1993) 

Beroende på undersöknings natur lämpar sig intervjuer mer eller mindre bra som 
insamlingsmetod. Enligt Christensen (2001) finns det fyra aspekter som underlättar valet av 
insamlingsmetod samt antyder om intervjuer ska genomföras eller inte. De fyra aspekterna är 
uppsatsen problem och syfte, den personliga kontakten, frågornas natur och tidsaspekten. 
Uppdragets syfte och natur är vad som i huvudsak avgör hur undersökningen utformas. Detta 
gäller även vid valet av insamlingsteknik. Intervjuer är en passande metod då syftet är att lyfta 
fram och belysa bakomliggande orsaker (Christensen, 2001). På grund av intervjuns 
utformning ges forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis utveckla respondentens 
svar (Christensen, 2001). I situationer då problemställningen är komplicerad eller målgruppen 
svåranträffbar, exempelvis höga chefer, kan det personliga mötet vara avgörande om 
respondenterna kommer att medverka eller inte. Den personliga kontakten är dessutom av 
betydelse eftersom den ger intervjuaren möjligheten att skapa ett förtroende hos den 
intervjuade. Detta kan leda till att den tillfrågade öppnar upp sig något och besvarar frågor 
som är av känslig natur eller konfidentiella. 
 
Intervjuer är i regel mindre tidskrävande än enkätundersökningar eftersom de är lättare att 
koordinera (Christensen, 2001). Intervjuer är därför lämpliga ur en tidsaspekt. Metoden passar 
när frågorna är öppna och komplexa. 
 
Inom intervjumetodiken skiljer man på strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer (Lantz, 1993). Vid en strukturerad intervju används redan i förväg bestämda frågor 
och frågeområden. Frågorna är många gånger samlade i en enkät där den tillfrågade ges 
förbestämda svarsalternativ (Lantz, 1993). Vid en semistrukturerade intervju används en 
intervjuguide med teman och frågor som berörs under intervjun. Avsikten är att på ett ordnat 
sätt leda intervjun men att inte i detalj styra den. En helt öppen intervju är motsatsen till den 
strukturerade intervjun. Denna intervjuform, som betecknas som ostrukturerad, innebär att 
intervjuaren ställer en öppen fråga som den tillfrågade kan utveckla ett fritt svar kring (Lantz). 
Intervjun är informell och saknar precisa frågor. 
 
Intervjuerna som genomfördes i denna undersökning var personliga semistrukturerade 
intervjuer. De inledande intervjuerna var öppna intervjuer och kan mer liknas vid samtal. Av 
anonymitetsskäl har inte de personer som intervjuats namngivits. Detta för att säkerhetsställa 
att respondenterna på ett fritt och öppet sätt skulle kunna uttrycka sina åsikter utan att behöva 
tänka på ett eventuellt efterspel. 
                                                 
3 Scanias interna biblioteksservice (Scaniabiblioteket) 
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Totalt genomfördes 26 intervjuer i denna studie. I första hand intervjuades gruppchefer och 
objektledare4 från linjeorganisationen RB samt projektledare. Intervjuernas genomsnittliga 
längd var 60 minuter, ett fåtal var endast 30 minuter och några enstaka 120 minuter långa. 
Intervjuerna ägde rum hos respektive respondent som uppmanades att boka ett rum där 
intervjun kunde utföras. Detta gjordes för att underlätta för respondenterna så att dessa inte 
tvingades förflytta sig från sin arbetsplats. Med tanke på Scaniaområdets storlek ansågs detta 
nödvändigt för att inte ta mer än tid än nödvändigt av respondenten. 
 
Validiteten vid insamling av empiri är avgörande för studiens trovärdighet. Då intervjuer 
främst användes för att samla in empiri är dess utformning av stor betydelse. I denna studie 
används semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide, se bilaga 2. Valet av 
intervjumodell gjordes med avsikt att skapa en avslappnad och öppen konversation. 
Intentionen var att både intervjuaren och respondenten skulle ges möjlighet att ställa 
följdfrågor för att förtydliga och minska risken för missförstånd. Frågorna tillhanda gavs inte 
till respondenten innan intervjun hölls, utan endast en beskrivning av intervjuämnet gavs. 
Anledningen till detta var en förhoppning om att spontana svar skulle ges. Resonemanget 
grundar sig på att personliga intervjuer till stor del bygger på egna åsikter och värderingar 
(Lantz, 1993), och därför ansågs detta inte nödvändigt. 
 
När studiens empiriinsamling grundar sig på intervjuer finns en risk för bortfall av 
intervjuobjekt. Om personerna är mycket uppbokade, vilket är verkligheten för de flesta 
chefer inom Scania, krävs därför god framförhållning. För att undvika bortfall bokades av den 
anledningen intervjuerna in i ett tidigt skede av studien. Detta resulterade i att ingen 
respondent tvingades avstå från att medverka. 

2.2.4 Observationer 
Observationer är den mest grundläggande metoden för att få en beskrivning av det som 
händer just nu (Holme, 1997). Metoden innebär att forskaren under en längre eller kortare tid 
är tillsammans med de personer som ingår i undersökningen. Observationer kan bygga på ett 
aktivt eller passivt deltagande. Holme (1997) menar att konsten att observera är att delta utan 
att påverka sammanhanget. 
 
I denna undersökning gjordes ett stort antal observationer, från arbetes start till dess slut. Med 
observationer menas i denna uppsats iakttagelser av ett samanhang. Författaren medverkade 
vid många möten för att skapa förståelse för arbetssättet kring PD-processen. 

2.2.5 Benchmarking 
”Benchmark: Att undvika att uppfinna hjulet en gång till” 
 (Siq, 2006) 
 
Begreppet benchmarking myntades i slutet av 1970-talet av företaget Xerox (Sörqvist, 2004). 
Ordet benchmark härstammar från engelskans måttstock, norm, och ursprungligen användes 
uttrycket inom textilindustrin (Establish, 2006). Syftet med benchmarking är att jämföra sig 
med andra företag och skapa en referensram. Metoden kan användas av företag inom samma 
typ av bransch men även inom helt andra branscher eftersom arbetssättet syftar till att lära av 
de bästa oavsett industri och land (Wikipedia, 2006). I fall där benchmarking används för att 
lära av helt andra branscher krävs ett relevant jämförelseunderlag (Siq, 2006). Metoden har 
visat sig användbar vid studier av arbetsflöden och processer. Många organisationer ställs 

                                                 
4 Objektledare - ansvarig för att leda det tvärfunktionella arbetet inom objektet/projektet 
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inför samma problem och vill åstadkomma ungefär samma resultat, men arbetssätten varierar. 
Företag bör därför eftersträva att hitta de bästa metoderna och dra lärdom av dem (Siq, 2006). 
Benchmarking beskrivs som en metod att identifiera framgångsfaktorer, analysera och dra 
slutsatser för att sedan använda resultatet (Siq, 2006). 
 
Författaren använde sig i denna undersökning av benchmarking för att dra lärdom av hur 
andra företag arbetar kring produktutvecklingsprocesser och projektöverlämnanden. På grund 
av studiens tidsbegränsning, 20 veckor, påverkades valet av metoder. Benckmarking ansågs 
som en passande metod men dess användning fick begränsas som följd av studiens limiterade 
tid. Av denna anledning gjordes endast benchmarking med ett utomstående företag. Studiens 
bredd hade kunnat ökas genom benchmarking av ytterligare företag. 

2.2.6 Workshop 
work|shop • möte med vetenskapligt el. konstnärligt ämne där deltagarna delar med sig av 
erfarenheter, kollokvium 
 Svenska Akademins ordlista (2005) 
 
Ordet workshop [verkstad] kommer från engelskan och syftar till en plats där arbete utförs 
(Eliasson & Larsson, 2005). Arbetssättet beskrivs som ett väldefinierat möte då en grupp 
människor under ledning av en facilitator arbetar fram ett gemensamt resultat (Eliasson & 
Larsson, 2005). Tillvägagångssättet är lämpligt när flera personer är involverade i ett problem 
eller utvecklingsområde. 
 
Facilitatorn är den som håller i workshopen och har i uppgift att leda gruppen till ett neutralt 
resultat. Andra benämningar som också används är moderator eller mötesledare (Eliasson & 
Larsson, 2005). Facilitatorns jobb är att uppmana deltagarna till att medverka och skapa 
förståelse för uppgiften. Dennes ansvar är också se till att tiden används på ett konstruktivt 
sätt och att gruppen håller sig till ämnet och inte svävar iväg. 
 
Workshop är ett enkelt och effektivt sätt att bedriva ett möte på (Eliasson & Larsson, 2005). 
Arbetssätet möjliggör att på en kort tid ta fram ett resultat eftersom åsikter och konflikter 
snabbt synliggörs. Metoden bygger på engagemang och deltagande av samtliga i gruppen där 
olika perspektiv möts. Workshop är passande vid exempelvis förändrings- och 
förbättringsarbete av processer (Eliasson & Larsson). En fördel med arbetssättet är att den 
skapar behörighet och känsla för samhörighet eftersom det är gruppen som arbetar fram 
resultatet. 
 
Eliasson & Larsson (2005) pointerar dock att workshop inte är lämplig vid alla 
mötesutföranden. Den bör exempelvis inte användas när syftet är oklart och kompetensen 
saknas inom gruppen. Om gruppdeltagarna inte har befogenheter saknar workshopen mening 
och skall därför inte genomföras. Workshopen är ett oerhört slagkraftigt verktyg men bör bara 
användas vid rätt tillfälle (Eliasson & Larsson, 2005). För att lyckas med en workshop måste 
förberedelserna vara utförliga och deltagarna informerade (Eliasson & Larsson, 2005).). 
 
I detta arbete användes workshop som ett verktyg att under samlade former beskriva dagens 
arbetssätt i grupp. Metoden ansågs vara en möjlighet att samla åsikter och skapa förståelse för 
arbetet. Deltagandet vid den workshop som anordnades var inte fullständigt. Två deltagare 
lämnade återbud av de 12 som bjöds in, som ställföreträdare skickades istället 
grupprepresentanter 
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2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kylén (2004) beskriver validitet som värdet av de uppgifter man får in i samband med en 
undersökning. Validiteten beskriver hur användbara uppgifterna är för att lösa det ställda 
problemet. Ett sätt att mäta validiteten är att titta på frånvaron av systematiska fel (Kylén, 
2004). Reliabiliteten anger tillförlitligheten, det vill säga om data är stabila och sanna. 
Reliabiliteten mäts genom att upprepa datainsamlingen. Om resultatet är detsamma är 
reliabiliteten hög, slumpmässiga fel förekommer i en liten utsträckning. 
 
Objektivitet eller generaliserbarhet är ett mått på om det framtagna resultatet gäller även för 
andra grupper eller individer (Patel, 2003). Ett annat sätt att uttrycka generaliserbarheten är 
sannolikheten att från ett slumpmässigt urval dra slutsatser om hela populationen (Holme, 
1997). Forskaren bör av den andledningen sträva efter att ta fram information som möjliggör 
generalisering. Svårigheten är att inga garantier finns för att den information som samlas in är 
det (Holme, 1997). I en undersökning bör därför forskaren ta ställningen till hur individerna 
väljs ut. Om inte hela populationen kan undersökas måste därför ett slumpmässigt urval ske 
(Patel, 2003). 
 
För att erhålla en hög validitet träffades rapportförfattaren och handledaren på Scania 
kontinuerligt under studiens gång. Mötenas avsikt var att säkerhetsställa att arbetet var på rätt 
spår. För att uppnå god reliabilitet användes en i förväg sammanställd intervjumall genom 
hela studien. 

2.3.1 Urval 
”En professionell genomförd intervju skall möjliggöra resultatet som är tillräckligt 
tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra att kunna komma andra 
till del” 
 (Lantz s 9, 1994) 
 
Vid genomförandet av den empiriska undersökningen bör ett urval ske (Holme, 1997). Två 
skilda urvalsmetoder är teorigenererade och avbildande forskningsansatser. Den avbildande 
forskningsansatsen baseras på ett stort antal respondenter och urvalet sker statistiskt. 
Teorigenererande forskningsstrategier grundar sig på ett litet antal respondenter där urvalet är 
riktat eller begränsat (Holme, 1997). 
 
I denna studie genomfördes efter ett urval flertalet intervjuer och samtal med personer inom 
produktutvecklingsprocessen. Urvalet av respondenter skedde på ett icke-sannolikhetsurval. 
Icke-sannolikhets innebär att forskaren själv väljer ut intervjuobjekten utifrån sin egen 
bedömning. Denna urvalsmetod genererar inte representativitet av populationen och är därför 
inte generaliserbar. Eftersom intervjuobjekten själv valts av forskaren finns inga garantier på 
att olika respondenter finns företrädda (Holme, 1997). Icke-sannolikhetsurval lämpar sig vid 
kvalitativa studier då respondenterna skall ha insikt och kunskap om det undersökta området 
och inte vara statistiskt representativa (Christensen, 2001). 
 
I detta arbete valdes intervjuobjekten av författaren i samråd med handledaren på företaget. 
De inledande intervjuer hade i avsikt att skapa en övergripande förståelse för 
produktutvecklingsprocessen och genomfördes därför med ett stort antal personer med 
varierande bakgrund. De intervjuade personerna tillfrågades sedan i sin tur att ge namn på 
personer som de ansåg vara lämpliga att intervjua. Detta minimerade handledarens möjlighet 
att påverka urvalet och resultatet. 
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2.4 Analysstruktur 
För att underlätta läsningen bör en tydlig rapportstruktur förekomma (Kvale, 1997). Att dela 
in rapportens delar i rubriker och avsnitt är därför att föredra. Detta gäller inte minst analys 
delen som bör ske på ett strukturerat sätt (Kvale, 1997).  
 
I denna studie används en analysstruktur som bygger på indelning i ämnesrubrikerna, 
produktutveckling, PD-processen, gulpilsberedningar, beslutsunderlaget, informationsutbytet 
och överlämningsprocessen. Inledningsvis planerades en SWOT-analys att användas men 
metoden visade sig inte vara lämplig i sammanhanget. 
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3 Scania och produktutveckling 
Följande information är hämtat från Scanias produktutvecklingsguide, PD-guiden 2005, om 
inte annat anges. Scania arbetar efter en produktutvecklingsprocess (PD-processen) som syftar 
till ständig produktutveckling inom företaget för att utveckla Scanias produkter och tjänster. 
Syftet är att förbättra lönsamheten och kvalitetssäkra produktintroduktioner etc. Den metod 
som används inom PD-processen kallas PD-metoden och beskriver produktutvecklingsarbetet. 
Arbetets hörnstenar bygger på följande tre principer, 

• Standardiserat arbetssätt 
• Tvärfunktionellt och parallellt arbete 
• Erfarenhetsåtervinning (Lesson Learned) 

Den mest genomgående och belysta principen för Scania är tvärfunktionellt och parallellt 
arbete. Företaget jobbar aktivt med att standardisera och visualisera arbetssättet för att uppnå 
detta. Metoden syftar till att i ett tidigt skede tydliggöra uppdraget för att förstå dess tidsram, 
krav samt kundens behov. Avsikten är att se till att alla aktiviteter och detaljer behandlas i ett 
tidigt skede av uppdraget och inte bara övergripande frågor. Aktiviteter och informationer 
skall kopplas i ett flöde och information och synpunkter skall förmedlas så ofta och tidigt som 
möjligt. Principen bygger på snabb kommunikation och direkt agerande. Medarbetare 
uppmanas att delta i aktiviteter för att förstå andras situation och skapa relationer inom 
företaget. 

3.1 Uppdragstyper (Gul-, Grön- och Rödpil) 
Inom Scania talar man om uppdrag och projekt av olika uppdragstyper. Dessa är 
förutveckling, kontinuerlig introduktion och produktuppföljning. Förutvecklingsprojekt, även 
kallade gulpilsprojekt, har i syfte att ta fram en bas av möjliga produkter och kunskap som 
kan användas i kommande projekt i kontinuerlig introduktion och projektuppföljning. Projekt 
av typen kontinuerlig introduktion går under betäckningen grönpilsprojekt. Dessa är större 
projekt som utvecklar och introducerar nya produkter på marknaden. Uppdragen leds av en 
ansvarig projektledare som tillsammans med en annan projektledare från marknadssidan 
introducerar projektet med jämna mellanrum för att ge en snabb marknadsrespons. 
Arbetssättet ger utrymme för produktanpassning där kunden alltid ställs i centrum. 
Produktuppföljningsprojekt, så kallade rödpilsprojekt, ser till och uppdaterar aktuella 
produkter. 

3.1.1 Förutveckling 
Scania har som målsättning att introducera produktförändringar med jämna mellan rum för att 
skapa en känsla att varje ny bil är en förbättring till den föregående. Förutvecklingen syftar till 
att i friare former skapa en bas av möjliga produkter och kunskap för kommande 
projekt/uppdrag. 

Scania nämner följande anledningar till varför företaget jobbar med förutveckling. 
• Minska riskerna i grönpilsprojekten genom att innan projektstart ta reda på om 

framlagda idéer är bärkraftiga 
• Kartlägga risker för intrång i andras patent 
• Öka antalet tillgängliga idéer och innovationer och om möjligt skydda dem med egna 

patent 
• Skapa en portfölj med intressanta koncept och tekniska lösningar 
• Öka planeringsprecisionen i grönpilsprojekt 
• Minska time-to-market för nya funktioner/egenskaper 
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Den avslutande aktiviteten i gulpilsarbetet är beredningen. Denna har i syfte att analysera 
affärsmöjligheter för projektidéer, samt prioritera vilka uppdrag som ska lyftas till beredning 
för kontinuerlig introduktion, projekt eller produktanpassning. Beredningen resulterar i ett 
beslutsunderlag och ett uppdragsdirektiv (Inline, 2006). 

3.1.2 Kontinuerlig introduktion 
Kontinuerlig introduktion utvecklar och introducerar nya produkter på marknaden. Dessa 
uppdrag är större och drivs av en projektledare från UP, projektkontoret. Linjens ansvar är att 
utveckla produkten och informera projektledningen om projektläge och måluppfyllelse. 
Linjen har i ansvar att organisera arbetet i objekt5 samt utse objektledare. Objektledare leder 
det tvärfunktionella arbetet mellan linje organisationen och projektkontoret. Personen ansvar 
för sitt objekt med uppgift att upprätta och underhålla objektdefinitionen samt den 
tvärfunktionella tidsplanen. Objektledaren driver på, bevakar samt rapporterar uppgifter och 
krav för arbetet. Han eller hon skapar ett team av objektmedlemmar. 
 
Projektledningen beskriver och följer upp projekt- och produktmål. De har i ansvar att 
etablera en resurssäkrad projekttid samt en projektdefinition. Projektledningen skapar ett 
projektteam och informerar alla berörda om projektet. I detta ansvar ingår också att 
kontinuerligt följa upp projektets läge samt vid avvikelser initiera, föreslå och vid behov 
genomföra åtgärder. 
 
I början av fas ett skapas en projektdefinition. Denna skapas av projektteamet under ledning 
av projektledaren. Projektdefinitionen innehåller effektmål, projektets mål, begränsningar, 
budget, organisation och tidsplan. Projektdefinitionen skapar ett åtagande mellan linje- och 
projektorganisationen. Från projektkontoret (UP) anordnas i samband med starten av ett nytt 
projekt ett uppstartsmöte, en kickoff. Kickoffen, som också benämns CR0 (Concept review 0) 
har i uppgift att samla projektteamet och öka förståelsen för projektet. 
 
Ett projekt delas in i ett antal objekt. Dessa objekt är åtagande av linjen och definieras och 
avgränsas av respektive linjechef. Med hjälp av uppdragsdirektivet och uppstartsmötet skapas 
en objektdefinition. Denna skapas av objektets medlemmar och objektledaren. Projektets 
övergripande mål utgör mål som bryts ner för respektive objekt. För varje objekt anges en 
tidsplan, begränsningar och budget. 
 
När ett nytt utvecklingsprogram tas fram resulterar detta i en teknisk specifikation. Projektet 
bryts ner i mindre delar, först till objekt, sen till MECO6 och vidare i ECO7. MECO, Main 
Engineering Change Order, och ECO, Engineering Change Order, beskriver 
utvecklingsuppdraget. För enskilda ECO ansvarar konstruktörer på linjen. Varje ECO, och 
därmed MECO och objekt drivs genom fem faser under samlad introduktion, eller grönpil. I 
varje fas skall ett antal MD, Main Deliverable, levereras till projektet i varje ECO. Ett MD 
delas i vissa fall upp i ett antal D, Deliverable. Ett MD kan vara att förbereda ECO:t för 
fasövergöng medan ett D kan vara t.ex. att etablera provplanen. MD och D ger således en 
nedbruten arbetslista inom varje fas (Eklöf & Dimitriou, 2004). För varje projekt tas dessutom 
en TS8 (teknisk specifikation) fram som beskriver uppdragets produktvarianter.

                                                 
5 Objekt - Ett delprojekt inom ett utvecklingsuppdrag 
6 MECO - Main Engineering Change Order: Övergripande produkt förändring 
7 ECO - Engineering Change Order: . Mindre produktutvecklingsuppdrag. Underordnat ett MECO 
8 Teknisk specifikation - beskrivning av Scanias produktvarianter 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges uppsatsens teoretiska referensram som syftar till att ligga till grunden för 
den analys av resultatet som presenteras i kapitel 6. Följande ämnesområden ansågs relevanta 
för denna studie, produktutveckling, processer, projekt och kunskapsöverförning. Valet av 
teori grundade sig på uppsatsens titel Utveckling av Scania Buss projektöverlämningsprocess 
– En studie för effektivare produktutveckling. Eftersom studien hade för avsikt att granska 
produktutvecklingsprocess, med fokus på överlämningen, bedömdes grundläggande teori 
gällande produktutveckling och processer vara nödvändig. Då produktutvecklingsarbetet 
bedrivs i projektform studerades även detta ämnesområde. Teori som behandlar 
kunskapsöverförning ansågs också relevant eftersom uppsatsen syftar till att förbättra 
överlämningsprocessen. 

4.1 Produktutveckling 
Produktutveckling är det förlopp som föregår framtagandet av en ny produkt i ett företag eller 
en organisation (Nationalencyklopedin, 2005). Produktutveckling kan ses som en process, i 
litteraturen vanligen benämnt produktutvecklingsprocess, som spänner från brainstorming, 
produktutformning, beaktande av miljötålighetsteknik och marknadsundersökningar till 
konstruktion, tillverkning och marknadsförning (ibid.). Inom produktutvecklingen brukar 
traditionellt två olika drivkrafter urskiljas, teknik och marknad. Teknikdriven utveckling 
(Technlogy push) baseras på ny teknik som marknaden inte tidigare sett. Den teknikdrivna 
utvecklingen är ofta långsiktig, tiden det tar för produkten att etablera sig på marknaden är 
signifikant. Marknadsdriven utveckling (Market Pull) baseras på marknadens behov och 
konkurrerande produkter (Johannesson et al, 2004). Denna typ av utveckling är snabb och 
bygger till stor del på användandet av redan känd och beprövad teknologi. Marknadsdriven 
utveckling är extremt kundfokuserad och den som dominerar företagsutvecklingsarbetet. Den 
här typen av utveckling är kortsiktig och handlar många gånger om modifieringar och 
förbättringar av befintliga produkter. Industriföretag arbetar främst med marknadsdriven 
utveckling, det vill säga att tillfredställa kundens behov. Hur konkurrerande företag agerar 
påverkar därför starkt ett företags produktutvecklings strategi (Johannesson et al, 2004). 
 
Enligt Johannesson et al (2004) karaktäriseras produktutveckling av iteration, integration och 
innovation. Andra karakteristiska begrepp är helhetssyn, syntes, kreativitet, kundanpassning, 
och livscykelperspektiv. Produktutveckling handlar om att arbeta med öppna och divergenta 
(avvikande) problem. Det finns inte bara en korrekt lösning utan antalet är nästintill 
obegränsat.  

4.1.1 Produktutveckling och organisation 
Traditionellt sett har produktutvecklingsarbetet i större företag påverkat en stor del av 
företagets organisation. Produktutveckling i den klassiska linjeorganisationen, med 
uppdelning i funktionella avdelningar som forskning och utveckling, konstruktion, 
produktion, marknad etc., leder ofta till att utvecklingsprojektet slussas mellan de olika 
avdelningarna. Denna stegvisa utveckling, med förändringar i respektive led, resulterar i sena 
och omfattande konstruktionsändringar (Cooper, 1994). Eftersom vissa funktionsavdelningar 
kommer in ett sent skede av utvecklingsprocessen har dessa små möjligheter att påverka 
utvecklingen. Detta är högst olämpligt och försenar samt fördyrar utvecklingen av en ny 
produkt (Johannesson et al, 2004). Allt för täta väggar (avgränsningar) mellan olika 
funktioner eller avdelningar leder till samarbetssvårigheter och NIH-syndromet (Not Invented 
Here), en ovilja att ta över och utveckla någon annans idéer. Syndromet förekommer främst 
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inom stora företag där kontakten är bristfällig och avståndet mellan de olika funktionerna 
konstruktion, produktion och marknad är stort (Johannesson et al, 2004). 
 
Ett sätt att effektivisera produktutvecklingsprocessen är att integrera företagets olika 
funktioner (se figur 5). Detta kan åstadkommas genom att bilda projektteam med medlemmar 
från de olika delarna av linjeorganisationen. Arbetssättet bygger på parallellt och samtidigt 
arbete där projektets alla aspekter behandlas i ett tidigt skede av projektet. Modellen för denna 
typ av arbete benämns Integrerad produktutveckling och introducerades under 1990-talet 
(Johannesson et al, 2004). Engelskan använder Concurrent Engineering eller Simultaneous 
Engineering och nyckelbegrepp är teamwork och samverkan. En bidragande orsak till att 
arbetssättet kom till är att teknikutveckling har blivit allt mer tvärvetenskaplig och kräver 
integration i allt större utsträckning (Morgan & Liker, 2006). 

 
Figur 5. Skillnad i tid mellan traditionell och integrerad produktutveckling. (Johannesson et 
al, 2004) 

4.1.2 Förutveckling 
Förutveckling är en viktig del i produktutvecklingsprocessen. Studier visar att vid 
framtagning av nya produkter är de steg som föreligger det faktiska utvecklingsarbetet vad 
som skiljer ett lyckat och misslyckad projekt (Cooper, 1994). Cooper (1994) menar att i 
många fall påbörjas arbetet kring en ny idé innan projektaktiviteter definierats och en 
ingående tids- samt kostnadsuppskattning gjorts. Detta medför otydliga mål som leder till 
svårigheter att förstå projektets avsikt och utformning. Projektets milstolpar tenderar 
dessutom att bli framskjutna (Cooper, 1994). 
 
Den främsta anledningen till att projekt introduceras utan tillräckligt förarbete är chefers lust 
att kommas igång med nya projekt. Cooper (1994) hävdar därför att chefer måste lära sig att 
motstå denna frestelse eftersom det skapar problem längre fram i arbetet. Att genomföra 
projektändringar i ett sent skede är betydligt mer kostsamt än att i ett tidigt skede (Andersen et 
al, 1998). 
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Nyckeln till framgång är tidig och tydlig projektdefinition. Cooper (1994) beskriver följande 
punkter som framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. 

• Tvärfunktionellt arbete 
• De inblandade är fokuserade och engagerade 
• Personer inblandade från början till slut 
• Stark projektledare som driver projektet 
• Visat intresse från ledningen 

De flesta företagsutvecklingsarbete lider av brist på resurser. Företag tenderar att ta sig an för 
många projekt vilket leder till att tiden, pengarna och mantimmarna inte räcker till. Lösningen 
på problemet är tydligare prioritering och val av projekt enligt Cooper (1994). För att få ut 
maximalt av de begränsade resurser som finns bör stor vikt läggas vid beslut om projektens 
framtid (Cooper, 1994). 
 
Förstudie enligt Johannesson et al (2004) 
Med förstudie menas en förutsättningslös problemanalys där bakgrundmaterial gällande 
marknad, design och teknik tas fram inför eventuell nyutveckling. Det är av stor vikt att redan 
under förstudien ta med alla de olika kompetensområdena så att problemet blir illustrerat på 
ett generellt sätt. I denna fas ska olika tekniska lösningar tas fram och klargöra projektets 
förutsättningar så att det resurskrävande konstruktions- och provningsarbetet inte startar på 
felaktiga premisser. Förstudien görs i förhoppning om att undvika sena 
konstruktionsändringar i utvecklingsprocessen. Under förstudien används vanligtvis begränsat 
med resurser i jämförelse med projektets genomförande. Förstudien ska leda till en första 
kravspecifikation som talar om de funktionella kraven och framförallt VAD projektet ska 
uträtta. Denna kravspecifikation kommer att vidareutvecklas under arbetets gång och 
sedermera resultera i en teknisk lösning. Den tekniska lösningen leder till ett produktkoncept 
som visar HUR kraven ska uppfyllas. 
 
Förstudie enligt Wisén & Lindbom (2000) 
Förstudien ska generera ett dokument som innehåller bakgrund, syfte och förväntat resultat 
med projektet. Den bör även ge information gällande projektets avgränsning, tid och 
kostnadsaspekter för att utgöra ett bättre beslutsunderlag. Wisén & Lindbom menar att 
förstudien bör ske utifrån en projektvalsmatris som beskriver, 

• Genomförbarhet 
- tid 
- kompetens 
- resurser 
- mätbarhet 

• Angelägenhet 
- marknad 
- internt intresse 
- externt intresse 
- ”politisk horisont” 

• Nytta 
- originalitet/nyhetsvärde 

Förstudien bör också på ett tydligt sett beskriva vem som är uppdragsgivaren och vilken 
funktion denna har. Uppdragsgivaren ska vara en person och inte ett företag eller en 
avdelning. I förstudien ska en grund skapas för det fortsatta arbetet och vilket åtagande 
projektet innebär. Wisén & Lindbom förespråkar att fokus läggs på de ”mjuka frågorna” i 
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förstudiefasen och inte så mycket på den tekniska biten. De anser att kommunikation och 
rollfördelningen är det viktiga och att projektledaren får stor uppmärksamhet. 

4.1.3 Front-load 
“The cost of developing a new product tends to increase exponentially” 
 (Buggie s 11, 2002) 
 
Möjligheten att påverka utgången av en produktutvecklingsprocess är som allra störst i början 
av ett projekt (Morgan & Liker, 2006). Desto längre processen fortgår, desto dyrare och mer 
tidskrävande blir förändringar att åstadkomma. Detta är idag ett känt faktum bland företag 
men ytterst få behärskar arbetssättet vid sidan av Toyota (Morgan & Liker, 2006). 
 
Toyota har anammat begreppet front-load och lägger stor vikt vid att planera arbetet. 
Planeringen är mycket noggrann och precis, enligt Toyota är just detta nyckeln till framgång. 
Företaget har som strategi att tidigt involverar projektmedarbetarna med avsikt att kartlägga 
risker och tänkbara problem med projektet. Redan i förutvecklingsstadiet samlas de mest 
erfarna och begåvade ingenjörer med olika bakgrund för att gå igenom arbetet i detalj. 
Eftersom arbetssättet strävar att eliminera alla problem så tidigt som möjligt med hjälp av 
ständiga förbättringar leder detta till en smidigare process som inte riskerar att fallera 
halvvägs (Morgan & Liker, 2006). Morgan & Liker (2006) menar att i projekt som inte utförs 
enligt front-load principen tvingas ofta sena konstruktionsändringar att göras. De tenderar då 
att bli snabba lösningar som mer kan liknas vid att laga någonting för stunden, Morgan & 
Liker (2006) benämner dessa för tejplösningar.  
 
Coopers (1994) hävdar att för att lyckas med framtagandet av nya produkter så måste tid och 
resurser avsättas tidigt för att definiera projektet. Cooper (1994) visar på att projekt enligt 
(enligt amerikansk litteratur up-front) eller front-load modellen, där resurser avsätts i ett tidigt 
skede av projektet, är mer tidseffektiva och lönsamma (se figur 6). Anledningen är att ett 
tydligt definierat projekt tidigt tvingar de inblandade att uppmärksamma projektets innebörd 
(Cooper, 1994). Detta utgör i sin tur ett kommunikations verktyg som underlättar arbetet och 
likt en guide beskrivs alla de inblandades roll i projektet. På detta sätt blir det tydligt vem som 
skall göra vad och risken för att projektet skall bli luddigt och dra ut på tiden minimeras. 
Arbetssättet kan liknas vid att rycka upp ogräset vid roten istället för att ständigt arbeta med 
att hålla ogräset nere. 
 

 
Figur 6. Relation mellan tid och resurser i ett utvecklingsprojekt. (från Malmkvist & 
Wimmercranz, 2004) 
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Inom projektutvecklingsarbete talar man ibland om suddiga projektstarter och vilka förödande 
effekter detta kan få för projektutgången. Buggie (2002) menar att vikten av att etablera 
projektplaneringen i ett tidigt skede kan liknas att fastslå reglerna i en idrottsmatch i förväg, 
istället för att halvvägs in i matchen utforma dem. Minst lika viktigt är det att spelarna, i detta 
fall projektmedarbetarna, är informerade och medvetna om dessa regler fortsätter Buggie 
(2002). Inga ändringar bör ske i matchen slutskede, inte heller bör personer bytas ut eller falla 
bort under projektets gång. Vid avsaknad av en tydlig och väldefinierad projektstart blir 
kvalitén sämre och kostnaden större. Buggie (2002) menar att 
produktframställningskostnaden ökar exponentiellt som en funktion av tiden. 
 
”plan carefully and execute exactly” (Morgan & Liker s 40, 2006) 
 

4.1.4 Tvärfunktionellt arbete 
Tvärfunktionellt arbete kännetecknas av samarbete mellan olika avdelningar, yrkeskategorier 
samt hierarkiska nivåer och ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetssättet används 
bland annat vid förbättringsarbete och organisationsutveckling. Tvärfunktionellt arbete 
används idag i allt högre utsträckning för att hävda sig i den hårdnade konkurrensen och 
effektivisera utvecklingen (Liker, 2004 & Cooper, 2001). Moderna företag strävar efter att 
jobba mer över de traditionella funktionsgränserna som allt mer suddas ut. Kraven på snabba 
förändringar och kontinuerlig produktförnyelse har lett till ett allt mer tvärfunktionellt 
samarbete (Rao et al, 1996). Vissa företag har valt att skapa tvärfunktionella team för att 
påskynda utvecklingsprocessen där teamets utformning varierar beroende på typ av projekt 
och storlek. Arbetssättet kan användas på alla ställen och nivåer i ett företag (Rao et al, 1996). 
 
Tvärfunktionellt arbete bygger på god planering och noggranna förberedelser. Syfte och mål 
bör vara tydligt formulerade och genomtänkta. Vid utvecklingsprojekt är det vanligt att samla 
konstruktörer, produktionstekniker och representanter från inköp (Johannesson et al, 2004). 
Den här typen av gruppering syftar till att blanda kunskap och erfarenhet från olika 
ämnesområden. En annan möjlig konstellation vid komplicerade produkter är att specialister 
från olika avdelningar eller grupper arbetar tillsammans för att lösa ett problem. I sådana fall 
eftersträvas spetskompetens inom ett avgränsat område där kunnandet hämtas från olika delar 
av företaget. 
 
Antalet inblandade personer varierar vid tvärfunktionellt arbete. Rao et al (1996) menar att 
antalet individer bör vara begränsat eftersom arbetet tenderar att bli tungrott annars. De 
inblandade kan vara samma från början till slut men kan också bytas ut när projektet 
exempelvis byter fas. Sammansättningen av den tvärfunktionella arbetsgruppen bör 
eftersträva mångfald av kompetens för att snabbt och effektivt lösa problem. Eftersom 
arbetssättet bygger på samarbete är kommunikation viktig. Konflikter uppstår lätt när en 
grupp tillsammans ska ta fram en löning. Rao et al (1996) menar att dessa konflikter kan vara 
bra eller dåliga beroende på hur de hanteras. En bra konflikt resulterar i ökad kreativitet. 
Studier visar att en mix människor tillsammans producerar mer innovativa och ohämnade 
tankegångar. En konflikt kan dock vara destruktiv vilket försvårar det fortsatta samarbetet. 
Beroende på bakgrund, intressen och utbildning bidrar olika människor med sin personlighet. 
Personsammansättningen vid tvärfunktionellt arbete är därför betydelsefull för att få ett bra 
och givande arbete (Rao et al, 1996). 
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Att arbeta tvärfunktionellt innebär ett tillfälle att samla information och kunskap (Rao et al, 
1996). Till skillnad från det traditionella arbetssättet, som bygger på att en grupp slutför sitt 
arbete för att överlämna till nästa, kan flera delprocesser löpa parallellt vilket sparar tid. Den 
tvärfunktionella utformningen gör att alla funktioner har tillgång till samma information, 
vilket underlättar arbetet och skapar en gemensam plattform. Tillgängligheten av information 
gör också att dubbelt arbete undviks och kvalitén höjs (Rao et al 1996). Det nära samarbetet 
underlättar kommunikationen och utbytet av information. Eftersom möten sker regelbundet 
undviks överflödiga telefonsamtal och den tid det tar att leta rätt på rätt personer. 
 
Det traditionella arbetssättet uppmanar till att bli klar med sin del av projektet medan det 
tvärfunktionella i större utsträckning strävar efter att uppnå projektets slutmål (Cooper, 2001). 
Tvärfunktionellt arbete ser mer till helheten istället för att bara se till gruppen eller 
avdelningens inblandning i projektet (Cooper, 2001). Arbetets genomslagskraft är dessutom 
större eftersom flera funktioner finns representerade. På längre sikt förbättras även 
företagsklimatet då flera grupper och avdelningar arbetar mot samma mål vilket skapar 
förståelse och samkänsla. Detta leder till mindre interna konflikter. 

4.1.5 Framgångsfaktorer 
Ett vanligt misstag vid produktutveckling är viljan att ta genvägar för att bli klar med en 
aktivitet vilket resulterar att en annan glöms bort. Ivern att bli klar och gå vidare i processen 
resulterar ofta i ett backslag där tid istället förloras. Att gå ifrån den ursprungliga planen för 
att bespara tid och pengar leder många gånger till stora förluster. Genvägar bör därför 
undvikas eftersom resultatet tenderar att bli att andra aktiviteter glöms bort (Cooper et al, 
2004). 
 
En svag förstudie resulterar ofta i ett misslyckat projekt. Dålig marknadsanalys, en inte 
genomtänkt aktivitetsplan samt en hets att komma igång är vanliga misstag i en icke komplett 
förstudie. Cooper et al (2004) beskriver dessa som typiska fel vilket leder till otydlig start av 
projekt. Många organisationer har en tendens att gå från idé till fullskalig produktion. Cooper 
et al (2004) menar att förstudien inte är glamorös men att den lönar sig. Enligt Coopers studier 
tillhandahålls endast 12,1 % av ett projekts totala personalkostnader, material och utrustning i 
motsvarande fas. 
 
Bristen på tid, pengar och personer är den vanligaste orsaken till försummade förstudier. En 
bidragande orsak till detta är att allt för många projekt drivs parallellt. Detta leder till 
svårigheter att fokusera och genomarbeta det enskilda projektet där kontentan blir att tiden för 
att slutföra uppdraget blir förlängd. En känsla av svagt engagemang och dålig disciplin 
infäller sig lätt (Cooper et al, 2004). 
 
Lyckade projekt kännetecknas av stark anknytning med produktion och kunder. Coopers et al 
artikel från 2004 visar på att de företag som lyckats med produktutvecklingsarbetet är de som 
har tillåtit marknadssidan vara med och påverka valet och utformningen av 
utvecklingsprojekten. Studien visar också att de företag som lyckats bäst har envisats med att 
arbeta efter en given process. 
 
Innan arbetet med ett utvecklingsprojekt startas måste en tydlig och tidig definition finnas. 
Allt för många projekt går från idé till produktion innan en tydlig projektdefinition med ett 
uttalat syfte och mål. Det tvärfunktionella arbetet är avgörande för projektets utgång. Ett 
effektiv och kvalitativt sådant arbete är vitalt för att lyckas. De som arbetar i projektet måste 
tydligt definieras och ett samspel mellan företagets olika avdelningar och funktioner måste 
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finnas. Projektets ledare måste vara utsedd tidigt och ska helst inte ha mer än ett projekt på 
samma gång. Denna person måste vara lojal mot projektet och om projektledaren byts ut 
under uppdraget måste detta ske på ett bra och tydligt sätt. De inblandade i projektet bör 
kommunicera ofta. Cooper et al (2004) menar att korta effektiva möten med 
projektmedlemmarna är de mest lyckade. Dessa ger en möjlighet att med jämna mellanrum 
stämma av arbetet i gruppen och diskutera eventuella problem. 
 
Hur väl projektet är definierat är tydlig framgångsfaktor. Cooper at al (2004) skriver att 
väldefinierade projekt är tre gånger så lyckade som ett icke väldefinierade projekt. De projekt 
som inte är definierade blir ofta försenade och leder till misslyckanden. Cooper et al (2004) 
menar att alla utvecklingsprojekt bör ha en fas då syfte och mål måste fastställas innan 
projektet går vidare. En tydlig projektdefinition underlättar arbetet och utgör ett 
kommunikationsverktyg för fortsättningen. 

4.1.6 Information 
Produktutveckling handlar mycket om informationsflöde mellan olika specialister (Morgan & 
Liker, 2006). Stannar utbytet av information så stannar produktutvecklingsprocessen. För att 
lyckas krävs därför att ett informationsutbyte sker kontinuerligt under processen. Ett sätt att 
uppmana detta är att samla de inblandade i ett gemensamt rum (Morgan & Liker, 2006). 
Morgan & Liker (2006) menar dock att mer information inte nödvändigtvis är bättre utan talar 
också om överflödig information. Om tillgången på information blir för stor leder detta ofta 
till svårigheter att sortera den och istället går kärnan förlorad. Konsekvensen blir slöseri av tid 
och kunnande. Ett personligt möte är inte alltid det bästa sättet att ta del av information utan i 
vissa fall är skriftliga dokument att föredra enligt författarna. Den information som 
eftersträvas är selektiv och innebär rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Inom Lean 
Development talar man om Streamlined communication eller strömlinjeformad 
kommunikation. 
 
Leans development syn på kommunikation (Morgan & Liker, 2006): 

• Om alla är ansvariga så är ingen det 
• Om alla måste förstå allting så kommer ingen att förstå någonting ingående 
• Om all kommunikation når alla kommer ingen att fokusera på den information som är 

viktig för deras roll och ansvarsområde 
• Om personer översvämmas av information så kommer ingen att ta del av den 
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4.2 Processer 
Med process avses det flöde av aktiviteter och arbetsmoment som sker i en verksamhet. En 
process kan också ses som vägen från ett kundbehov till en nöjd kund där alla aktiviteter som 
förekommer i organisationen kan ses som en del i processen (Sörqvist, 2004). 

4.2.1 Definition 
”En begränsad mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte” 
 (Sörqvist s 101, 2004) 
 
Processer beskriver flöden i en organisation, den sekvens och nätverk av aktiviteter och 
arbetsmoment som utförs (Sörqvist, 2004). En process kännetecknas av att de aktiviteter som 
genomförs har en bestämd start- och sluttidpunkt. I en process finns tre uttalade roller (se 
figur 7), kund, processlag och beställare (Lindsedt & Burenius, 1998). En process har 
vanligtvis både interna och externa kunder/beställare. Skillnaden mellan en process och ett 
projekt är att en process upprepar sig medan ett projekt är en unik händelse. Processens avsikt 
är att skapa kundvärde utifrån bestämda mål och syften. Anledningen att en process kommer 
till är att ett behov finns (Sörqvist, 2004). 

 
Figur 7. Processen tre led – kund, beställare och processlag. 

4.2.2 Processtyper 
Det finns ett antal olika processer. Arbetet delas vanligtvis in i huvudprocesser, stödprocesser 
och ledningsprocesser. Med huvudprocesser menas de processer som skapar värde för de 
externa kunderna, en avspegling av organisationens affärsidé (Sörqvist, 2004). 
Huvudprocessen är ofta unik för det enskilda företaget. Stödprocesser är de funktioner som 
krävs för att övriga processer ska fungera effektivt. Några exempel på stödprocesser är 
ekonomsikt redovisning, personalvård, kvalitetsarbete, IT-stöd och miljöarbete. 
Ledningsprocesser kan förenklat beskrivas som de processer som behövs för att leda de övriga 
arbetet. Strategisk planering, verksamhetsuppföljning och kompetenssäkring är exempel på 
ledningsprocesser (Sörqvist, 2004). 

4.2.3 Processyfte 
Ett utvecklingsprojekt är en process med tre uttalade roller. Dessa är kund, laget och 
beställaren (Sörqvist, 2004). Dessa kan alla ses som intressenter och avgör om 
utvecklingsprocessen är framgångsrik eller ej. Målet är följaktligen att tillfredsställa behoven 
vilket gör det viktigt att kartlägga dessa. Kunden är den viktigaste intressenten eftersom denne 
finansierar verksamheten. Kunden måste vara nöjd med projektresultatet, om inte kunden är 

Beställare 

Processlag 

Kund 
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nöjd kommer inte verksamheten överleva på långsikt. Målet med projektet är främst att 
tillfredställa dennes behov och allra helst överträffa dessa förväntningar. En annan viktig 
intressent är den som utför jobbet, själva projektlaget. Ett lyckat projekt bör resultera i en 
känsla av framgång och personlig utveckling för de som medverkat. Projektlaget utgör navet 
kring arbetet som utförs inom organisationen. Projektlaget representerar alla de som varit 
inblandade inom och utanför företaget. Beställaren är den som äger projektet och han eller 
hon är den som tillhandahåller resurser (Lindsedt & Burenius, 1998). 
 
Lindsedt & Burenius (1998) menar att ett projekt består av tre tydliga processer. 

• En huvudprocess (System) med avsikt att skapa nöjda kunder 
• En stödprocess (Relationer) som fördjupar medarbetarnas realationer och kunskap 
• En ledningsprocess (Projekt) som försäkrar att projektet blir en god affär 

4.2.4 Processmiljö 
Utvecklingsprojekt bygger på samarbete mellan människor med olika förmågor, erfarenheter, 
förväntningar och behov. Enligt Lindsedt & Burenius (1998) är den stora utmaningen att 
koordinera detta arbete och skapa harmoni, i något som ibland upplevs som ett kaos. Om rätt 
förutsättningar finns och gruppsammansättningen är lyckad kan ofattbara prestationer utföras. 
Inom de flesta företag finns kompetens men den nyttjas inte till fullo. Svårigheten är att på ett 
positivt och konstruktivt sätt nyttja denna kompetens. Relationer är därför en mycket viktigt 
stödprocess som tyvärr ofta glöms bort (Lindsedt & Burenius, 1998). Precis som en 
trädgårdsmästare skapar en bra miljö för sina plantor måste en bra miljö för projektet och 
projektlaget finnas, en miljö som stöder och uppmanar till kreativt skapande. Det finns ingen 
begränsning gällande de relationer som skapas i ett projekt eller den mängd kunskap som 
genereras. Lindsedt & Burenius (1998) menar att relationer kommer att bli allt viktigare 
eftersom kunskapsmängden ökar i en allt snabbare takt. I framtiden kommer en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna att vara projektmedlemmarnas förmåga att tillgodose och 
utnyttja kunskap (Lindsedt & Burenius, 1998). Att bedriva utvecklingsprojekt handlar om att 
skapa delaktighet genom att involvera intressenter i planeringsarbetet. Utvecklingsprojekt är 
en möjlighet att skapa naturliga forum där relationer och kunskap fördjupas. 
 
I det inledande skedet av ett projekt finns många gånger en viss osäkerhet om vad projektet 
konkret ska åstadkomma. Denna osäkerhet har tyvärr en tendens att öka med tiden istället för 
att minska. Vikten av att på ett tydligt sätt definiera projektet är därför avgörande för 
slutresultatet. Ett projekt bör enligt Lindsedt & Burenius (1998) definieras genom att: 

• Formulera ett tydligt mål som beskriver syftet med projektet 
• Beskriva det som projektet konkret ska producera med hjälp av leveranser 
• Beskrivning vilka avgränsningar som gjorts 
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4.2.5 Processorientering 
Organisationer jobbar ständigt med att förbättra och utveckla sina processer. De stora 
förbättringsmöjligheterna finns att göra i gränssnittet mellan olika enheter, avdelningar och 
funktioner (Sörqvist, 2004). Samordningen är ofta bristfällig och förståelsen för varandra 
dålig. Detta leder därför många gånger till att suboptimering förekommer istället för att se till 
helheten. En åtgärd att undvika detta är processorientering. Några fördelar med 
processorientering är enligt Sörqvist (2004): 

• En bra helhetsbild för medarbetarna 
• Verksamhetens kundfokus kan förbättras 
• Processarbetet ger en bra grund för förbättringar 
• Förändringsstabiliteten i verksamheten ökar 
• Möjligheten ges att förenkla en komplex organisation 
• Underlättar lärandet och jämförelser med varandra 
• Processtrukturer ställer höga krav på ledarskap varför behovet av gott ledarskap ökar 

För att analysera och förbättra en process måste den helt eller delvis kartläggas. Det innebär 
att ett flödesschema som beskriver hur arbetet utförs bör tas fram. Denna ska sedan analyseras 
med avsikt att identifiera förbättringsmöjligheter (Sörqvist, 2004). En process kan brytas ned i 
ett antal led, processen består av flera delprocesser som i sin tur består av flera aktiviteter (se 
figur 8). 
 

 
 

Figur 8. En process nedbruten i delprocesser och aktiviteter. (Sörqvist, 2004)  

4.2.6 Processeffektivitet 
Effektiviteten hos en process beror på ett antal faktorer. Vanligt förekommande i flöden är 
trånga sektorer9, så kallade flaskhalsar. En flaskhals är en begränsning eller tak för processens 
totala kapacitet. Exempel på flaskhalsar är en begränsad kapacitet i en viss maskin eller 
tillgången på en viss kompetens. En process flaskhals bör identifieras för att utnyttja dess fulla 
kapacitet. Genom att identifiera flaskhalsar kan förbättringar ske genom avlastningar eller 
optimeringar. Detta leder till kortare total ledtid10 vilket är av stor betydelse för den 
övergripande effektiviteten och kundens tillfredställelse (Sörqvist, 2004). 

                                                 
9 Trång sektor – Hinder/begränsning i en process 
10 Ledtid – Tid från order tills varan är levererad till kund 



~ Teoretisk referensram ~ 

 25

Vikten av att fatta rätt beslut och prioriteringar är av avgörande betydelse för en process. 
Vanliga felkällor vid beslut är obalans mellan informationsbehov. I många verksamheter är 
det otydligt vilka behov som finns av information och data. I de flesta organisationer finns en 
stor mängd information men den används i liten utsträckning. Detta leder till att information 
av samma sort tas fram vid flera tillfällen istället för att studera den information som finns. 
Detta beror till stor utsträckning på tillgängligheten av information (Sörqvist, 2004). 
 
Förbättringsarbete syftar till att åtgärda och eliminera problem. Detta kan ske med hjälp av 
olika metoder. Systematiska förbättringar genomförs på ett logiskt och metodiskt sätt. 
Radikala förbättringar däremot bygger på kreativitet och kan innebära stora förändringar 
(Sörqvist, 2004). Systematiskt förbättringsarbete sker primärt genom att fokusera på de 
svagheter och problem som finns i processen. Dessa åtgärdas med avsikt att hela tiden förfina 
och utveckla processen. Det radikala förbättringsarbetet fokuserar istället på processens 
primära syfte och undersöker vilka aktiviteter som måste uppfyllas processen syfte ska 
uppfyllas. Metoden kan användas såväl på en hel process som på delprocess nivå eller enstaka 
arbetsmoment (Sörqvist, 2004). 

4.3 Projekt 
Projekt är en unik, tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift, vilken 
genom styrning av tilldelade resurser uppnår uppställda mål (Engwall, 1999). En gemensam 
egenskap för de flesta projekten är ett bestämt färdigdatum. Fokuseringen på detta datum är 
oftast stark och projektets framgång avgörs många gånger om detta datum hålls eller inte. Ett 
vanligt misstag vid planering är att färdigdatum fastställs utifrån ett alltför bristfälligt 
underlag. Planeringen tenderar dessutom att endast baseras på den tekniska delen. Detta leder 
till projektledningsproblem (Andersen et al, 1998). 
 
Ett utvecklings- eller förändringsprojekt är en utmaning och upplevs av många som svårt. 
Förändringen skall dessutom ske under en begränsad tid och är kanske något helt nytt för 
många av de inblandade. Uttalade resurser finns inte alltid och organisationen tvingas därför 
att prioritera. Uppdragsgivarens inställning och det arbete som föreligger projektet är därför 
avgörande för projektets utgång. Andersen et al (1998) benämner detta projektets fundament. 
Om det finns brister i fundamentet kan hela projektet att ödeläggas. 
 
Andersen et al (1998) menar också att en stark förankring mellan projektet och verksamhetens 
övriga utveckling och utvecklingsönskemål bör finnas. Projektet och dess mål måste passa in i 
verksamhetens huvudinriktning och bör ha hög prioritet för att genomföras. Om projektet inte 
kan sättas in i ett större samanhang uppstår lätt en konflikt om projektriktningen mellan 
ledningen och projektarbetarna. 

4.3.1 Fundament 
Vid starten av ett projekt bör projektets principer och riktlinjer vara fastställda. Om så inte är 
fallet måste värdefull tid avsättas för att diskutera projektets innebörd vilket fördröjer och 
försvårar arbetet (Engwall, 1999). Detta tenderar dessutom att skapa osäkerhet och splitringar 
inom projektgruppen. För att underlätta starten av projekt bör därför ett välformulerat 
underlag (fundament) finnas som tydligt beskriver projektets riktlinje (Andersen et al, 1998). 
 
En viktig del i projektets fundament är uppgiftsbeskrivning. Många misslyckade projekt beror 
på oklara och inexakta projektmål. Ett annat vanligt fel är att projektets problem inte 
preciseras. Många gånger är viljan att snabbt diskutera lösningar så stor att detta görs innan 



~ Teoretisk referensram ~ 

 26

problemet är tillräckligt utrett. Andersen et al (1998) menar att det är olyckligt att tekniska 
lösningar tas fram innan man klargjort vad som ska uppnås med projektet. Detta kan leda till 
lösningar på något som inte efterfrågats. Målbeskrivningen bör därför vara tydlig och exakt. 
Den skall vara lätt att ta till sig och inte efterlämna några frågeställningar (Engwall, 1999). 

4.3.2 Projektplanering 
Andersen et al (1998) hävdar att minst två nivåer av planering krävs vid projektering. Dels 
behövs en översiktsplan som talar om vad projektet skall uträtta. Dessutom behövs en 
detaljplan som visar hur de olika delarna ska utföras. Den inledande planeringen skall ses som 
ett underlag för uppdragsgivaren att ta ställning till projektet och bör därför inte vara 
detaljerad. Målsättningen för projektet bör vara kortsiktig och kontrollerbar. Om planeringen 
är för detaljerad och inte rimlig leder detta till minskat engagemang och uteblivna 
diskussioner. Planeringen ska vara inbjudande och leda till kreativ kommunikation. 
 
Planeringen bör ske i grupp där de berörda parterna tillsammans skapar förståelse för 
uppgiften. Var och hur planeringen sker också av betydelse och kan vara ett hinder för 
kommunikation. Människor uppfattar ofta att stora tabeller och diagram är svåra att förstå. 
Dessa bör därför undvikas eftersom planeringen skall inbjuda till engagemang och känsla av 
tillhörighet. De beräkningsmetoder som används måste vara trovärdiga och konsekventa. Att 
planera för planeringens skull har inget värde. När gruppen fastställt en plan är det sedan ett 
individuellt ansvar att realisera planen (Andersen et al, 1998). 
 
Ett vanligt problem vid planering är överoptimism (Eklöf & Dimitriou, 2004). Planer görs 
alltför ofta utifrån ickerealistiska föreställningar om hur arbetet borde kunna utföras och inte 
efter de faktiska resurser man har (Engwall, 1999). Avtal med deltagarna i projekten sker 
oftast för sent och är inte förpliktande. Detta medför att resurser inte finns överhuvudtaget 
eller i den utsträckning man utlovat. Planeringen tar heller sällan med faktumet att projektet är 
av ny typ för verksamheten eller att människor måste ta till sig nya kunskaper (Andersen et al, 
1998). Sällan identifieras aktiviteter som är kritiska för projektet. Om man i början av 
projektet försöker att göra en aktivitetslista glömmer man lätt bort aktiviteter. 
 
Syftet med planeringen är att ge alla som deltar i projektet förståelse för arbetet. Den bör 
också ge projektmedlemmarna en gemensam plattfrom och skapa engagemang. Planeringen 
skall stimulera till nytänkande och ge deltagarna en vilja att delta i projektet. Själva 
utformningen av planen bör beskriva vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. Andersen et 
al (1998) poängterar vikten av att först specificera vad som ska uppnås och sedan hur. Den 
överordnade planering ska vara målinriktad och grunda sig på vad som projektet ska leda till. 
Det är av den anledningen praktiskt att starta planeringen med att diskutera projektets mål. 

4.3.3 Resurs- och tidsplanering 
”Färdigdatumet – som är satt utan tillräcklig kunskap om problemet och resurstillgångar – 
utvecklas till en mardröm för projektet och ödelägger såväl arbetsglädjen som resultaten. 
Nödvändiga kvalitetskrav kan åsidosättas för att man ska bli färdig i tid” 
 (Andersen et al s 104, 1998) 
 
Vid resurs- och tidsplanering bör de personer som ska utföra arbetet vara med och planera. 
Detta leder till en bättre planering och skapar identitet samt motivation för projektet 
(Andersen et al, 1998). Aktiviteter ska kunna placeras in i verksamheten bland annat för att se 
till att inte någon tar på sig för många aktiviteter och uppdrag. Företagets projektkultur är 
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viktig. Planering ska ske så att resultat kan levereras till avtalad tid och med utsatta kvalitet. 
Lyckade projekt har en känsla att allt går på räls (Andersen et al, 1998). 
Projektets kvalité beror till stor utsträckning på de mål som fastställs vid starten av projektet 
(Andersen et al, 1998). Uppdragsgivaren har en skyldighet att tydligt uttrycka projektets mål 
samt syfte och det viktigt att i ett tidigt skede diskutera dessa. 
 
Prioritering mellan projekten är viktigt och rangordningen bör vara tydlig så att inte tillfälliga 
projekt sätts igång. Verksamheten skall känna till sina resurser och utvecklingsändamålet. 
Genom att rangordna projekten ges en översikt så att om nya viktigare uppdrag introduceras 
vet ledningen vad som bör prioriteras. Eftersom prioriteringen starkt anknyter till projektets 
mål och syfte bör de formuleras i ett tidigt stadium. Projektets risk är en annan parameter som 
är avgörande för prioritering och skall därför karläggas omgående (Andersen et al, 1998). 

4.3.4 Projektstart 
För att kunna avgöra om ett projekt ska startas eller inte så måste en beskrivning av projektets 
viktigaste sidor finnas. Litteratur som berör projektledning brukar detta dokument benämnas 
projektbeskrivning eller uppdragsdirektiv och beskriver bland annat projektets syfte och mål 
(Andersen et al, 1998). Beroende på typen av uppdrag formuleras olika mål. Vid förändring 
och förbättringsprojekt skall detta vara utgångspunkten för att formulera syfte och mål. Ett 
produktutvecklingsprojekt bör således undersöka vad verksamheten vill med den nya 
produkten. Den ska dessutom passa in i den befintliga produkt- och marknadsprofilen som 
finns. Sambandet mellan projekts syfte och mål bör vara påtagligt. De överordnade målet, 
som kan ses som projektets vision och kan med fördel användas för att utforma syftet 
(Andersen et al, 1998). 
 
I regel så underlättas planeringen om projektet delas upp i faser eller delprojekt. Det är oftast 
inte möjligt att planera hela projektet som ett sammanhängande uppdrag eftersom det är svårt 
att förutspå alla aktiviteter. Det är därför sällan någon mening att planera innan ett resultat 
från utredningen presenterats och beslut fastslagits (Andersen et al, 1998). 

4.3.5 Förprojekt 
En metod att underlätta planeringen är att dela upp projektet i ett förprojekt och ett 
genomförandeprojekt. Förprojektet har i syfte att reda ut vad som ska göras och mer exakt 
formulera syftet samt målen med projektet (Andersen et al, 1998). Det ska undersöka ett antal 
lösningar och ge en plan för framtiden. Planen bör innehålla tids- och resursuppskattning samt 
en ekonomisk plan. I allt för många fall läggs liten vikt vid förprojektet vilket får allvarliga 
konsekvenser. 
 
Utgångsläget för förprojektet är ofta inexakta mål där tankar om lösningen ibland finns och 
ibland inte. Förprojektet har därför en viktig roll att precisera målen och avgränsa projektet. 
Om målen är inexakta försvårar detta arbetet och kan leda till splittringar inom 
projektgruppen eftersom uppfattningen om vad som ska uppnås skiljer sig åt. Det är stor vikt 
att målen är tydliga eftersom de utgör ett gemensamt underlag för projektet (Andersen et al, 
1998). 
 
I planeringsfasen är det viktigt att skilja på förprojekt och genomförandeprojekt. Planeringen 
av genomförandeprojektet bör inte inledas före förprojektet är avslutat. Ett alternativ är att 
avsluta förprojektet med att sätta igång att planera genomförande. Förprojektet bör ses som 
sätt att skaffa sig ett bättre underlag att beräkna projektets tids- och resursåtgång. Det har i 
uppgift att arbeta sig igenom centrala problemställningar. 
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4.4 Kunskapsöverförning 
Kommunikation förknippas med samtal och skrift men innefattar också musik, bildkonst, 
teater och mänskligt beteende i stort (Persson, 1997). Den klassiska modellen för information 
och kommunikation är den linjära överföringsmodellen med en sändare och en mottagare. 

4.4.1 Överförningsmodeller 
Enligt Persson (1997) finns det tre sätt för hur kunskap (information) kan kommuniceras. 
Dessa modeller är linjärt, interaktivt och deltagande kommunikationsöverförning. Skillnaden 
mellan de olika modellerna är interaktionsgraden. En låg interaktionsgrad, som vid 
exempelvis spridning av kunskap i form av skrift, får en hög kapacitet (informationen är 
tillgänglig för många) men låg effektivitet (informationsutbytet är lågt). En hög grad av 
interaktion, där kunskapsutbyte sker mellan en sändare och mottagare som har kontakt med 
varandra, har låg kapacitet men hög effektivitet. 
 
Persson (1997) menar att sändarens syfte är nyckelbegreppet vid kommunikation. Sändarens 
avsikt är att syftet ska uppnås, det vill säga att kommunikationens ändamål uppfylls. Persson 
(1997) väljer att statuera detta genom följande exempel; 
 
’Om man vill att mer hänsyn ska tas till kulturhistoria och andra värden i gårdsmiljöer från 
1930-talet, räcker det inte att målgruppen känner till att det finns en bok som behandlar detta 
och att de bläddrar lite i den. Målgruppen måste få klart vilka värdena är och hur det går till 
att ta hänsyn till dem’. 
 
Karaktäristiskt för den linjära kunskapsöverförningsmodellen är att sändaren utformar och 
sänder informationen utan att anpassa överförandet till mottagaren (Persson, 1997). Sändaren 
är inte intresserad av att förstå mottagaren och dennes förutsättningar att ta emot och förstå 
informationen. Exempel på linjär kunskapsöverförning är böcker, rapporter, e-post och 
databaser. Den linjära modellen har hög kapacitet och kan nå många, men är inte särskilt 
effektiv. De flesta lär sig inte speciellt mycket vid denna typ av överförning, merparten av 
målgruppen intar inte hela materialet (Persson, 1997). 
 
Interaktiv kunskapsöverförning bygger på att mottagaren lyssnar och kan tala med sändaren. 
Persson (1997) hävdar att vikten av att lyssna är stor. De flesta förknippar den första 
kontakten av ett budskap till något de hört vid en kurs eller konferens och sällan med något de 
läst. Detta förklarar Persson med att det personliga mötet ger pedagogiska fördelar som inte 
har med interaktionen i sig att göra, utan att flera sinnen är involverade hos mottagaren. 
Exempel på interaktiv kunskapsöverförning är föredrag där diskussioner tillåts eller ett 
personligt möte ansikte mot ansikte. Den interaktiva modellen har låg kapacitet, vilket är ett 
problem om sändaren vill nå ut till ett stort antal personer. 
 
Deltagande kunskapsöverförning innebär att mottagaren deltar i själva problemlösandet med 
sändaren. En förutsättning för denna typ av överförning bygger på att mottagaren behärskar 
sändarens begrepp och är nära sändarens kunskapsnivå. Exempel på kunskapsöverförning 
enligt deltagande modeller är workshops, mentorskap och konstruktiva diskussioner (Persson, 
1997). Kapaciteten för den här typen av överförning är mycket låg men har i de allra flesta 
fall hög effekt. Modellen kan användas då mottagarna är informerade och sändarens syfte är 
att informera och få respons. En klar fördel med deltagandet är att den skapar delaktighet och 
intresse. Persson (1997) menar att den här typen av kunskapsöverförning är tvådimensionell 
eftersom sändaren själv kan tillgodogöra sig kunskap. 
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4.4.2 Kunskapsöverförningshinder 
Vid kunskapsöverföring finns ett antal hinder. Dessa kan delas in i tre kategorier, individulla, 
organisatoriska och andra hinder (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Hinder vid kunskapsöverförning i produktutvecklingsprojekt. (från Hedlund & 
Månsson, 2002) 
 

Individuella hinder Organisatoriska hinder Andra hinder 

Motivation & drivkrafter 

• Avsaknad av engagemang och 
drivkraft 

• Existerande former för 
kunskapsöverförning 
underutnyttjas 

Inställning 

• Not Invented Here 
• Prestige och självräcklighet 
• Prioritering av individuella 

uppgifter 
• Kunskap är en maktfaktor 

Arbetssituationen 

• Tidsbrist och hög arbetsmoral 
• Informationsöverlastning 
• Begränsat personligt nätverk 
• Bristande samhörighetskänsla 
 

Organisation & Drivkrafter 

• Oklara ansvarförhållanden 
• Utformningen av 

produktutvecklingsorganisation
en 

• Uttalat att 
utvecklingsenheterna ska arbeta 
separat 

• Avsaknad av mötesplatser och 
upparbetade 
kommunikationskanaler 

Organisationskultur 

• Prioritering av kortsiktiga före 
långsiktiga aktiviteter 

Planering, efterfrågan och 
uppföljning 

• Nästkommande projekt startar 
direkt efter/innan tidigare 
projekt avslutas 

• Avsaknad av rutiner och 
formaliserad process 

• Avsaknad av efterfrågan och 
uppföljning 

• Betydelsefulla aktörer arbetar 
endast i 
produktutvecklingsprojektens 
tidiga faser 

• Kunskapsåterföring ingår inte 
i projektuppdraget 

• Området ej på agendan 

Målsättning 

• Produktutvecklingsprojekten 
fokuserar enskilda önskemål 

 

Former för 
kunskapsöverförning 

• Brister i dokumentation 
• Brister vid organisering och 

genomgång av möten 

Omsättning av involverade 
individer 

• Kunskap förloras när 
medarbetare lämnar 
organisationen 

• Kunskap förloras när externt 
involverade individer lämnar 
organisationen 

Geografisk & fysisk separation 

• Geografiska avstånd 
• Fysiska avstånd 
• Tidsdifferenser 

Tidsmässig separation 

• Bemanningssituationen skiljer 
sig mellan projekt beroende på 
projektfas 

Språk och kultur 

• Språkliga barriärer 
• Kulturella hinder 
• Språkbruk (terminologiska 

uttryck) 
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet från de 26 intervjuer som utfördes. Här återfinns även 
det material som erhölls i samband med benchmark-studien med Electrolux samt den 
workshop som anordnades.  

5.1 Intervjuer 
Insamling av empirin (resultatet) skedde primärt genom intervjuer. I denna studie 
genomfördes totalt 26 intervjuer med en genomsnittslängd på en timme. De personer som 
intervjuats är av befattningen sektionschef, gruppchef, objektledare, projektledare, 
provningsansvarig, controller, produktplanerare, chef för projektkontoret, metodansvariga för 
PD-processen samt teknisk beredare. Intervjuernas avsikt var att på ett systematiskt sätt 
kartlägga arbetssättet kring PD-processen. Av den anledningen intervjuades personer med 
varierande arbetsuppgifter och position för att få en bra helhetsuppfattning. 

5.1.1 PD-processen 
Scanias produktutvecklingsprocess kallas PD-processen. Arbetssättet finns väl beskrivet och 
genomsyrar stor del av det arbete som sker inom företaget. De flesta anser att PD-processen är 
en bra mall att arbeta efter. Processen kan ses som ett ramverk vilket ger en garanti på att ett 
resultat uppnås och talar om vad som bör göras. Dessutom fungerar den som en checklista i 
produktutvecklingsarbetet. Andra kommentarer som ges angående PD-processen är att den är 
välbeskriven och detaljerad samt att den förenklar samarbetet mellan olika avdelningar och 
grupper. Många upplever dock att det finns en hel del förbättringar att göra angående 
produktutvecklingsarbetet. Eftersom PD-processen är relativt ny, den infördes så sent som 
1997, upplever majoriteten att den inte är fullt utvecklad. Ytterligare en anmärkning är att 
arbetssättet inte fått ett tydligt fotfäste inom företaget. En respondent belyser problemet att 
PD-processen inte accepterats fullt ut. Han menar att flera medarbetare, speciellt i början, 
hade svårt att ställa sig bakom metoden. Med tiden har acceptansen blivit större och 
respondenten tror att parallellt med att PD-processen förbättras kommer allt flera att ställa sig 
bakom den till 100 procent. 
 
Som beskrivet i kapitel 3 är PD-processen uppdelad i förutveckling, kontinuerlig introduktion 
och produktuppföljning. Modellen att arbeta med förutveckling för att sedan övergå i 
kontinuerlig introduktion är bra menar flera respondenter. Problemet är att 
förutvecklingsarbetet i mångt och mycket inte existerar. Flera av de som intervjuats upplever 
att marknadssidan skjuter in projekt direkt i grönpil utan att tillräcklig förutveckling 
genomförts. Detta medför att allt arbetet hamnar i kontinuerlig introduktion vilket inte är 
meningen menar dessa respondenter. Ett annat problem är PD-processens komplexitet vilket 
gör att den inte appliceras särskilt väl på mindre projekt. Flera respondenter tror att projekten 
skulle kunna genomföras betydligt snabbare utan den inledande beredningen och PD-
processens alla steg. En viss flexibilitet saknas och administrationen är påtaglig anser en 
respondent. 
 
Med tanke på att Scania är ett stort företag som satsar intensivt på produktutveckling innebär 
detta att antalet utvecklingsprojekt är av signifikant storlek. Nya innovationer och 
förbättringar av redan kända koncept i kombination med lagkrav gör att projektportföljen 
växer allt mer. Detta ställer allt högre krav på prioritering av projekt. Flera respondenter 
tycker att prioritering bland projekten är bristfällig och att den bör bli tydligare. Idag 
prioriteras projekt i kontinuerlig introduktion vilket medför att förutveckling blir lidande. 
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Ett antal av de intervjuade anser att planeringen av utvecklingsprojekten är besvärlig. 
Eftersom antalet projekt som löper parallellt är stort blir det näst intill omöjligt att planera 
arbetet, berättar en gruppchef. Kontentan blir att projekt och aktiviteter skjuts upp i tiden och 
planeringen blir lidande. Ett vanligt förekommande fenomen är att arbete planeras in för tre 
fyra år framåt. Detta leder till att antalet projekt bara ökar och projekttavlorna blir överfulla. 
Flera ser av den anledningen hellre att ett mindre antal projekt genomfördes mer koncentrerat 
under en kortare tid. Att många projekt löper parallellt innebär dessutom att arbetssättet enligt 
PD-processen blir för invecklat och tvärfunktionellt menar en respondent. 

5.1.2 Gulpilsberedning 
Förutvecklingsarbetet avslutas med en beslutsberedning. I denna beslutsberedning ingår en 
teknisk beredning (även kallad gulpilsberedning). Gulpilsberedningarna gällande 
busschassiutvecklingsuppdragen leds av RBVC (Bus Chassis Development Vehicle Co-
ordination). Tre av gruppens medarbetare är tillsatt för att koordinera utvecklingsarbetet. 
Beredningens avsikt är att analysera och definiera inkomna ärenden samt formulera syfte och 
mål (Inline, 2006). 
 
Två av beredningens huvuduppgifter är att sammanställa en aktivitetsplan och 
tidsuppskattning. En respondent anser att ett problem med gulpilsberedningarna är att de 
saknar djup i planeringsfasen. Ett exempel på detta är att de inte tar hänsyn till om två projekt 
i dagsläget redan fyller den kvot av exempelvis bullerprover som finns. Detta medför att 
grupp A och B kan vara helt klara med sin uppgift medan C fortfarande inte kommit igång. 
Ett antal av de som intervjuats anser att beredningar ger en bra uppskattning av 
resursåtgången men att information saknas hur ett projekt kommer att påverka övriga projekt. 
Alltför ofta saknas uppgifter om projektet kommer att kunna ske inom två månader eller om 
två år berättar en respondent. Eftersom tekniska lösningar är känsliga för att åldras blir de 
därför ibland ratade av den anledningen. Ett behov finns dessutom att ange den 
bakomliggande orsaken varför en specifik lösning valts, den här typen av information glöms 
lätt bort menar en respondent. 
 
Prioriteringen är ett annat problem anser flera respondenter, antalet projekt som löper 
parallellt är för stort. Detta resulterar i att arbetet blir ryckigt och inte fortlöper i den takt som 
önskas. En av respondenterna menar att detta bör ingå i beredningens ansvar att ta fram en 
prioriteringslista.  
 
För varje utvecklingsuppdrag finns en beskrivning hur dessa påverkar de åtta egenskapsmålen 
som Scania upprättat. Här ges bland annat information om hur projektet kommer att påverka 
bränsleförbrukningen. Varje egenskapsmål utvärderas och besvaras med Ja eller Nej. Dessa 
egenskapsutvärderingar kritiserades av ett antal av de som intervjuades, bland annat finns de 
inte alltid angivna hävdar en respondent. Samma person uttrycker en frustration över att i de 
fall de finns beskrivna så är de inte tillräckligt preciserade. ”Det räcker inte med att svara Ja 
eller Nej… - Ja, bränsleförbrukningen påverkas, men hur?” Flera av dem som intervjuats 
menar därför att tydligare riktlinjer måste tas fram gällande egenskapsmålen, det ska klart 
framgå hur respektive egenskap påverkas. 
 
Projektkontoret (UP) är de som organiserar projektet i kontinuerlig introduktion. För dem är 
uppdragsdirektivet som ligger till grund för grönpilsarbetet av stor betydelse. I 
uppdragsdirektivet finns bland annat uppdragets mål och syfte. En person från projektkontoret 
menar att projektets mål och syften är för otydliga. För att projektet ska kunna genomföras på 
ett bra sätt så måste dessa vara tydligt formulerade fortsätter samma respondent. Den 
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inledande fasen i grönpil är för oklar, redan vid beslutstillfället måste projektet vara väl 
definierat anser personen. Idag görs nästan allt arbete i fas 1, om riktlinjerna var tydligare 
skulle kunna underlättas (ibid). Projektledare är väldigt beroende av projektdefinitionen 
förklarar en annan respondent. Projektets syfte och mål bör av den anledningen vara 
välbeskrivna. Samma person tycker att fas 1 i grönpil är för ”öppen”, ett bättre underlag bör 
ligga till grund för det fortsätta projektarbetet. 
 
Flera av intervjuobjekten påpekade avsaknaden av sambandet mellan resursuppskattningen 
och resursförankringen11. Beredningen gör ett fullgott jobb i avseende att göra en 
resursuppskattning, problemet är att placera den resursuppskattning som gjorts i tiden, menar 
dessa. När sedan marknadsavdelningen får uppgifter om tidsåtgången kan de inte förstå varför 
den inte följs, berättar en respondent. Anledningen är att resurser inte finns att utföra det 
arbete som uppskattades i planeringen. Detta gör att planeringen saknar värde menar 
respondenten. 
 
Det primära innehållet i gulpilsberedningen är en aktivitetsplan samt en tidsuppskattning och, 
som nämnts tidigare, sammanställs informationen i en teknisk rapport. Några av 
respondenterna kommenterade den tekniska rapportens innehåll. En respondent menar att en 
kravspecifikation bör sammanställas i ett tidigare skede. Om denna är klar i ett tidigare skede 
underlättas arbetet och planeringen resonerar denne. En annan person som intervjuats 
eftersöker mer information gällande arbetet som sker inom lastbilsutvecklingen på Scania. 
Eftersom utvecklingsarbetet inom lastbil påverkar buss skulle det vara önskvärt om 
beredningen kunde ta fram kontaktnamn på personer som jobbar med liknande projekt inom 
lastbil menar respondenten. En ytterligare kommentar är att den ekonomiska aspekten saknas i 
gulpilsberedningarna påpekar en respondent. Exempelvis hur provningen påverkas av ett 
uppdrag finns inte alltid beskrivet. Kanske innebär projektet att tre nya bussar måste köpas in 
för provning vilket är avgörande information vid ett beslutsmöte, anser personen. Den här 
typen av information måste dokumenteras och finnas med i beslutsunderlaget. För varje 
projekt bör övergripande ekonomiska mål/riktlinjer finnas angivna fortsätter respondenten. 
Varje projekt bör ha en övergripande ekonomisk lönsamhetsanalys. 
 
När projektet övergår i kontinuerlig introduktion tillsätts en projektledare. Från 
linjeorganisationen utses då objektledare vilka ansvarar för respektive objekt12. Flera av dem 
som intervjuats anser att objekt- och projektledare utses för sent vilket försvårar 
överlämningsprocessen. En respondent förespråkar därför att objektledare bör utses i samband 
med gulpilsberedningen. Personen i fråga menar att det är tillräckligt problematiskt att inte 
veta vem som är projektledare och att objektledare av den orsaken bör utses före beslutsmötet 
(PM/PQ). En annan respondent föreslår att projektledaren bör utses i anknytning till PM/PQ. 
 
Tillgängligheten av information är avgörande för att effektivisera arbetet. Flera av dem som 
intervjuats ser detta som ett problem idag. Bland annat är den tekniska rapport som tas fram 
inte tillgänglig. Många svarade att de inte vet var de kan hitta den och vad som finns beskrivet 
i den. Den tekniska rapporten används idag av den orsaken i liten utsträckningen i 
kontinuerlig introduktion berättar en respondent. Från projektkontoret vill man se 
uppdragsdirektivet som en offert som de analyserar och säger Ja eller Nej till. Detta skulle 
leda till en iterativ process tills båda pater är överens menar de. En annan svårighet med 
beredningen är att se till att alla som är inblandade i projektet blir tillfrågade. En respondent 
hävdar därför att gulpilsberedningarna bör stöta på kritik i ett tidigare skede för att inte snöa 
                                                 
11 Resursförankring - I vilken utsträckning de uppskattade resurserna finns att tillgå 
12 Se rubriken Kontinuerlig introduktion kapitel 3.1.2 
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in sig på en lösning. Om kommentarer angående en lösning kommer för sent är risken större 
att några blir utelämnade och proceduren att ändra på den påtänkta lösningen försvåras. Av 
den anledningen bör beredningen utsättas för större granskning anser en respondent. 

5.1.3 Beslutsunderlag 
På beslutsmöten (PM, PQ) bestäms bland annat om ett projekt ska initieras i kontinuerlig 
introduktion eller inte. Till grund för detta beslut ligger ett beslutsunderlag som sammanställs 
av en funktion som kallas produktplanerare. Dessa tar del av den tekniska rapporten som 
tagits fram i samband med gulpilsberedningen och använder den information som anses 
behövlig för att besluta om projektets framtid. Beslutsunderlaget innehåller både tekniska och 
ekonomiska fakta och har bland annat för avsikt att ge en lönsamhetsanalys av projektet. I 
dagsläget är beslutsunderlaget för tunt berättar en respondent, projektets övergripande mål 
och syfte är inte definierade. Några av de intervjuade menar att marknadsperspektivet får ett 
för lite utrymme och hamnar i skymundan. Det måste belysas mer, förankringen till 
marknaden och kunden saknas till mångt och mycket, hävdar dessa. I linje med detta blir 
fokuseringen ofta allt för stark på Europa och de övriga marknaderna glöms bort (framförallt 
Brasilien). En annan respondent fyller på att marknadsperspektivet bör framhävas mer för att 
verkligen visa vad kunden vill ha. Genom att personifiera kunden och dess behov blir det 
mycket lättare att förstå slutmålet vilket skapar engagemang, fortsätter respondenten. 
 
Vikten av att skapa engagemang i projektarbetet belystes av flera av dem som intervjuades. 
Ett sätt att skapa mer engagemang är att på ett mer utförligt sätt precisera mål som är mätbara 
tror en respondent. Att ha uttalade mål att sträva mot skapar motivation och delaktighet menar 
denne. Beslutsunderlaget bör av den anledningen ha tydligare och mätbara mål. Underlaget 
bör vara mer utförligt påpekar en medarbetare från projektkontoret. Egenskapsmålen bör vara 
uttryckta på ett mer detaljerat sätt, korta kommentarer är fullt tillräckligt. Respondenten 
anknyter till Coopers Stage-Gate13 modell som betvingar aktiviteter att bli färdigställda innan 
nästa fas inleds. Det skulle innebära att exempelvis egenskapsmålen måste formuleras på ett 
mer detaljerat sätt innan underlaget övergår till kontinuerlig introduktion. Ett ytterligare 
problem är att beslut tas om att genomföra ett projekt utan att resurser finns tillgängliga. 
Prioriteringen är därför mycket viktig, det är bättre att genomföra några projekt på kortare tid 
än många under en längre tid menar flera respondenter. 
 
För att avgöra projektets framtid analyseras bland annat lönsamheten. I beslutsunderlaget 
ingår därför en lönsamhetsanalys. För att göra detta krävs konkreta siffror från respektive 
gruppchef menar en respondent. Att varje respektive konstruktionsgrupp kommentera 
eventuella ekonomiska investeringar etc. vore ett steg i rätt riktning fortsätter denne. Idag 
finns ofta en tanke gällande det ekonomiska perspektivet men den dokumenteras sällan. 

5.1.4 Informationsflödet mellan projekt- och linjeorganisationen 
Vid initiering av ett projekt i kontinuerlig introduktion tillsätts en projektledare. Projektet har 
inte några egna personalresurser utan utvecklingsarbetet utförs av grupperna inom 
linjeorganisationen. God kommunikation mellan linjen och projekt är därför av stor betydelse. 
För denna kommunikation ansvarar objektledarna som utgör länken mellan 
konstruktörsgruppen och projektet. Av den anledningen är objektledarna viktiga 
informationsbärare eftersom de som leder det tvärfunktionella arbetet. En objektledare 

                                                 
13 Stage-Gate – Produktutvecklingsmodell utvecklad av Robert G Cooper. Metod med förutbestämda steg där 
varje steg innefattar en uppsättning aktiviteter som måste slutföras innan nästa fas inleds 
produktutvecklingsprocessen. 
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berättar att samarbetet mellan UP (projektkontoret) och RB (linjeorganisationen) till stor del 
bygger på deras förmåga att leta rätt på information och förmedla den. Han eller hon som 
objektledare måste själv ta fram information, berättar respondenten. Objektledaren i fråga 
förespråkar projektträd vilket han menar är ett bra sätt att ta del av information. Detta används 
idag i en viss utsträckning men har enligt respondenten större potential. I projektträdet bör den 
information som beredningen tagit fram finnas. Objektledaren föreslår att beredningen 
lämpligen skulle ha en egen mapp i detta träd. De objektledare som intervjuats anser att det 
ofta är svårt att hitta information. Ett problem är att mängden information tenderar att bli 
överflödig menar ett intervjuobjekt, antalet listor och tavlor bara ökar. En respondent hävdar 
att informationen finns i nio fall av tio men att det är svårt att veta var sökandet ska börja. På 
grund av denna oklarhet tas samma information fram flera gånger vilket är ytterst olämpligt. 
 
Scanias primära produkt är lastbilar, förhållandet mellan antalet producerade bussar och 
lastbilar är ett till tio. Chassiutveckling på bussidan är av den orsaken väldigt beroende av 
utvecklingsarbetet som sker inom lastbil. Ett problem idag är att det är otydligt vad som 
händer på lastbilssidan uttrycker en respondent. Personen menar att det finns en önskan om att 
vara mer delaktig vad gäller arbetet som görs inom lastbil. Informationen angående 
beredningsuppdragens status är tvivelaktig nämner en annan respondent och att det är högst 
olyckligt när ett projekt startas upp utan att någon tycks känna till det. Engagemang och 
delaktighet var begrepp som flera av dem som intervjuades nämnde. I dag upplever flera att 
plötsliga beslut sker gällande utvecklingsprojekten. Projekt initieras utan vetskap av samtliga 
och projektledare tillsätts utan att det uppmärksammas. Detta upplevs som problematiskt 
berättar en respondent. Informationen från beslutsmötet är inte tillräcklig, ingen vet vad som 
kommer härnäst. 
 
Som beskrivet i kapitel 3 utförs förutvecklingsarbetet av medarbetare från linjeorganisationen. 
När sedan uppdraget övergår i kontinuerlig introduktion byts denna arbetsstyrka ut (helt eller 
delvis) och en projektledare tillsätts. När utvecklingensarbetet skiftar fas förväntas den 
information som skapats i förutvecklingen övergå i kontinuerlig introduktion. Så är dock inte 
fallet menar en respondent som tror att mycket av informationen går förlorad. Alla tror att 
projektledaren är väl insatt eftersom denne förväntas planera och leda det fortsätta arbetet. 
Respondenten hävdar att detta är en felaktig uppfattning och att projektledaren många gånger 
utgår från ett tvivelaktigt projektunderlag. Mycket av informationen når aldrig denne utan går 
förlorad i fasövergången. En annan respondent menar dock att projektkontoret har en tendens 
att ändra på de förutsättningar som etablerats i förutvecklingsstadiet. Som följd av att 
projektmedlemmarna byts ut och en projektledare tillsätts tar projekten en ny riktning. Detta 
menar respondenten är ett problem som leder till att mycket av det arbetet som gjordes i gulpil 
inte kommer till nytta i grönpilsarbetet. 
 
Vid sidan av projektledaren har objektledarna, även så kallade ”mini projektledare” eller 
delprojektledare, den viktigaste rollen i arbetet som sker i kontinuerlig introduktion. Detta 
hävdar flera av dem som intervjuats. Idag finns inte ett uttalat (standardiserat) arbetssätt för 
objektledarna. Detta tycker en respondent är problematiskt och eftersöker ett mer uttalat 
normalläge för objektledarna fanns. Han tror att detta skulle underlätta arbetet för såväl 
objekt- som projektledare. Objektledarna har ett stort ansvar och behöver all den hjälp de kan 
få fortsätter respondenten. Ett försök att skriva ihop en mall som beskriver hur en objektledare 
bör jobba är därför behövligt. Genom att göra det skulle objektledarna, oavsett om de tillhör 
lastbil eller buss, arbeta mer enhetligt vilken har en vinning anser en respondent. 
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5.1.5 Överlämningsprocess 
Med överlämningsprocess avses i denna uppsats överlämningen från förutveckling (gulpil) till 
kontinuerlig introduktion (grönpil). I samband med att uppdraget byter från gul- till grönpil 
sker en fasövergång. Scania har i dagsläget inte en utarbetad överlämningsmetod för denna 
fasövergång. Detta anser flera av de intervjuade som problematiskt. När respondenterna 
ombads att beskriva överlämningen gjordes det med begrepp såsom otydlig och diffus. En 
respondent menar att övergången är en flaskhals i produktutvecklingsprocessen och flera av 
dem som intervjuats anser att stora förbättringar kan göras angående överlämningen. 
 
I samband med intervjuerna belystes ett antal problem som följd av den ostrukturerade 
överlämningen. Ett problem anses vara att tiden från beslutsmötet (PM eller PQ) till uppstart 
är för lång. Detta får till följd att arbetet stannar upp och gör att ingen vill kännas vid 
projektet. En projektledare beskriver svårigheterna att ta sig an ett nytt projekt på grund av de 
oklarheter som råder. Respondenten menar att arbetet skulle kunna underlättas avsevärt om 
uppstarten var mer distinkt. Projektledaren fortsätter att berätta att början av projektet tenderar 
att bli tungjobbad eftersom uppstarten, tillika överlämningen, är bristfällig. Som projektledare 
är visionen att komma till ett ”dukat bord” där uppdragsdirektivet är tydligt beskrivet och 
ärendet överlämnas på ett bra sätt, förklarar personen. Respondenten menar att idag möts 
projektledaren av en osäkerhet vad projektet ska åstadkomma och informationen är många 
gånger otillräcklig. Den inledande tiden av projektet handlar därför mycket om att svara på 
frågor som inte är preciserade. En annan medarbetare från projektkontoret förklarar att i de 
flesta projekt har uppstarten varit otydlig. Projektledaren har fått leta rätt på ett gammalt 
beslutsprotokoll vilket innebär att värdefull tid fått avsättas för att sätta sig in i uppdraget.  
 
Också från linjeorganisationen RB ser man problem med avsaknaden av överlämningsrutiner. 
Flera av dem som intervjuats håller med om att den inledande fasen av projektet i kontinuerlig 
introduktion inte är bra. En avsaknad av överlämningsrutiner råder vilket leder till ett ”brott” i 
PD-processen. När arbetet sedan kommit igång i grönpil brukar det flyta på bra, då finns ett 
beskrivet arbetssätt berättar en person. Övergången mellan gul- och grönpil är dock en gråzon 
som inte är utarbetad och genomtänkt förklarar respondenten. ”Det är viktigt att smida medan 
järnet är varmt, så är det inte idag…”. 
 
Beredningens roll 
Ett av problemen rörande överlämningsprocessen idag anser flera av dem som intervjuats vara 
att rollerna är otydliga. Ansvar och rutiner är inte specificerade vilket gör att exempelvis 
RBVC:s roll vid överlämnandet blir diffus. Ett flertal av dem som intervjuats menar att RBVC 
har en viktig roll i överlämningsprocessen då de står för koordineringen av utvecklingsarbetet. 
Eftersom beredningen har störst kunskap om vilka grupper som är inblandade bör de därför 
kalla till ”uppstartsmötet” menar åtskilliga. Flera av sektions- och gruppcheferna 
kommenterar att de inte anser att ett överlämningsförfarande existerar. I brist på erfarenhet 
kan de inte beskriva hur överlämnandet ser ut idag. Flera av dem menar dock att beredningen 
bör ha en avgörande roll i detta överlämnande. En av dem påpekar att beredningen måste vara 
mer distinkt, resolut och tydlig i samband med överlämnandet. Kommunikationens betydelse 
belystes också av flera respondenter. En menar att uppstarten helst ska ske successivt där 
objektledaren och beredningsgruppen (RBVC) samarbetar under en period. Intervjuobjektet 
vill dock framhäva beredningens roll och att de bör uppmärksamma de inblandade och fysiskt 
lämna över projektet. 
 
Var beredningsgruppens ansvarsområde slutar idag är också oklart menar ett antal av dem 
som intervjuats. Flera tror dock att genom att minska glappet mellan gul- och grönpil skulle 
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stora förbättringar kunna göras. Ett förslag på hur detta kan ske menar en respondent är att 
utnyttja beredningsgruppen och de personer som jobbat med ärendet i gulpil i större 
utsträckning. En annan person anser att beredningen medverkar för lite i det inledande skedet 
i grönpil. Respondenten menar att beredningen bör ha en självklar roll vid den kickoff som 
anordnas tidigt i kontinuerlig introduktion. En annan respondent från projektkontoret håller 
med om att beredningen bör ha en mer uttalad roll vid kickoffen (även kallad CR0). Personen 
anser att beredningen innehar mycket värdefull information som i dagsläget inte utnyttjas. 
Lika viktig som att marknad finns med och informerar om det bakomliggande kundbehovet 
som finns så bör beredningen redogöra för det arbete som gjorts fram till CR0, fortsätter 
respondenten. 
 
Informationsinnehåll 
Åsikterna angående hur överlämnandet bör ske skilde sig åt mellan de olika respondenterna. 
Så var även fallet gällande vilken information som skulle lämnas över. En respondent menade 
att det viktigaste är att informationen är konkret och lättillgänglig. Informationen skall på ett 
lätt och beskrivligt sätt överlämnas till de som tar vid i grönpil. Samma respondent menar att 
A314 lösningen är ett bra alternativ. Metoden används redan idag av vissa inom 
projektkontoret och de anser att den fungerar mycket bra. En gruppchef tycker att en enklare 
enbladare15 kan användas vid överlämningstillfället. Han menar att en kort sådan som 
återkopplar till projektet är allt som behövs. Att ha en färdig MECO/ECO struktur (se rubrik 
3.1.2 Kontinuerlig introduktion) är också bra. En tredje respondent anser att den tekniska 
rapporten ska ligga till grund för det material som presenteras vid överlämnadet. 
 
En person nämner vikten av att någon form av visualisering bör förekomma i samband med 
överlämnandet/uppstaren. Visualiseringen behöver inte vara avancerad, enklare bilder är fullt 
tillräckligt men att bara använda sig av en enbladare tror respondent blir för tunt. 
 
Överlämningsförfarande 
I samband med intervjuerna framgick att ett tydligt behov finns att rationalisera 
överlämningsprocessen. Från projektkontorets sida finns en önskan att förtydliga 
tillhandahållandet av projektet, det vill säga hur projektledaren tar emot uppdraget. Flera 
gruppchefer som intervjuats uttrycker att de, på grund av mängden projekt, lätt glömmer bort 
vad projektet innebär för deras del och är av den anledningen i behov av ett tydligt 
överlämnande. Majoriteten av respondenterna anser att överlämnadet bör ske strax efter 
beslutsmötet. En respondent anser dock att överlämningen bör ske strax före beslutsmötet och 
inte efteråt. Personen menar att detta skulle kunna bli ett tillfälle för de inblandade att träffas 
och godkänna den tidsuppskattning som tagits fram etc. Gemensamt för de flesta är dock att 
de tycker ett överlämningsmöte är på sin plats. Några nämnde möjligheten att anordna en 
CR(-1) [Concept Review (-1)]. Idén härstammar från projektkontoret som i samband med 
varje ny projektintroduktion organiserar en kickoff, en så kallad CR0 [Car Review 0]. CR0 
har i avsikt att samla projektteamet och skapa ökad förståelse för projektet. Att ordna en CR(-
1) ser många respondenter som en möjlighet att på ett liknade sätt lämna över/starta upp 
projektet. 

                                                 
14 A3 – A3 dokument där projektinformation finns samlad, principen kommer fån Toyota 
15 Enbladare – projektinformation samlad på ett A4-dokumnet 
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Representanter vid överlämnandet 
Av de som intervjuats ställde sig en klar majoritet bakom idén att ordna ett 
överlämningsmöte/uppstartsmöte. Många ser potentialen med att organisera ett möte, eller 
CR(-1) som somliga valde att kalla det. De menar att detta skulle vara ett steg i rätt riktning 
för att minska glappet mellan gul- och grönpil. Uppfattningen om vilka som skulle finnas 
representerade på detta uppstartsmöte skilde sig dock mellan de olika respondenterna. En 
objektledare menar att projektledaren och objektledarna bör medverka vid 
överlämningsmötet. Personen ser detta som ett tillfälle för dem att ha en genomgång av vad 
projektet ska åstadkomma. Idén att träffas vid en överlämning är bra, kontakten/mötet är 
viktig fortsätter denne och eftersom objekt- och projektledaren är de mest centrala personerna 
i grönpilsarbetet bör de absolut medverka. En gruppchef föreslår att involvera konstruktörer i 
detta skede då de kommer att utföra arbetet. Detta möte skulle vara en möjlighet för dem och 
de övriga inblandade att bli varse om vad som ska göras fortsätter respondenten. Mötet skulle 
dessutom redogöra för vilka som är inblandade och hur detta påverkar deras grupp. En annan 
objektledare menar att det är problematiskt att det inte finns ett standardiserat arbetssätt 
gällande uppstarten av ett projekt. Önskvärt vore att involvera objektledare och konstruktörer 
på ett mer aktivt sätt i beredningen påpekar denne. Det bästa skulle vara att starta varje projekt 
med att samla de som tar vid ärendet i grönpil i ett projektrum, anser personen. Respondenten 
tror att upplägget skulle leda till ökad koncentration och en möjlighet att samla ihop 
projektlaget för uppgiften. 
 
Flera av dem som intervjuades menar att objektledaren bör ha en nyckelroll i överlämnandet. 
Objektledaren är den som är utsedd att leda det tvärfunktionella arbetet och bör av den 
anledningen ha en central roll i överlämnandet resonerar de. Objektledarens uppgift blir sedan 
att i sin tur förse gruppen med information vilket leder till en dialog förklarar en respondent. 
En av de intervjuade personerna menar att ett genomtänkt uppstartsmöte skulle kunna reda ut 
många oklarheter och underlätta det fortsatta arbetet avsevärt för objekt- och projektledaren. 
En annan anser att projektledaren och gruppchefer bör medverka vid överlämningsmötet och 
bedömer deras medverkan som nödvändig. Respondenten menar att objektledare alternativt 
kan delta men anser framförallt att mötet är ett ypperligt tillfälle för projektledaren att sätta sig 
in i uppgiften. Den intervjuade personen tror att metoden skulle underlätta för dem som tar 
över projektet i kontinuerlig introduktion och leda till ökat engagemang. 
 
Större utvecklingsprojekt innefattar flera konstruktionsgrupper som är direkt beroende av 
varandra. Detta kan vara problematiskt berättar en respondent. En klar fördel med att ordna ett 
överlämningsmöte skulle vara att reda ut vilka som är inblandade i projektet fortsätter 
personen. En gruppchef anser att detta är något som beredningen skulle kunna vara med och 
förtydliga i samband med uppstarten av ett projekt. Flera av de intervjuade framhäver CR0 
som en lyckad metod och tror CR(-1) kan bli ett bra tillvägagångssätt att starta upp projekt. 
Uppstarten är ett viktigt moment som inte är optimerat i dagsläget berättar de. En respondent 
poängterar dock vikten av att rätt personer finns. Detta regelverk bör informera om vilka som 
bjuds in till mötet samt vilka ansvarsområden dessa har. Att ordna ett uppstarts-
/överlämningsmöte ”bara för att” fyller ingen funktion. Om däremot rätt personer medverkar 
kan det fortsätta arbetet underlättas avsevärt fortsätter respondenten. En annan person tilläger 
att överlämningen från förutveckling till kontinuerlig introduktion bygger på medverkan och 
engagemang av personer från både gul- och grönpil. Respondenten framhäver betydelsen av 
att överlämningen sker på rätt premisser där ett tydligt regelverk finns som talar om vilka som 
ämnar bli kallade samt vem som presenterar vad vid överlämningstillfället. 
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Från projektkontoret (UP) anses ett eventuellt överlämningsmöte framförallt vara en 
möjlighet att underlätta arbetet för projektledaren. De ser mötet som ett tillfälle att förtydliga 
vad projektet avser att åstadkomma. Projektledaren bör vara den centrala figuren i detta 
överlämnade eftersom han eller hon kommer att driva projektet i fortsättningen resonerar de. 
Att ha en standardiserad överlämningsmetod är jättebra menar en respondent. Det är viktigt 
och bra att ha ett arbetssätt att falla tillbaka på. Som projektledare är det en klar fördel med att 
följa en standardiserad metod, fortsätter respondenten. Överlämningsprocessen bör inte bli 
komplicerad utan kan hållas kort och precis. Den intervjuade personen menar att 
överlämnandet bör ske genom ett möte där de mest berörda grupperna finns representerade. 
Tiden för mötet bör inte vara mer än en timme. 

Vem kallar vem? 
Precis som frågan gällande vem som bör medverka vid överlämningsmötet skiljde sig också 
uppfattningen om vem som bör kalla och organisera detta möte. Från projektkontoretssida 
anser de att överlämningen bör organiseras av beredningen. Förslagsvis så skulle RBVC kalla 
UP:s gruppchefer som i sin tur får kalla en projektledare till uppstartsmötet, menar en person. 
En annan respondent menar dock att UP bör vara de som kallar till uppstartsmötet eftersom 
projektledaren i regel utses i ett senare skede. ”UP får kalla till ett möte med dom som varit 
med under resans gång. Det finns ingen anledning för beredningen att ”hänga på låset” och 
invänta beslut om vilken som blivit utsedd till projektledare. Det funkar inte…”. 

5.2 Workshop 
I denna studie genomfördes en workshop. Tio stycken deltagare samlades under en 
eftermiddag för att diskutera överlämningsprocessen från gul- och grönpil. Workshopens 
upplägg och frågeställningar finns i bilaga 1. 

5.2.1 Beredningsunderlaget 
Workshopens första del behandlade underlaget som beredningen tar fram i samband med 
gulpilsberedningen. Deltagarna ombads att diskutera och formulera den information de ansåg 
vara mest nödvändig för beredningen att sammanställa. Efter övererläggning i smågrupper 
fördes diskussionen upp i hel grupp med en avslutande aktivitet där deltagarna tilläts 
prioritera de olika synpunkterna. Sammanställning av resultatet visade att en majoritet anser 
att beredningen bör formulera en ärendebeskrivning där egenskaper och funktioner finns 
skildrade. En preliminär tids- och resursuppskattning bedömdes också nödvändigt samt 
information om produktkostnaden där marknadsbehovet belyses på ett tydligt sätt. Ytterligare 
en synpunkt var att beredningen bör eftersträva att göra en skarp avgränsning av projektet. 
Flera ställde sig positiv till den tekniska rapport som används idag och menar att den fungerar 
bra för att samla informationen, några deltagare uttryckte dock en oro över att de inte vet vad 
som står i den tekniska rapporten. En annan sak som nämndes var behovet av ett utkast 
gällande den kommande projektorganisationen. Denna fråga prioriterades dock inte högt av 
deltagarna. Det gjorde inte heller förslaget att beredningen bör ta fram en enbladare. Andra 
slumpmässiga kommentarer som gavs var att beredningen bör visualisera i större utsträckning 
samt att ge förslag på SOP-datum (Start of production). En deltagare nämnde att beredningen 
bör tydliggöra investeringskostnader i form av verktyg och nya provningsfordon etc. 

I workshopens första del diskuterades även vad beredningen kan göra för att underlätta det 
fortsätta arbetet i grönpil. Här visade sig ett officiellt överlämnade från gul- till grönpil ligga 
högst på önskelistan, eller som deltagarna uttryckte det ”en riktig handskakning vid 
överlämnandet”. Även prioriteringen av projekt ansågs nödvändigt för att underlätta arbetet 
samt att objekt- och projektledare involveras tidigare. En annan synpunkt var att 
sammanställningen av ECO/MECO strukturen bör formuleras av beredningen. Ett antal av 
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deltagarna förespråkade att beredningens information bör lagras i en projektmapp så att den 
blir mer tillgänglig och effektiv. Ytterligare åsikter var att beredningen bör bli bättre på att 
följa upp projekten samt att information hur ett nytt projekt kommer att påverka de pågående 
bör tas fram. 

5.2.2 Överlämningen 
Del två av workshopen behandlade hur överlämningen från gul- till grönpil bör utformas. 
Denna fråga ledde till att deltagargruppen delades i två läger med skilda åsikter. Ena halvan 
ansåg att överlämningen bör ske i samband med PK-mötet som anordnas varje tisdag. De 
ansåg att mötet är en naturlig överlämning där mottagarna är de som närvarar vid mötet. Cirka 
10 minuter bör förslagsvis avsättas för överlämning enligt dessa med motivering att antal 
möten tenderar att bli för många som det är. Dessutom ansåg de att den här typen av 
överlämning räcker och att prioriteringen av möten etc. är nog svår i dagsläget. 
 
Den andra halvan såg ett överlämningsmöte som det bästa alternativet. Mötet skulle enligt 
förslag vara cirka 30 minuter långt med avsikt att underlätta det fortsätta arbetet där 
objektledare och gruppchefer pekas ut som centrala figurer. De förespråkade vikten av att de 
båda parterna träffas fysikiskt för att lämna över ärendet och skaka hand vid detta tillfälle. 
Deras motivering är att överlämnandet inte fungerar som det är nu och att ett mer resolut och 
tydligt överlämnade är på sin plats. Eftersom ärendet vanligtvis tas upp vid PK-mötet under 2-
3 minuter kommer inte 10 minuter att förtydliga överlämnandet, mottagaren och avsändaren 
bör träffas vid ett uttalat överlämningsmöte menar dessa. 
 
I anknytning med att överlämnandets utseende diskuterades berördes även vilka som bör 
närvara vid överlämnandet. Den halva som förespråkade att överlämningen bör ske vid PK-
mötet ansåg av förklarliga skäl att de som närvarar vid mötet blir mottagare. Gällande den 
andra halvan som rekommenderade ett överlämningsmöte skilde sig åsikterna inom gruppen. 
Några menade att projektledaren, gruppchefer och sektionschefer bör medverka, andra att 
objekledare och gruppchefer bör finnas representerade. I workshopens andra del behandlades 
även vilken information som ska presenteras vid överlämnandet. Här nämndes förslag på att 
en MECO/ECO struktur bör utformas inklusive kritiska tidpunkter för projektet. Ett utkast 
gällande linjeorganisationens (RB) inblandning i projektet samt förslag på projektledare 
förespråkades även. Att fastställa en preliminär TS (teknisk specifikation) ansågs dessutom 
som lämplig information att presentera vid överlämningstillfället. 

5.3 Benchmark Electrolux 
Inom ramen för detta examensarbete genomfördes en benchmark-studie med Electrolux. 
Avsikten var att se hur Electrolux arbetar med produktutveckling för att dra lärdom och 
paralleller med Scanias produktutvecklingsprocess. Den som intervjuats på Electrolux har 
titeln Project Manager Global Primary Development and Innovation och har sedan tre år 
tillbaka jobbat med produktutveckling inom företaget. 
 
Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror. Företaget gör bland annat 
tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux bildades 1919 
genom en sammanslagning av företagen Elektromekaniska AG och AB Lux. Electrolux är idag 
ett världsföretag som äger flera andra bolag, bland annat Husqvarna, Electro-Helios och Volta 
(Electrolux, 2006). 
 
Electrolux produktutvecklingsprocess kallas PCP, Product Creation Process. Företagets 
produktutveckling baseras på ett integrerat arbetssätt där marknad, utveckling och industri 
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design har ett nära samarbete. Produktutvecklingsprocessen är uppdelad i ett antal faser, 
däribland primärutveckling och produktutveckling. I primärutveckling prövas tekniska 
koncept och projektens längd sträcker sig från två till tolv månader. De koncept som 
utvärderas i primärutveckling har en stark anknytning till de kund- och marknadsbehov som 
finns. Electrolux affärsidé grundar sig på att i ett tidigt stadium möta kundens önskemål. 
Marknadssidan har av den anledningen ett stort inflytande gällande vilka projekt som 
genomförs i primärutvecklingen. De som arbetar med primärutveckling har också en nära 
relation till kunderna där bland annat kundbesök ingår i arbetsuppgifterna. På så sätt utvecklar 
företaget produkter utifrån de problem och behov kunderna har. En annan framgångsfaktor 
enligt företaget är att Electrolux har delat upp marknaden i tydliga kundsegment. På så vis 
utvecklar man produkter till en uttalad kundgrupp eller marknad. 
 
Den som leder arbetet i primär utveckling kallas Project manager. Denne deltar i och ansvarar 
för utvecklingsarbetet i den inledande fasen. Ett typiskt primärutvecklingsprojekt är att 
utveckla nya produktidéer. Utifrån konsumentinsikt skapas ett antal produktkoncept vilka 
återigen prövas mot kunder. När valet av koncept är gjort utvecklas och analyseras sedan 
olika tekniska lösningarna. Avslutningsvis väljs en av dessa för att användas på den nya 
produkten. Även rent tekniska utvecklingsprojekt genomförs inom primärutveckling. 
Primärutvecklingens avsikt är att minimera riskerna och ta fram tänkbara koncept. Med hjälp 
av den inledande fasen skall risken för sena och dyra konstruktionsändringar minimeras. 
Electrolux primärutveckling är global, det vill säga all den verksamheten finns samlad på ett 
ställe. Detta medför att vid huvudkontoret i Stockholm sker utvecklingen för alla olika 
marknader inom Europa och den övriga världen. De som arbetar med primär utveckling 
jobbar dessutom bara med den här typen av utveckling. 
 
I samband med att utvecklingsarbetet övergår från primär- till produktutveckling sker en 
fasövergång och i detta skede tillsätts även en projektledare. Den inledande aktiviteten i 
produktutvecklingsfasen är en pre study (förstudie). I pre study görs bland annat en 
återkoppling till det arbete som utförts i primärutvecklingen. 
 
Respondenten från Electrolux nämner betydelsen av engagemang i utvecklingsarbetet. För att 
öka detta engagemang försöker företaget att underlätta fasövergången och överlämningen av 
projektet. I vissa fall deltar därför projektledaren i slutfasen av primärutvecklingen för att öka 
insikten och intresset för projektet. De gånger då projektledaren inte medverkar i den 
inledande fasen informeras istället denne av den som lett arbetet i primärutvecklingen. Detta 
sker i rapportform men även vid ett eller flera möten där arbetet som skett i 
primärutvecklingen återges. Mötena är ett tillfälle för projektledaren att sätta sig in i projektet 
och dra lärdom av de konstaterande som tidigare gjorts. Den som ansvarat för arbetet i 
primärutvecklingen brukar dessutom emellanåt delta i den inledande produktutvecklingsfasen. 
Genom att följa med in i den andra fasen minskar glappet menar respondenten. 
 
Beslut angående en eventuell fasövergång från primär- till produktutveckling görs av en 
styrgrupp. Denna styrgrupp har en tvärfunktionell sammansättning med representanter från 
marknad, teknik etc. Vid denna beslutstidpunkt medverkar också den som ansvarat för arbetet 
i primärutvecklingen och projektledaren som tar vid i den kommande 
produktutvecklingsfasen. Respondenten berättar att Electrolux försöker att ha ett öppet 
arbetssätt där alla känner sig delaktiga genom hela produktutvecklingsprocessen. Genom att 
använda sig av kontinuerliga DP (Decision Points) och PCP (Product Creation Process) blir 
arbetet överskådligt och tydligt. Företaget använder sig dessutom av interna veckorapporter 
där utvecklingsprojektets status anges. 
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6 Analys och diskussion 
I följande kapitel presenteras den analys som genomfördes i denna studie. Till grund för 
analysen ligger teorin i kapitel 4 och empirin (resultatet) i kapitel 5. Inledningsvis genomförs 
en allmän analys och diskussion av Scanias produktutvecklingsarbete, följt av en analys av 
PD-processen. Här analyseras och diskuteras även gulpilsberedningarna, beslutsunderlaget 
och överlämningsprocessen. Avslutningsvis presenteras en processorientering. 

6.1 Produktutveckling 
Inom produktutvecklingen nämns två olika drivkrafter, marknads- och teknikdriven 
utveckling (Johannesson et al, 2004). Scania är traditionellt sett ett teknikintensivt företag där 
marknadsavdelningen alltid varit liten i förhållande till tekniksidan. Av den anledningen har 
Scanias utvecklingsarbete genom åren dominerats av teknikutveckling. Detta upplever några 
av de intervjuade, framförallt respondenter från marknadsavdelningen, som problematiskt. De 
anser att tekniken kommit att dominera för mycket i förhållande till kundbehoven. Flera 
respondenter påpekar dock att marknadsavdelningen troligen kommer att expandera och växa 
sig starkare inom en snar framtid. Detta är en trend bland industriföretag och flera forskare 
förutspår en fortsatt organisationsutveckling i denna riktning. 
 
I linje med vad Cooper (2001) skriver fokuserar företag, i detta fall Scania, allt mer på 
produkt- och processutveckling för att öka konkurrenskraften. De allra största 
konkurrensfördelarna finns i att snabbt möta kundkraven vilket leder till större 
marknadsandelar och ökade vinster. För att Scania, som är ett förhållande litet företag, ska 
kunna stanna i den absoluta toppen inom buss- och lastbilstillverkning bör förtaget bli ännu 
bättre på att samarbeta med marknad och eftermarknad. Artikeln av Coopers et al från 2004 
visar på att de företag som lyckats bäst med produktutvecklingsarbetet är de som har tillåtit 
marknadssidan vara med och påverka valet och utformningen av utvecklingsprojekten. 
 
Johannesson et al (2004) menar att organisationsutformningen är avgörande vid 
produktutveckling. För att lyckas väl bör ett integrerat arbetssätt användas där de olika 
funktionsavdelningarna har ett nära samarbete. En av Scanias tre hörnstenar16 är 
tvärfunktionellt och parallellt arbete. Företaget använder sig bland annat av 
modulariseringsmöten med syfte att sprida information tvärfunktionellt. Scania ligger långt 
fram i sin strävan att jobba tvärfunktionellt, här finns dock ytterliggare förbättringar att göra. 
Toyotas storhet inom produktutveckling bygger till stor del på deras höga integrationsgrad i 
utvecklingsarbetet vilket leder till förkortade ledtider (Morgan & Liker 2006). De företag som 
bemästrar det tvärfunktionella arbetet på bästa sätt och lanserar produkter som efterfrågas 
snabbast kommer att vinna striden om kunderna. I flera av intervjuerna belystes bussidans 
beroende av lastbilorganisationen då deras utvecklingsarbete starkt påverkar av vad som görs 
på lastbilssidan. Ett behov finns att tydliggöra vad som är på gång inom lastbilorganisationen. 
Genom att förbättra samarbetet/informationsflödet kan utvecklingen optimeras. 
Kommunikationsavståndet mellan utvecklingsavdelningarna, marknad, projektkontoret, 
produktion, inköp etc. upplevs som för stora. Att uppmana till ett mer tvärfunktionellt arbete 
är på sin plats. Ett sätt att uppnå detta är intern rotation mellan de olika avdelningarna. Att 
ordna möten för att öka det tvärfunktionella samarbetet är bra men saknar genomslagskraft. 
Rapportförfattaren menar att Scania idag, precis som Cooper (2001) nämner, har medarbetare 
som strävar efter att bli klar med sin del av projektet istället för att tillsammans arbeta för att 

                                                 
16 Scanias PD-guide 2005 
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uppnå projektets slutmål. Detta beror på en avsaknad av tvärfunktionellt samarbete där 
helheten främjas istället för att bara se till gruppen eller avdelningens inblandning i projektet. 

6.2 PD-processen 
En klar majoritet av dem som intervjuats anser att Scanias PD-process är en bra mall att 
arbeta efter. Även om införandet av PD-processen väckte blandade känslor anser numera de 
allra flesta att den är ett bra hjälpmedel. Cooper (2004) visar också att de företag som lyckats 
bäst med utvecklingen av nya produkter har envisats med att arbeta efter en given process. Att 
det finns förbättringar att göra angående PD-processen upplever dock de flesta. Som beskrivet 
i resultatdelen anser huvudparten av de som intervjuats att modellen att arbeta med 
förutveckling för att sedan övergå i kontinuerlig introduktion är bra. Andersen et al (1998) 
menar att detta är ett bra sätt att underlätta planeringen och möjligheten att undersöka ett antal 
lösningar. Scanias problem är att förutvecklingsarbetet i mångt och mycket inte existerar. 
Detta resulterar i att syftet med att dela in arbetet i förutveckling och kontinuerlig introduktion 
därmed går förlorat. För att effektivisera utvecklingsarbetet bör därför Scania CV satsa mer 
tid och resurser på förutvecklingen. Scania resonerar så som att de inte har resurser att avsätta 
till gulpilsprojekt eftersom de har fullt upp grönpilsuppdragen. Detta är fullt naturligt men inte 
berättigat. Den vanligaste orsaken till försummade förstudier är bristen på tid, pengar och 
personer (Cooper, 2004). Om Scania ämnar arbeta efter en process med en förstudie följt av 
en genomförande fas måste processen följas. Cooper (2004) skriver att ivern att bli klar och 
gå vidare i processen resulterar ofta i ett backslag där tid istället förloras. Att gå ifrån den 
ursprungliga planen för att bespara tid och pengar resulterar oftast i förluster. Ett antal 
respondenter upplever att projekt ”kastas in” i kontinuerlig introduktion utan att en 
bakomliggande förstudie har gjorts. Detta resulterar i ett minskat engagemang och leder till ett 
tvivel om processens uppbyggnad. Scania bör överväga att alltid genomföra en förstudie, i 
linje med Coopers Stage-gate modell, innan utvecklingsarbetet går vidare. Detta skulle 
medföra att processen inte skulle kan fortskrida utan den inledande förstudien. Ett alternativ 
skulle kunna vara att utforma PD-processen på ett sådant sätt att förstudien var en del i 
grönpil. En respondent poängterade att det inte finns någon anledning att slaviskt hålla på 
uppdelningen mellan gul- och grönpil. Huvudsaken är att förstudien blir en del i 
utvecklingsarbetet och att det finns en samsyn inom organisationen. Rapportförfattaren ställer 
sig bakom detta resonemang och anser att förstudiens innehåll, med genomförd 
marknadsanalys samt klargörande av projektets förutsättningar, är det väsentliga och inte i 
vilken fas den sker. 
 
Projektprioritering 
Scania har gått från att lansera helt nya produktprogram till kontinuerlig introduktion. Detta 
har lett till att antalet projekt som löper parallellt har ökat drastiskt och PD-processen 
appliceringsgrad minskat, det vill säga processen upplevs som onödigt komplicerad. 
Flexibilitet saknas vid mindre projekt vilket är ett problem med dagens arbetssätt. Sörqvist 
(2004) hävdar att en processbeskrivning skall utgöra ett hjälpmedel som effektiviserar 
processen, inte försvårar arbetet. Att vissa ser PD-processen som ett hinder snarare än ett 
hjälpmedel är olyckligt men förståligt. Stora företag är dock i behov av att ha en process som 
underlättar samordningen och struktureringen av arbetet. Att flexibiliteten ibland blir lidande 
av detta är synd men processens fördelar är många. I linje med att PD-processen upplevs som 
tung vid mindre projekt finns dock en tydlig koppling med antalet projekt som löper 
samtidigt. Prioriteringen mellan de kontinuerliga projekten är bristfällig. Sörqvist (2004) 
anser att vikten av att fatta rätt beslut och prioriteringar är av avgörande betydelse för en 
process effektivitet. På Scania finns ett behov att på ett mer uttalat sätt belysa vilka projekt 
som är brådskande och bör prioriteras. Andersen et al (1998) menar att prioritering mellan 
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projekten är viktigt och rangordningen bör vara tydlig så att inte tillfälliga projekt sätts igång. 
Rapportförfattaren föreslår därför att en prioritering internt mellan projekten fastställs.I linje 
med litteraturen (Sörqvist, 2004) finns de absolut största förbättringar gällande PD-process att 
göra i gränssnittet mellan olika enheter, avdelningar och funktioner. Ett antal av dem som 
intervjuats menar också att i övergången från gul- till grönpil finns de största förbättringarna 
att göra. I dagsläget finns inte överlämnandet beskrivet vilket upplevs som problematiskt. Ett 
behov av tydligare riktlinjer finns där övergången från gul- till grönpil är beskriven. Idag 
upplevs projektet bli svävande eftersom produktutvecklingsprocessen saknar en genomtänkt 
överlämningsmetod. 
 
Planeringen är ett annat problem anser några av respondenterna. Andersen et al (1998) menar 
att en aktivitet ska kunna placeras in i verksamheten bland annat för att se så att inte någon tar 
på sig för många aktiviteter och uppdrag, vilket inte alltid är verkligheten på Scania. Andersen 
et al (1998) fortsätter att företagets projektkultur är viktig, planering ska ske så att resultat 
levereras till avtalad tid och den utsatta kvaliteten uppnås. Utvecklingsarbetet på Scania anses 
idag överbelastat och projektens tidsplan efterföljs sällan. Detta upplevs som frustrerande och 
leder till minskat engagemang bland medarbetarna. Visionen om att lyckade projekt har en 
känsla att allt går på räls saknas och här finns förädlingar att göra framförallt gällande 
prioriteringen. 

6.3 Gulpilsberedning 
Informationsinnehållet i gulpilsberedningen väckte en del åsikter. Den generella 
uppfattningen var att beredningsinnehållet var fullt godkänt i avseende att sammanställa en 
ungefärlig tids- och resursuppskattning. Flera påpekar dock att information saknas hur 
projektet kommer att påverka övriga projekt. Resursförankringen var ytterliggare en detalj 
som ansågs mindre bra. Andersen et al (1998) menar att planering för planeringens skull inte 
har något värde. Ett fåtal respondenter ansåg att planeringen saknar dignitet eftersom den inte 
används i kontinuerlig introduktion. Rapportförfattaren menar dock att, precis som 
Johannesson et al (2004), förstudien bör innehålla tids- och resursuppskattning och inte en 
färdig plan för det fortsatta arbetet. Det är emellertid olyckligt att den planering som görs 
under beredningen inte knyts an till de resurser som är tillgängliga. Information om hur 
befintliga resurser används saknas och bör tas fram. Rapportförfattaren anser detta vara ett 
tudelat ansvar där beredningsgruppen har ett åtagande och gruppcheferna ett annat. I 
beredningensunderlaget bör gruppcheferna ta fram den här typen av information och därefter 
är det beredningens ansvar att på ett tydligt sätt visa på sambandet mellan resursuppskattning 
och resursförankring. Det ska klart framgå om exempelvis utrustningen för bullerprov är 
uppbokad för de nästkommande tre månaderna. 
 
Mål och syfte 
En annan fråga som flera respondenter kände starkt för var formuleringen av projektets syfte 
och mål. Ett antal av dem som intervjuats ansåg att uppdragets mål och syfte är alldeles för 
otydliga. I projektledningslärans ABC står att ett projekt måste ha ett tydligt syfte och mål 
(Andersen et al, 1998). Framförallt från projektkontorets sida anses dessa parametrar vara 
undermåliga. Andersen et al (1998) skriver att förprojekt har en viktig roll att precisera målen 
och avgränsa projektet. Om målen är inexakta försvårar detta arbetet och kan leda till 
splittringar inom projektgruppen eftersom uppfattningen om vad som ska uppnås skiljer sig åt. 
Här har beredningen och produktplaneraren ett större ansvar att ta menar rapportförfattaren. 
Att ha vaga mål och ett otydligt syfte är ytterst olyckligt och tid bör därför avsättas för att 
förtydliga dessa. Cooper (2004) skriver att ett väldefinierat projekt är en tydlig 
framgångsfaktor. 
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Utnyttjande av information 
Scanias åtta egenskapsmål utvärderas i samband med att beslutsunderlaget tas fram. Flera av 
dem som intervjuats anser att det inte framgår tillräckligt tydligt hur respektive egenskap 
påverkas. Ett behov finns att på ett tydligare sätt beskriva dem, förslagsvis genom att skriva 
korta kommentarer hur respektive mål kommer att påverkas. Morgan & Liker (2006) menar 
att informationen ska vara selektiv, rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Eftersom 
egenskapsmålen anses som viktig information är det ett exempel selektiv på information som 
idag saknas. Mottagarna (projektkontoret) har signalerat att denna information anses viktig 
och att den bör formuleras på ett effektivt sätt. Morgan & Liker (2006) nämner också risken 
med att personer översvämmas av information vilket leder till att ingen tar del av den. Genom 
att fråga mottagaren vilken information som värdesätts kan Streamlined communication 
uppnås. Förutom innehållet är tillgängligheten av informationen avgörande för att 
effektivisera arbetet. Flera av dem som intervjuats anser tillgängligheten vara bristfällig. 
Bland annat används den tekniska rapport som tagits fram i liten utsträckning. Ett fåtal 
respondenter svarar att de inte vet var de kan hitta den tekniska rapporten och vad som står 
beskrivet i den. Detta är olyckligt och resulterar i att samma information ibland tas fram flera 
gånger. Beredningens avsikt är att samla information för att underlätta det fortsatta arbetet. 
Problemet är att informationen inte är tillgänglig, alternativt negligeras. Tänkbart är att 
samsynen mellan de som skriver och tar emot rapporten saknas samt att överföringsmetoden 
att använda ett skriftligt dokument, så kallad linjär överförning, har sina nackdelar. Persson 
(1997) påvisar fördelarna med interaktiv kunskapsöverförning där respondenten kan föra en 
dialog med sändaren. Med hjälp av ett överlämningsmöte skulle troligtvis en bättre förståelse 
och utnyttjande av materialet kan åstadkommas. 
 
Ekonomiska parametrar 
Gällande de uppgifter som beredningen sammanställer återkom vid upprepade tillfällen 
avsaknaden av ekonomiska parametrar. Några respondenter menar att den tekniska biten får 
ett allt för stort utrymme i beredningen. Andersen et al (1998) menar att en ekonomisk plan 
bör tas fram för att besluta om projektets framtid. Scania har inte en tradition att göra 
ekonomiska beräkningar som ligger till grund för det tänkta projektet anser en respondent. 
Exempel på information som saknas är hur provningen påverkas av ett uppdrag, kanske måste 
nya testbussar köpas in. Den här typen av information bör få mer utrymme eftersom den är 
högst aktuell. Att de ekonomiska parametrarna utvärderas i förstudien är av största intresse, 
detta skriver bland annat Wisén & Lindbom (2000) och Cooper et al (2004). Scania bör av 
den anledningen på ett mer påtagligt sätt belysa projektets ekonomisk aspekter. 
 
Tillsättning av objekt- och projektledare 
En annan oklarhet är när i tiden objektledarna och projektledare utses. Scania saknar i detta 
avseende en strukturerad metod för att tillsätta dessa. Detta medför att projektet kan initieras i 
grönpil utan att projekt- och objektledare är utsedda. Flera respondenter anser detta vara 
problematiskt och förespråkar därför att rutiner fastslås när objekt- och projektledare utses. 
För att en naturlig övergång ska kunna ske mellan gul- och grönpil måste dessa vara tillsatta 
tidigare, helst redan i gulpil eller omgående i grönpil. Att detta blir en del i beslutsprocessen, 
alternativt i gulpilsberedningen, är behövligt. 

6.4 Beslutsunderlaget 
Det beslutsunderlaget som tas fram upplevs som magert, projektets övergripande mål och 
syfte är inte väldefinierade. Andersen et al (1998) skriver att många misslyckade projekt beror 
just på oklara och inexakta projektmål. Scania har inte, som Andersen et al (1998) 
förespråkar, mål som är lätta att ta till sig och som inte efterlämnar några frågeställningar. Här 
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har företaget stora förbättringar att göra. I det inledande skedet av ett projekt finns många 
gånger en viss osäkerhet om vad projektet konkret ska åstadkomma. Lindsedt & Burenius 
(1998) hävdar att denna osäkerhet har en tendens att öka med tiden istället för att minska. På 
grund av de oklara målen och syftet försvåras det inledande arbetet i grönpil och gör att 
uppdraget tolkas på fel sätt enligt vissa respondenter. Här finns ett behov av vad Sörqvist 
(2004) benämner systematisk förbättring, med fokusering på de svagheter och problem som 
finns i processen. Cooper et al:s benchmark-studie från (2004) visar att väldefinierade projekt 
är tre gånger så lyckade som ett icke väldefinierade projekt. Med tanke på dessa siffror bör 
Scania ha utrymme för förbättringar. Cooper et al (2004) menar också att en tydlig 
projektdefinition underlättar arbetet och utgör ett kommunikationsverktyg för det fortsatta 
arbetet. Detta verktyg saknas idag. Men det är inte bara det som saknas, utan också en samsyn 
mellan projektkontoret och de som tar fram projektdirektivet. Projektkontoret vill se 
projektdirektivet som en offert som de säger Ja eller Nej till, något som de övriga inte 
förespråkar. Här bör en mer högljudd diskussion hållas angående de olikas syn på 
projektdirektivet. Avsaknaden av samsyn är påtaglig. 
 
Cooper at al (2004) hävdar att lyckade projekt kännetecknas av stark anknytning till 
kunderna. Vissa intervjuade menar att Scania saknar den här förankringen samt att 
fokuseringen på Europa är för stark och de övriga marknaderna glöms bort (framförallt 
Brasilien). En annan respondent fyller på att marknadsperspektivet bör framhävas mer för att 
verkligen visa vad kunden vill ha. Genom att personifiera kunden och dess behov blir det 
mycket lättare att förstå slutmålet vilket skapar engagemang, fortsätter respondenten. Att på 
ett mer påtagligt sätt framhäva kunden och dess behov är därför önskvärt. Det ska tydligt 
framgå att utveckling är till för kunden och vilka egenskaper denne värdesätter. 

6.5 Informationsutbytet 
Objektledarna har en mycket viktig roll som informationsbärare mellan projektkontoret och 
linjeorganisationen. Ett kontinuerligt informationsutbyte under utvecklingsprocessen är en 
förutsättning för effektiv utveckling. Morgan & Liker (2006) skriver att produktutveckling 
handlar mycket om informationsflöde mellan olika specialister, stannar utbytet av information 
så stannar produktutvecklingsprocessen. Att vara objektledare beskrivs av många som ett 
utmanade och svårt jobb. Till skillnad från projektledaren finns inte ett uttalat arbetssätt för 
objektledaren utan mycket anses vara upp till individen själv. Att mängden information är 
påtaglig upplever flera inom organisationen. Detta drabbar objektledarena extra hårt eftersom 
de har i uppgift att ta del av information och förmedla den. Att underlätta arbetet från 
linjeorganisationen och projektkontoret är därför lämpligt. Ett steg i den riktningen är att ge 
objektledaren mer ”kött på benen” genom att informera denne vad som gjorts tidigare i 
projektet. Här bör beredningensgruppen ta ett större ansvar. 
 
Ett annat behov är att informationen från beslutsmötena blir mer tillgänglig. Idag upplever 
flera att de inte blir informerade vad som sagts och beslutas på dessa möten. Cooper (2001) 
anser att delaktighet och helhetssyn är viktiga begrepp vid produktutveckling. Ett sätt att 
skapa större delaktighet är att förse medarbetarna med information om vad som händer inom 
organisationen. 

6.6 Överlämningsprocessen 
Scania saknar en överlämningsprocess i samband med att uppdraget övergår från gul- till 
grönpil. Detta medför ett antal problem. Ett av dessa är att tiden från beslutsmötet (PM, PQ) 
till projektstart i grönpil tenderar att bli lång vilket gör att ett avbrott uppstår i PD-processen. I 
brist på överlämningsrutiner hamnar därför projektet i ingenmansland. När projektet sedan 
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startas på allvar i kontinuerlig introduktion kan ett antal veckor ha passerat. Inte nog med 
detta, starten brukar upplevas som otydlig och problematisk och flera påpekade att det 
materialet som ligger till grund för projektet många gånger är ofullständigt. Flera forskare, 
bland annat Buggie (2002), skriver om faran med luddiga projektstarter. Han menar att vid 
avsaknad av en tydlig och väldefinierad projektstart blir kvaliteten sämre och kostnaden 
högre. Även här har Scania förbättringar att göra. För att underlätta det fortsatta projektarbetet 
bör därför starten förtydligas, att starta ett nytt projekt ska leda till engagemang och inte 
bekymmer. Idag förknippar dock flera en projektstart med just bekymmer och inte 
engagemang. 
 
Roller och ansvar 
Ett ytterligare problem med överlämningen är att rollerna är otydliga samt att ansvar och 
rutiner är inte specificerade. Eftersom beredningen (RBVC) samordnar aktivitets- och 
resursuppskattningar är de väl insatta i uppdraget och bör av den anledningen ha ett 
övergripande ansvar i denna ”gråzon” hävdar vissa. Uppenbart är att roller i fasövergången 
bör förtydligas. Ska beredningen ansvara för ärendet till och med beslutsmötet eller tills 
projektledaren tar vid? Det är viktigt att skapa trygghet och tydlighet i arbetet. Cooper (1994) 
skriver att det måste vara tydligt vem som skall göra vad, annars är risken stor att projektet 
blir luddigt. Av den anledningen bör alltså Scania precisera rollerna i överlämnandet. 
Kommunikationen mellan linjeorganisationen (RB) och projektkontoret (UP) är inte 
fullständig i detta avseende. De inblandade i överlämningen saknar delaktighet. 
 
Integrerad produktutveckling 
Johannesson et al (2004), Morgan & Liker (2006) och Cooper (1994) menar alla att integrerad 
produktutveckling är nyckeln till effektiv produktutveckling. Scanias PD-process bygger på 
ett integrerat och parallellt arbetssätt, i alla fall i teorin. Här har dock företaget förbättringar 
att göra, bland annat i avsikt att minska glappet mellan gul- och grönpil. Idag är arbetet för 
uppdelat mellan de olika faserna och en mentalitet att ”nu är vi klara, dom får göra resten” 
återfinns. Detta är högst olyckligt. Att integrera arbeta innebär ett tillfälle att samla 
information och kunskap skriver Rao et al (1996). Flera av dem som intervjuats berättade att 
de personer som jobbat i gulpil inte deltar i grönpil vilket gör att en stor del information går 
förlorad. Att utnyttja dessa personers kunskap skulle vara ett sätt att integrera arbetet. Att 
beredningen deltar och informerar vid den kickoff som anordnas är ytterligare ett sätt. Cooper 
(2001) förespråkar ett arbetssätt som ser mer till helheten istället för att bara se till gruppens 
bästa. Scania bör uppmana till detta och ett steg i den riktning är att beredningen medverkar 
mer i grönpil. Likt Electrolux skulle det leda till ett mer integrerat utvecklingsarbete. 
 
Johannesson et al (2004) hävdar att allt för täta avgränsningar mellan olika funktioner eller 
avdelningar leder till samarbetssvårigheter och NIH-syndromet (Not Invented Here), en ovilja 
att ta över och utveckla någon annans idéer. Idag finns tendenser till detta syndrom inom 
företaget och det tvärfunktionella samarbetet bör av den anledningen utvidgas. Flera 
respondenter uppger att det är först efter tvärfunktionella möten som utvecklingen börjar 
fungera på allvar. Scania bör anordna flera möten med avsikt integrera produktutvecklingen. 
 
Kunskapsöverföring 
Enligt Persson (1997) finns det tre sätt för hur kunskap kan överföras. Dessa är linjärt, 
interaktivt och deltagande kommunikationsöverförning. I samband med att uppdraget byter 
karaktär från gul- till grönpil byts arbetsstyrkan ut helt eller delvis. Detta innebär att den 
information och kunskap som samlats i den inledande fasen ska föras över till grönpil. 
Informationen sammanställs i en teknisk rapport som lämnas över, vilket är ett exempel på 
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linjär överföring. Precis som Persson (1997) skriver, tar de flesta inte till sig speciellt mycket 
av den här typen av överföring och merparten tar inte in hela materialet. Av den anledningen 
används materialet i liten utsträckning i grönpil. Detta medför att mycket av det arbete som 
gjorts i förutvecklingen går förlorat. Eftersom antalet projekt är stort och informationen 
överflödig tas den inte in. Morgan & Liker (2006) hävdar att om tillgången på information 
blir för stor leder detta ofta till svårigheter att sortera denna och istället går kärnan förlorad. 
Konsekvensen blir slöseri av tid och kunnande. Lindsedt & Burenius (1998) anser att 
utvecklingsprojekt handlar om att skapa delaktighet genom att involvera intressenter. 
Utvecklingsprojekt är en möjlighet att skapa naturliga forum där relationer och kunskap 
fördjupas. Detta kan göras genom interaktiv kunskapsöverförning där mottagaren lyssnar och 
kan tala med sändaren (Persson, 1997). Att anordna ett överlämningsmöte är därför på sin 
plats. 
 
Kickoff 
Som tidigare nämnts anordnar projektkontoret en kickoff (CR0) i den inledande fasen i 
kontinuerlig introduktion. Den upplevs av många som något positivt och i avsaknad av 
överlämningsrutiner föreslog flera att ett överlämningsmöte vore bra, en motsvarande CR(-1). 
Mötet skulle vara en möjlighet för beredningen att lämna över uppdraget till projektkontoret. 
Cooper et al (2004) anser att de inblandade i projektet bör kommunicera ofta. Att ordna en 
CR(-1) är ett steg i den riktningen. Cooper et al (2004) fortsätter att korta effektiva möten med 
projektmedlemmarna är de mest lyckade. Persson (1997) menar att iterativ överföring 
(exempelvis ett möte) ger möjlighet att diskutera eventuella problem och öka förståelsen. 
Flera respondenter påpekade just detta, möjligheten att ställa frågor och skapa samsyn, som 
klara fördelar med att ha ett CR(-1)-möte. 
 
Uppstartsmöte 
Både Scania PD-guide och litteratur som berör produktutveckling nämner vikten av att arbeta 
tvärfunktionellt. Tvärfunktionellt arbete kännetecknas av samarbete mellan olika avdelningar 
(Liker, 2004). Ett uppstartsmöte [CR(-1)] vore ett försök att uppmana till ett mer 
tvärfunktionellt och integrerat arbetssätt. Vilka som bör medverka vid detta möte är dock 
oklart, åsikterna skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. Några hävdar att projekt- och 
objektledarna bör medverka, andra att endast gruppcheferna ska delta och en ytterligare att 
konstruktörer bör finnas representerade. Majoriteten förespråkar dock att objektledarna bör ha 
en uttalad roll i detta överlämnade. Från projektkontorets sida ses överlämningsmötet främst 
som en möjlighet för projektledaren att underlätta starten av ett nytt projekt. Flera gruppchefer 
betraktar mötet som ett tillfälle för dem och andra medarbetare från linjeorganisationen att 
sätta sig in i projektet. Båda parter ser klara fördelar med att ordna ett uppstartsmöte. 
Andersen et al (1998) nämner betydelsen att ha en gemensam samsyn om vad projektet ska 
åstadkomma. Att tidigt skapa denna samsyn genom att ordna ett uppstartsmöte är av största 
intresse. Dessa möten kan förhoppningsvis skapa en förståelse för varandras arbete och en 
starkare vi-känsla. 
 
Vem ansvaret ligger på att kalla till detta uppstartsmöte är oklart. En respondent hävdar 
bestämt att ansvaret bör ligga hos projektkontoret. Eftersom dessa tar vid arbetet i grönpil bör 
det ligga i deras intresse att ha ett uppstartsmöte med representanter från gulpil. Andra menar 
att beredningen bör organisera mötet. Eftersom de koordinerar arbetet ska beredningen kalla 
till mötet resonerar de. Inte heller vid vilken tidpunkt i processen mötet bör ske är klart. De 
flesta hävdar strax efter beslutsmötet, en respondent föreslår strax före. Till följd av dessa 
meningsskillnader anordnades en workshop för att reda ut dessa begrepp. 
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6.7 Processorientering 
Ett steg i att kartlägga arbetssättet kring PD-processen och beredningen var att sammanställa 
ett flödesschema (se bilaga 3). Denna bildbeskrivning utgör rapportförfattarens syn på hur 
RBVC arbetar och innefattar de mest väsentliga aktiviteter som beredningen innehåller. För 
att öka förståelsen gjordes ett Är-läge som beskriver dagsläget och ett Bör-läge som visar 
förslag på förändring (se bilaga 4). Förändringarna är bland annat baserade på de slutsatser 
som presenteras i kapitel 7.1. 

6.8 Analys av workshop 
”We agree to disagree” Kommentar yttrad vid workshopen 
 
Den workshop som anordnades visade tydligt att åsikterna gällande hur överlämningen från 
gul- till grönpil bör utformas skiljer sig åt inom RB. Inte bara frågan hur överlämnandet bör se 
utan också till vem och vad som skall överlämnas splittrade deltagarnas åsikter. Eftersom att 
workshopens syfte var att etablera en överlämningsmetod kan den anses mindre lyckad men 
tillfället gav mycket nyttig information till rapportförfattaren och deltagarna. Workshopens 
mål var att öka förståelsen och belysa de skilda åsikter som råder inom RB, vilket 
workshopen i allra högsta grad gjorde. Att workshopen inte lyckades att etablera en 
överlämningsmetod var oönskat men förhoppningsvis kommer förståelsen för de 
rekommendationer som presenteras i slutet av rapporten att öka efter att deltagit vid denna 
workshop. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som rapportförfattaren dragit i denna studie. 
Slutsatserna baseras på den analys som återfinns i kapitel 6 och ligger i sin tur till grund för de 
rekommendationerna som utfärdats. 

7.1 Slutsatser 
Till grunden för detta examensarbete fanns en problembeskrivning gällande överlämningen av 
projekt från förutveckling (gulpil) till kontinuerlig introduktion (grönpil). Ett behov fanns 
också att granska det underlag som sammanställs av beredningen samt hur starten av 
grönpilsprojekt kan underlättas. Efter att ha tagit del av empiri och teori gjordes en analys 
varpå slutsatser drogs. Inledningsvis ges en kort summering av respektive område där 
styrkorna återges följt av förbättringsområden. 
 
Beredningsinnehållet 
Gulpilsberedningen syftar till att sammanställa information om ett projekts tids- och 
resursuppskattning etc. Beredningen gör ett bra jobb att ställa samman dessa och fyller en 
viktig funktion att koordinera utvecklingsarbetet. Gruppen samlar informationen i en teknisk 
rapport som utgör fundamentet till det beslutsunderlag som används vid beslutsmöten (PM, 
PQ). Den tekniska rapporten innefattar mycket nyttig information men används tyvärr i liten 
utsträckning vid sidan av sammanställningen av beslutunderlaget. Beredningsgruppen jobbar 
aktivt med att utveckla sitt arbetssätt och strävar ständigt efter att effektivisera 
produktutvecklingsprocessen. 

Områden med behov av förändring; 

 Informationen som beredningen sammanställer är inte fullständig, uppgifter hur det 
aktuella projektet kommer att påverka övriga projekt saknas. 

 
 Den resursuppskattning som görs av beredningen saknar förankring, de inplanerade 

aktiviteterna kan normalt inte realiseras inom avsatt tid. 
 

 I beredningen återfinns inte projektets alla ekonomiska parametrar (till exempel saknas 
troliga investeringskostnader). 

 
 Den information som sammanställs av beredningen och produktplaneraren används i 

liten utsträckning. Tillgängligheten och utnyttjandet av den tekniska rapporten samt 
beslutsunderlaget är bristfälligt. Att använda sig av linjär kunskapsöverföring i form av 
ett dokument för att överföra den kunskap som genererats i gulpil är inte effektivt. 

 
 Den bakomliggande orsaken varför en specifik lösning valts finns inte återgiven. Detta 

leder till att samma misstag som gjorts i gulpil ibland återupprepas i grönpil. 
Information som talar om varför lösningen valts saknas. Genom att vidarebefordra den 
bakomliggande orsaken bör förståelse och acceptansen för valda lösningar öka. 
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Utvecklingsarbetet 
Scania har en väl utarbetad produktutvecklingsprocess (PD-processen) och medarbetarna har 
tilltro till arbetssättet. Företaget besitter stor kunskap och jobbar aktivt med att integrera de 
olika avdelningarna för att påskynda utvecklingen. Scania är en lärande organisation som 
förhållandevis nyligen börjat jobba i projektform. Den kickoff (CR0) som anordnas upplevs 
som positiv och utgör ett viktigt moment i kontinuerlig introduktion. 

Områden med behov av förändring; 

 Mängden projekt som löper parallellt är för stort. Istället för att ständigt initiera nya 
projekt bör Scania försöka att slutföra ett projekt för att sedan starta upp ett nytt. 

 
 Projektprioriteringen är bristfällig; ett behov av att på ett tydligare sätt visa vilka 

projekt som bör prioriteras finns. 
 

 Avsaknad av standardiserat arbetssätt; det är oklart när i tiden som objekt- och 
projektledare tillsätts. Till följd av detta försvåras arbetet och det blir otydligt när och 
vem som övertar projektet i grönpil. 

 
 Det råder en avsaknad av samsyn mellan projektkontoret och de som tar fram 

uppdragsdirektivet. Projektkontoret vill se uppdragsdirektivet som en offert, ett 
tillvägagångssätt som de som tar fram projektdirektivet inte har. 

 
 Scania saknar en intern samsyn över vad gulpilsprojekten avser att åstadkomma. 

 
Beslutsberedningen 
Beslutsberedningen innefattar tekniska och ekonomiska parametrar för att avgöra projektets 
framtid. Beslutsberedningen fyller en viktig funktion att belysa marknadssituationen parallellt 
med de tekniska lösningarna och innefattar bland annat uppgifter om kundbehov. 
Produktsamordnaren, den som sammanställer beslutsunderlaget, och beredningen har ett nära 
och bra samarbete. 

Områden med behov av förändring; 

 Projektets övergripande mål och syfte är inte tydligt formulerade vilket medför att 
utvecklingsarbetet i grönpil försvåras. En brist i kommunikation mellan mottagaren 
(projektkontoret) och avsändaren (linjeorganisationen) råder. 

 
 Anknytningen till marknad samt kunderna är otydlig och tenderar att bli svagare ju 

längre projektet fortlöper. Genom en starkare koppling till marknad skulle ett större 
engagemang kunna skapas. 
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Informationsflödet 
Det finns en påtaglig vilja att sprida informationen från besluts- och ledningsmöten inom 
Scania Buss Chassi. Detta görs vid interna informationsträffar inom RB som anordnas varje 
vecka. Scania arbetar även på en global nivå för att öka informationsutbytet och det 
tvärfunktionella samarbetet mellan buss och lastbil genom samordningsmöten. Företaget 
ligger dessutom långt fram i sin strävan att visualisera för att underlätta förståelsen och 
effektivisera utvecklingen. 

Områden med behov av förändring; 

 Det finns ett behov att på ett mer påtagligt sätt sprida informationen från 
beslutsmötena. Det framgår inte på ett tydligt sätt vilka projekt som beslutats att starta 
upp o.s.v. 

 
 Glappet mellan de olika avdelningarna/grupperna är stort. Scania behöver minska 

avståndet mellan exempelvis linjeorganisationerna och projektkontoret för att 
effektivisera utvecklingen. Kommunikationen bör bli bättre och mer frekvent för att 
verkligen visa vilken typ av information som efterfrågas. 

 
Överlämningen 
Ett steg i att effektivisera PD-processen är att utveckla en överlämningsmetod. Scania har ett 
väl beskrivet arbetssätt i kontinuerlig introduktion men förutvecklingen och överlämningen 
saknar en närmare beskrivning. 

Områden med behov av förändring; 

 Scania Buss Chassi är i behov av att utforma en överlämningsmetod för att säkerställa 
att den information som sammanställs i gulpil utnyttjas i grönpil. 

 
 Rollerna i samband med den fasövergång som sker från gul- till grönpil är för otydliga, 

ansvar och rutiner bör specificeras. 
 

 En ECO/MECO-struktur sammanställs inte alltid inledningsvis i kontinuerlig 
introduktion. Det är dessutom oklart vem som ansvarar för denna sammanställning. 

 
 Många medarbetare strävar i för stor utsträckning att bara se till sin del i projektet 

istället för att se till helheten. 
 

 De som jobbat med förutveckling deltar i liten grad i kontinuerlig introduktion. 
Beredningen medverkar för lite i grönpil, åtminstone inledningsvis, deras medverkan 
skulle kunna underlätta starten av projektet. 

 
 Beredningen medverkar inte vid de kickoffer som ordnas i kontinuerlig introduktion. 

En medverkan skulle kunna leda till att RB i större utsträckning fick insyn i Scanias 
övriga förutvecklingsprojekt. 
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7.2 Rekommendationer 
Följande rekommendationer är baserade på de tidigare nämnda slutsatserna. Inledningsvis ges 
rekommendationer av mer allmän karaktär som riktar sig till hela företaget för att sedan 
behandla de specifika områden som examensarbetet utrett i anknytning till Scania Buss 
Chassi. 

7.2.1 Allmänna rekommendationer 
 Forskning visar att det är lönsamt att avsätta tid för förstudier i utvecklingsprojekt. 

Scania uppmanas därför att satsa mer tid och resurser på förutvecklingen 
(förstudieaktiviteter). 

 
 Företaget rekommenderas att jobba mer intensivt med färre projekt för att förkorta 

ledtiden. Att slutföra ett projekt bidrar till engagemang och ett mindre antal projekt 
leder till att arbetet inte blir upphackat. 

 
 Scania rekommenderas att ha en övergripande (central) prioritering av 

utvecklingsprojekten. Företaget bör överväga att införa (alternativt omstrukturera 
befintliga) projekttavlor som visar den inbördes prioriteringen. 

7.2.2 Överlämningsprocessen 
Utifrån de slutsatser som presenteras ges följande rekommendationer gällande 
överlämningsprocessen (se bilaga 5). 

 Hur: Ett överlämningsmöte bör organiseras i samband med att uppdraget går från gul- 
till grönpil, 30-60 minuter kan förslagsvis avsättas för detta möte. 

 Vem: Beredningen lämnar över uppdraget till objektledarna, även gruppchefer och 
projektledaren bör bli kallade till detta möte. Beredningen har ansvaret att organisera 
mötet. 

 Vad: Beredningsinnehållet (tekniska rapporten och uppdragsdirektivet). 

 När: Överlämningsmötet bör ske inom två veckor efter PM/PQ. 

Varför: Att organisera ett överlämningsmöte är ett steg i att underlätta arbetet i kontinuerlig 
introduktion. Att intressera och engagera projektdeltagarna är en framgångsfaktor. Precis som 
CR0:an syftar inte detta möte till att lösa alla problem utan bör ses som en möjlighet för de 
inblandade att ta sig an uppgiften. 

7.2.3 Start av projektet 
För att underlätta projektstarten rekommenderas Scania att ta del av nedanstående synpunkter. 

 Projektets mål och syfte bör förtydligas. 

 En färdig ECO/MECO-struktur bör förekomma i ett tidigt skede av grönpil 

 Utse objekledare i samband med beslutsmötet PM/PQ 

 Beredningen, tillika konstruktörer och objektledare, bör delta vid CR0:an 
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7.2.4 Projektunderlaget 
Gällande projektunderlaget rekommenderas Scania att, 
 

 Kommentera de ekonomiska parametrar på ett mer utförligt sätt. Troliga 
investeringskostnader bör belysas i den tekniska rapporten. 

 Egenskapsmålen bör utryckas med hjälp av korta kommentarer. 

 Förankring av resursuppskattning bör belysas. En grupp förutspår att projektet 
kommer att innebära två veckors arbete men hur ser arbetsbelastningen ut den 
kommande tiden? 

 Information varför en specifik lösning valts bör finnas återgivet. 

 Tillgänglighet av information bör underlättas. Den information som beredningen 
sammanställer bör finns med i projektträdet alternativt i en egen informationsmapp. 

7.3 Förslag på fortsatta studier 
Under studiens gång visade sig projekt- planering och prioritering vara problematiska 
områden gällande utvecklingsarbetet. Av den anledningen förslår rapportskrivaren att en 
studie som berör projektportföljshanteringen (på engelska Portfolio management) genomförs. 
Studien skulle förslagsvis kunna vara i form av ett examensarbete. 
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7.4 Avslutande kommentarer 
Det har hänt mycket sedan Scania grundades år 1891. Företaget är idag en ledande tillverkare 
av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Scania jobbar numera enligt en 
produktutvecklingsprocess (PD-processen) och arbetssättet genomsyrar mycket av det som 
sker inom företaget. Att förbättra denna process innebär effektivare utveckling och därmed 
förkortade ledtider. Ett steg i att bättra på PD-processen är att utforma effektivare 
överlämningsrutiner gällande de fasövergångar som sker, exempelvis mellan förutveckling 
och kontinuerlig introduktion, vilket var utgångspunkten för detta examensarbete. Enligt 
rapportförfattaren var denna problemfrågeställning mycket intressant och har gett möjligheten 
att lära känna stor del av Scanias organisation. Ämnesområden som produktutveckling, 
projektledning, processer har varit lärorikt att studera. 
 
Att effektiv kommunikation är en förutsättning för fungerande produktutveckling är ett 
faktum. För att åstadkomma detta måste ett nära samarbete mellan mottagaren och sändaren 
förekomma. Att möta mottagarens behov är vad som bör eftersträvas, i detta fall från 
beredningens sida. Precis som Scanias affärsidé, att producera lastbilar och bussar som 
kunden efterfrågar, bör beredningen leverera det som mottagaren ber om, vilket bland annat 
var denna studies syfte. 
 
Fasövergången mellan förutveckling och kontinuerlig introduktion är problematisk därför att 
det saknas överlämningsrutiner. I dagsläget anser sig de flesta inte ha tid eller ork att 
organisera ett strukturerat överlämnande. Detta resulterar i att utvecklingen stannar upp. Här 
krävs en kraftansträngning hos dem som arbetat med ärendet i gulpil att lämna över uppdraget 
till dem som tar vid i grönpil. Benchmark-studien med Electrolux visade att de arbetar väldigt 
aktivt för att undvika att tid och information går förlorat i samband med fasövergången. Av 
den anledningen träffas de som drivit projektet inledningsvis ett antal gånger med dem som 
tar över uppdraget. Om tillfälle ges medverkar dessutom projektledaren från fas 1 i fas 2 eller 
vise versa. Electrolux har valt att prioritera detta moment och de anser tiden vara väl använd. 
Därför uppmanas Scania Buss Chassi att göra detsamma. Detta skulle vara ett steg i rätt 
riktning. Scania bör, precis som Toyota gör, avsätta mer tid till förstudiefasen. Toyota arbetar 
med att i ett tidigt stadium eliminera risker. Detta kan liknas med att förebygga bränder, 
istället för släcka dem. I linje med detta skulle Scania tjäna på att ha tydligare riktlinjer 
gällande förutvecklingsarbetet. Att ha konkreta in- och utparametrar, ett uttalat 
tillvägagångssätt att falla tillbaka på, skulle skapa trygghet och därmed arbetsro. 
 
Att sträva efter att arbeta på ett standardiserat sätt tror rapportförfattaren är att föredra. Ett 
flertal respondenter hade samma uppfattning. Vissa hävdar dock att detta skulle hämma 
kreativiteten och därmed utvecklingen, något som rapportskrivaren alltså inte ställer sig 
bakom.  
 
I linje med resonemanget ovan uppstår vissa problem eftersom Scania har ett antal 
produktsegment. Detta får till följd att arbetssätten mellan de olika avdelningarna skiljer sig 
åt. UP (projektkontoret) tvingas därför möta olika arbetssätt beroende på om beredningen är 
sammanställd av buss- eller lastbilavdelningen. Detta upplever projektkontoret som olyckligt 
och därför eftersträvar de ett mer standardiserat arbetssätt. Att förlägga all 
beredningsverksamhet till en central enhet, exempelvis under R&D (Research and 
Development), skulle kunna vara en lösning för framtiden. 
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Avslutningsvis vill rapportförfattaren, precis som tidigare, poängtera vikten av en tydligare 
prioritering av utvecklingsprojekten. Som skrivet under rubriken förslag på fortsatta studier 
rekommenderas Scania att utvärdera sin portföljhanteringsstrategi. Antalet projekt är idag 
väldigt stort och tydligare prioritering tror rapportförfattaren kan skapa arbetsro och högre 
effektivitet. 
 
Att Scania har varit, och även i framtiden kommer att vara, ett framgångsrikt företag betvivlar 
inte rapportförfattaren. Företaget besitter stort kunnande och har ett fungerande koncept. 
Scania förbättrar ständigt sina arbetssätt och produkter. Författaren hoppas att det material 
som samlats i denna rapport kommer att komma till användning och uppmanar företaget att 
sträva efter att kontinuerligt göra små förbättringar. Min avslutande rekommendation är att 
börja med att anordna överlämningsmöten, det kommer att löna sig. 
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Bilaga 1 Workshop RB 
 
11 December 2006 Tid: 14.00-16.30 Plats: Busspulsen 
 
Facilitator: Per Wimmercranz & Ikaros Dimitriou 

Syfte: Att tillsammans i grupp etablera en överlämningsmetod 
 

Mål: Att öka förståelsen och skapa samsyn inom RB gällande överlämningen från 
gul- till grönpil 

 
Upplägg: Workshopen är uppdelad i två delar. 
 

• Del I består av diskussion i smågrupper rörande beredningsinnehållet, varje grupp 
ombeds att skriva nere sina åsikter på post-it-lappar. Diskussionen avslutas med att 
respektive grupp presenterar sina synpunkter/idéer inför hela gruppen. 

 
Frågeställning: 
1. Vilken information bör den tekniska beredningen ta fram? 
2. Vad kan beredningen göra för att underlätta det fortsätta arbetet i grönpil? 

 
• Del II består av diskussion i smågrupper angående överlämningen gul- till grönpil. 

Samma upplägg som del I gäller. 
 

Frågeställning: 
1. När och Hur bör överlämningen ske? 
2. Vilka ska medverka vid överlämnandet? 

(Gruppchefer/Objektledare/Projektledare/Konstruktörer) 
3. Vilken information ska presenteras vid överlämningen? 
 

Avslutningsvis kommer deltagarna att fylla i en kort utvärderingsformulär (ca 2 min). 
Workshopens resultat kommer sedan att presenteras i samband med ett närliggande PK-
möte. 

 
Tidsschema.  14.05  Workshopen startar 

  14.05 – 14.15 Introduktion 

  14.15 - 15.10  Del I 

  15.10 - 15.20  Fika 

  15.20 - 16.20  Del II 

  16.30  Avslutning 

Gruppindelning: 
 
Grupp1. Xx Grupp 2. Xx Grupp3. Xx 
 Xx  Xx  Xx 
 Xx  Xx  Xx 
 Xx  Xx  Xx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Inledning 
Beskrivning av examensarbetet och mig själv 
 
Bakgrund 
1). Berätta kort om dig själv och din bakgrund! 
 
PD-processen 
2)  Vilka styrkor har PD-processen? 
 
3). Vilka svagheter (problem) har PD-processen? 
 
4). Hur tycker du att samordningen kring PD-processen fungerar? 
 
Beredningen 
5).  Hur ser du på beredningens (RBVC) arbetsuppgifter? 
 
6). Vilken information bör beredningen sammanställa? 
 
Överlämnandet 
7). Hur ser överlämnandet från gul- till grönpil ut? 
 
8). Vilken information saknas vid överlämnade? 
 
9). Hur bör överlämnandet ske? 
 
Uppstart av projekt 
10). Vad tror du skulle kunna underlätta uppstarten av ett projekt i kontinuerlig 

introduktion? 
 
11). Är den information som beredningen tar fram fullständigt för att besluta/starta upp 

ett nytt projekt? 
 
Informationshantering 
12). Hur ser du på samspelet mellan UP och linjeorganisationen? 
 
13). Är information tillgänglig/lätt att ta del av? 
 
Avslutning 
14). Vilka personer bör jag träffa härnäst? 

 

Tack för din medverkan!
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Hur: Överlämningsmöte 
När: Inom ~ 14 dagar efter PM/PQ 
Vilka: RBVC, objekt- & projektledare 
Vad: Beslutsunderlaget 
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