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Scanias nuvarande mjukvaruprocess upplevs, i många fall, vara onödigt lång från det att en idé 

har genererats tills att den har lanserats på marknaden. För att konkurrera på marknaden är det 

viktigt att erbjuda nya tjänster och ny avancerad fordonsstyrning som snabbt ska kunna sättas i 

produktion. För att säkerställa att mjukvaran uppfyller de uppsatta kvalitet- och säkerhetskraven 

används inarbetade processer däribland den så kallade Embedded Release Process. Dock är 

denna process inte alltid till hjälp för utvecklingen och kan medföra lång ”time-to-market”. 

Syftet med detta examensarbete var att utreda Scanias nuvarande utvecklingsprocess av 

mjukvara med avseende på ledtider, eftersom det idag råder frågetecken om huruvida processen 

är tidsmässigt optimerad från idé tills att den når kund. 

De metoder som har använts för att angripa de uppställda frågeställningarna har bestått mestadels 

av kvalitativa forskningsmetoder så som litteraturstudie, värdeflödesanalys, fallstudie, 

benchmarking samt workshop. Såsom ett komplement till den kvalitativa forskningen har 

statistik tillämpats i fallstudien.         

Värdeflödesanalysen visade på många överlämningar inom organisationen, centraliserad 

beslutsfattning samt att flödet sker sekventiellt. Vidare utfördes en fallstudie på två 

mjukvaruprojekt med olika karaktär. Efter analys av de både projekten identifierades mestadels 

olikheter, där framgångsfaktorerna för det ena fallet kan tillämpas på framtida projekt. Även ett 

benchmarkingbesök på företaget Maquet har skett vilket påvisade underlag för att de långa 

ledtiderna i Scanias mjukvaruutveckling kan reduceras. Slutligen utfördes en omfattande 

workshop med representanter från olika mjukvaruavdelningar där slöserier inom 

mjukvaruutvecklingen fastställdes. 

 

Examensarbetets forskningsmetoder har sammantaget visat på att det finns inneboende ledtider 

som är obefogade för rena mjukvaruprojekt. De processer som tillämpas idag är inte 

behovsstyrda och flexibla som mjukvaruutvecklingen erfordrar. Om dessa ledtider skulle 

optimerats utifrån examensarbetets rekommendationer skulle de nya funktionerna kunnat nå 

marknaden tidigare.  
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The current software lead times at Scania are perceived, in many cases, as unnecessary long. 

Companies within the automotive industry nowadays have to deliver advanced automotive 

control systems in a rapid pace to be able to compete on the market. At Scania, there are well 

established processes, including the so called Embedded Release Process, ensuring that the 

original demands for quality and safety are met by the software. However this process seems not 

to have an approach where the “pull” comes from the demand. 

The current software development process is questioned whether this process, from its idea until 

it is launched, is time optimized. The main purpose of this master thesis was therefore to 

investigate the current software development process focusing on lead times.  

In order to address the stated issues, in the introduction chapter, the master thesis have utilized 

mostly qualitative research methods. A selection of the chosen methods and tools have been; 

literature study, value stream analysis, case study, benchmarking, workshop and statistics.  

The value stream analysis highlighted several handovers within the organisation of Scania, 

centralized decision-making and a process based on numerous sequential activities. Further on, 

the case study was performed on two software development projects with various characteristics. 

Through the analysis of the specific cases mostly differences were identified, where the success 

factors for one of the cases could be learned from for the future projects. Furthermore a 

benchmarking was conducted at the company Maquet which showed on potential improvements 

regarding the software lead times at Scania. Finally a comprehensive workshop was organised 

involving representatives from various departments within software development at Scania. The 

last mentioned resulted in many concrete examples of waste hidden in the current software 

development process. 

This master thesis’ research has altogether showed on intrinsic lead times not adapted to 

software projects exclusively. The nature of software development calls for flexibility and a 

process that will satisfy the rapidly changing customer needs of today. This has proven not to be 

the case with the current applied processes. Lastly, an optimization of the intrinsic lead times, 

based on the recommendations of this report, is believed to result in an earlier market 

introduction for the software. 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs bakgrund till examensarbetet tillsammans med en kortfattad 

problembeskrivning samt vilka mål som ska ha uppfyllts under examensarbetet. För att begränsa 

examensarbetets omfång har vissa avgränsningar gjorts vilka presenteras i slutet av detta 

kapitel.  

1.1 Bakgrund 

Scania är ett världsledande företag inom tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. 

Förutom tillverkning, erbjuder Scania även tjänster så som underhållsservice, samt finansiering 

[1]. Scania har gjort sig känt för sitt modulära produktsystem. Det finns stora fördelar med att 

produkter är uppbyggda av moduler, det ökar möjligheten att kundanpassa slutprodukten genom 

att skapa varianter av ett begränsat antal huvudkomponenter. När antalet artiklar är begränsat 

innebär det i sin tur en ekonomisk vinning för produktutveckling, produktion och 

reservdelshantering. [2] 

 

En del av Scanias strategi är att arbeta för en hållbar utveckling såväl ekonomiskt som 

miljömässigt. Detta är en central byggsten för Scanias affärer, och målet är att produkterna ska 

ha minimal miljöpåverkan. För att uppnå detta arbetar Scania ständigt med att utveckla 

innovativa och koldioxidsnåla produkter samt tjänster. [3]  

 

År 2011 tecknades ett avtal mellan Scania och KTH som syftar till ett systematiskt djupgående 

samarbete. Det har tidigare funnits många samarbeten mellan parterna, men dessa har oftast 

drivits av eldsjälar som brinner för sitt område för att sedan rinna ut i sanden. Avtalet som 

tecknades mellan parterna döptes till ASP (Arena för Strategiskt Partnerskap) och avser att säkra 

Scanias kompetensförsörjning. Utifrån Scanias interna TRM (Technology Road Map) ska 

kompetensen säkras. De områden som finns i TRM kommer alltid att vara viktiga för ett företag 

som transporterar gods och människor. [4, 5] 

 

Utifrån TRM:n har 18 samverkansgrupper skapats, detta examensarbete ingår i Software In 

Vehicles. Tillsammans har Scania och KTH skapat en strategisk Road Map för Software In 

Vehicles, och denna fokuserar på att reducera ledtiderna för hur lång tid det tar att släppa en ny 

release av mjukvara. Visionen är att reducera ledtiden från det att en idé har genererats tills 

funktionen är implementerad. [6] 

 

Det första steget för att uppnå denna vision är att lokalisera ledtider och flaskhalsar i Scanias 

nuvarande mjukvaruprocess, vilket resulterade i detta examensarbete. Uppdragsgivaren för detta 

examensarbete är NEC, en sektion som ansvarar för drivlinans strategier på Scania. Där drivlinan 

är en sammansättning av olika komponenter såsom motor, koppling, växellåda, drivaxlar samt 

hjul som driver lastbilen framåt och bakåt.  

 

För att konkurrera på marknaden är det viktigt att erbjuda nya tjänster och ny avancerad 

fordonsstyrning som snabbt ska kunna sättas i produktion. För att utveckla mjukvara används 

idag inarbetade processer däribland Scanias produktutvecklingsprocess (PD-processen) som 

består av tre huvuddelar, gul- grön och rödpil och den så kallade Embedded Release Process. De 

tre huvuddelarna i PD-processen syftar till att särskilja förutveckling (gulpil), produktutveckling 

(grönpil) och produktvård (rödpil). Vidare syftar Releaseprocessen till att integrationstesta det 

kompletta elsystemet vid särskilda tidpunkter, fram till SOP (Start of Production). Denna process 

garanterar kvalitet och säkerhet men frågan kvarstår om processen från idé till SOCOP (Start of 

Customer Order Production) är tidsmässigt optimerad. [7] 
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1.2 Frågeställningar 

Tillsammans med NEC har en problemdefinition formulerats: 

 

Tiden från att en idé har genererats i gulpilsprocessen till att den har lanserats på marknaden 

SOCOP upplevs att vara, i många fall, onödigt lång. 

 

För att undersöka detta problem har följande frågeställningar utretts: 

 Vilka generella ledtider finns det från att en idé har genererats tills att den når kund 

(SOCOP)? 

o Kan ledtiderna förkortas samtidigt som kvaliteten och säkerheten bevaras? 

o Var kan slöserier i utvecklingsprocessen identifieras? (Exempelvis, dödtid vid 

administration, eller då funktionerna ligger i kö och väntar på att flyttas vidare till 

nästa steg)  

o Vad innebär de långa ledtiderna i kvantiteter? (Exempelvis, kostnad, investerat 

kapital etc.) 

 Tillförs något värde till funktionen från det att utvecklarna på NEC är ”klara” med 

funktionen fram till SOCOP? 

o Kan vissa hållpunkter förbigås, exempelvis genom att hoppa över P1 och P2 och 

leverera direkt till P3? Där P står för provomgångar av mjukvara. Om P1 samt P2 

tas bort, behöver NEC skapa fler aktiviteter för att bibehålla samma kvalitet till 

kund? 

o Kan arbetet optimeras genom att kraftsamla resurserna och slutföra en SOP i 

taget? Till en SOP kan flera projekt levereras, SOP-datumet bestämmer när 

mjukvaran ska levereras till produktion.  

o Hur långt bör ett FT (FT) vara för GMS (Gearbox Management System) kan 

testtid optimeras för att undgå slöserier? 

o Hur ser flödet ut från att en funktion är färdigutvecklad till SOCOP? Finns det 

grupperingar som arbetar enskilt effektivt och erhåller korta ledtider, men då 

funktionerna överlämnas bildas köer/högar med arbete som blir liggandes vilket 

ger en lång total ledtid? 

 Leder tidspress och deadlines till att arbetet utförs med mer kvalitet och effektivare, än 

om leveranspunkten ligger långt fram i tiden? (Detta ses som en generell frågeställning, 

och behöver nödvändigtvis inte förankras i mjukvaruutveckling.)  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att utreda Scanias nuvarande utvecklingsprocess av 

mjukvara med avseende på ledtider. Detta för att få NEC:s nya mjukvaru-funktioner snabbare ut 

på marknaden.   
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1.4 Mål 

Nedan har målen med detta examensarbete varit: 

 Leverera en kartläggning av nuläget av Scanias utvecklingsprocess av mjukvara. 

 Utföra benchmarking på två till tre företag.  

 Utföra en värdeflödesanalys av hela värdeflödet förutom rödpilsprojekt.  

 Utföra en workshop för att skapa samsyn kring slöserier inom mjukvaruutvecklingen. 

 Leverera en omfattande teoretisk referensram med teori som kan vara till nytta vid 

utveckling av Scanias mjukvaruprocesser.   

1.5 Avgränsningar 

För att begränsa projektets omfattning har vissa avgränsningar gjorts:  

 Examensarbetet har enbart sett till utveckling av mjukvara, därför utelämnades 

utvecklingsprojekt som involverade både hårdvara samt mjukvara. 

 Arbetet fokuserade enbart på den gula samt gröna delprocessen i Scanias PD-process, 

vilket betydde att rödpilsprocessen exkluderas.  

 Nulägesanalysen var avgränsad till GMS-utveckling.  

 Arbetet utvärderade ej den enskilde programmerarens effektivitet, utan enbart den 

övergripande processen. 

 Arbetet har inte sett till konkreta förbättringsförslag för processen. 

 Frågeställningarna ovan är avgränsade till Scanias verksamhet.  

För motivering av avgränsningarna se Kapitel 9.3.  
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2 SCANIA OCH DERAS ARBETSSÄTT 

I detta kapitel redogörs Scanias som företag samt de interna processerna. De referenser som har 

använts är intervjuer, Scanias webbplats samt interna dokument.  

2.1 Företagsbeskrivning 

Scania är ett företag med anor från 1890-talet och har sedan dess tillverkat över en miljon 

lastbilar och bussar. Året var 1891 då Philip Wersén gemensamt med Surahammars bruk 

grundade Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje med den kända förkortningen VABIS. Fram till 

1911 tillverkade VABIS järnvägsvagnar, men tillverkningen upphörde och utveckling av person- 

och lastbilar initierades tillsammans med Scania. Scania, som betyder Skåne på latin, grundades 

1900 och tillverkade till en början cyklar, men precis som VABIS hade tillverkningen av person- 

och lastbilar börjat tidigt. Konkurrensen inom branschen i Europa växte i början av 1900-talet, 

och för att öka konkurrenskraften slogs VABIS och Scania samman år 1911, till Scania-Vabis. 

[1, 8] 

 

Efter första världskriget drabbades världen av en djup depression och Scania-VABIS storslagna 

planer fick stå tillbaka mot enorma ekonomiska förluster. Wallenbergägda Stockholms Enskilda 

Bank rädda Scania-Vabis genom att tillföra kapital och företaget byggdes då upp till ett gediget 

och tekniskt högtstående företag inom branschen. År 1969 slogs Scania-Vabis ihop med Saab 

och bildade då Saab-Scania. Vidare 1995 blev Scania självständigt och året därpå introducerades 

Scania på börsen. [1, 8]   

 

Idag är Scanias verksamhet global, och finns i över hundra länder med drygt 38 600 anställda. 

Scanias kärnverksamhet är placerad i Södertälje, söder om Stockholm, där ligger bland annat 

huvudkontoret, forskning och utveckling (FoU) samt Scanias centrala inköpsfunktion som 

kompletteras med lokala inköpskontor i Polen, Tjeckien, USA, Kina och Ryssland [2]. Scanias 

produktions-enheter finns utspridda i sju länder, bland annat i Södertälje, Brasilien samt 

Nederländerna. [9]  

 

På Scanias FoU arbetar 2013 cirka 2800 [10] fördelat på tre olika sektorer: 

 Powertrain Development (N) 

 Truck, Cab and Bus Chassis Development (R) 

 Vehicle Definition (Y) 

Detta examensarbete utförs på sektionen N som ansvarar för Powertrain Development.  

2.2  R&D Factory 

Scanias mål är att vara det ledande företaget inom tillverkning och utveckling av tunga lastbilar 

och bussar, motorer samt tjänster. Kraven vad gäller lönsamhet, driftsekonomi och 

miljöpåverkan kommer ständigt att öka i framtiden där det är kunder samt myndigheter som är 

de drivande krafterna. För att uppnå dessa krav samt vara konkurrenskraftiga på marknaden är 

det underordnat att avdelningen FoU måste bli effektivare och minska time-to-market för nya 

innovationer. [11] 

2.2.1 Scaniahuset 

För att uppnå ovanstående arbetar FoU efter R&D Factory, se Figur 1. R&D Factory syftar till 

att vägleda arbetet inom PD-processen samt definiera ett gemensamt tankesätt och riktlinjer 

genom organisationen. Med kunden i fokus avser denna vägledning att säkerställa 

värdeskapande samt eliminera slöserier i verksamheten. [11] 
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Figur 1. Scaniahuset. [11]  

För att Scania ska fortsätta vara ett ledande företag inom branschen är det vitalt att se till R&D 

Factory. I Figur 1 ses Scaniahuset, där de gråa byggstenarna motsvarar Scanias kärnvärden: 

 Kunden först, Slutkunden ska alltid vara i fokus för att säkerställa Scanias långsiktiga 

lönsamhet.   

 Respekt för individen, Det är viktigt att se till alla individers kunskaper och erfarenheter 

för att ständiga förbättringar ska vara en central del i verksamheten. Det är viktigt att 

respektera sin medarbetare samt ta ansvar för sin egen utveckling, hälsa och agerande i 

linje med kärnvärdena.  

 Eliminering av slöseri, Slöserier är det som inte tillför värde eller nytta till kunden. Det 

är viktigt att komma ihåg att avvikelser ses som värdefulla eftersom de kan leda till 

förbättringar. 

[11] 

2.2.2 Principer 

Scanias grundfilosofi utgår ifrån kärnvärdena som beskrevs ovan, utifrån dessa skapas principer 

som styr företaget internt. Ur principerna skapas sedan metoder och processer som arbetet ska 

följa. Ur de tidigare nämnda erhålls ett resultat, detta resultat utvärderas för att förbättra de 

metoder/principer som ligger till grund för att uppnå ett bättre resultat i framtiden, se Figur 2. 

[11] 

 

Figur 2. Scanias principer. [11] 
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2.2.3 Flödesorienterat arbetssätt 

Scania strävar efter att arbeta flödesorienterat, vilket betyder att flödet skapas efter behov, detta 

ger i högre grad nöjdare kunder, kortare ledtider och eliminerar slöserier. För att uppnå bättre 

genomströmning och utveckling av flödena är det viktigt att leveranserna ständigt är i rörelse. 

Om flödet är balanserat, utjämnat, visuellt taktat och sker efter standardiserade metoder blir 

avvikelser synliga och kan tas itus med direkt. Flödet inom FoU består till huvuddels av 

information och kunskap. Värde skapas i de olika projekten genom att tillföra information till 

utveckling samt att tillföra kunskap till den redan existerande kunskapsbanken. Genom att 

kontinuerligt öka kunskapsbasen och kompetensen kan processerna utvecklas och förbättras. [11] 

 

Att endast arbeta efter ett flöde är inte hållbart eftersom olika typer av behov kräver olika flöden. 

Inom R&D finns behovet av flöden på alla nivåer såsom provverksamhet och konstruktion. Om 

både stora och små projekt skulle följa samma flöde skulle arbetet inte vara optimerat eftersom 

de större projekten skulle bromsa upp de mindre. Det är alltså viktigt att de mindre uppdragen 

flödar samtidigt som de större fortskrider. PD-processen som nämndes ovan är lösningen på 

detta då flödet är uppdelat i gult, grönt och rött för olika uppdragstyper.  

2.2.4 Tvärfunktionellt arbete 

Arbetet inom R&D sker oftast i flera flöden eftersom många projekt hålls igång samtidigt, detta 

ställer krav på planering samt agerande. Genom att samlokalisera tvärfunktionellt under 

begränsade tidsperioder eller introducera fokusgrupper kan anpassningen till olika situationer 

effektiviseras. Detta kan ske exempelvis vid prioriteringar av vissa projekt, som har ett stort 

resursbehov. [11] 

 

Genom ett tvärfunktionellt och parallellt arbetssätt byggs ett lagarbete som ligger till grund för 

kunskapsuppbyggande och kreativ produktutveckling. Följden av att arbeta tvärfunktionellt 

genom organisationen är att kundernas krav lättare kan uppfyllas. Att arbeta tvärfunktionellt och 

parallellt kräver förståelse för normalläget, därför behövs lättillgänglig, enkel och tydlig 

information. Med hjälp av olika visualiseringar kan detta lätt bli överskådligt. Exempel på 

visualiseringsverktyg inom R&D är Visual Planning-tavlor. [11] 

 

För att balansera en organisation är de olika ledarna inom organisationen skyldiga att låna ut 

resurser till hög prioriterade uppdrag. För att skapa ett effektivt flöde krävs det att arbetet 

fördelas med eftertanke, att beläggningsgraden är optimal så avvikelser samt slöserier kan 

påvisas, utifrån detta kan arbetet sedan optimeras. [11] 

2.2.5 Leveranser 

För att uppnå målen är det viktigt att varje enskilt projekt har definierade leveranser vid 

övergångarna mellan de olika länkarna i flödet. Exempel på leveranser kan vara första mjukvara 

för funktionsprov i fordon. Varje individ behöver veta vad som ska levereras för att kunna 

planera sitt arbete och signalera om hjälp behövs. Att ligga före eller efter planeringen är inte 

optimalt utan leveranserna ska alltid ske i rätt tid. [11]  

 

Precis som nämndes tidigare drivs flödet av ett behov, därför sker inte leveranser innan nästa 

steg i kedjan har behov. Att arbeta behovsstyrt kräver ständig återkoppling mellan de olika 

länkarna i flödet. Behoven styr hur kunskap eller information behövs ökas på R&D, behoven styr 

även vilka leveranser som ska tas fram till en specifik tidpunkt. Det är viktigt att det sker en 

överenskommelse om när leveranserna ska levereras samt visa respekt för ledtider som finns i 

normalläget. Om en leverans levereras för tidigt resulterar det i ett fenomen som kallas för 

”push” i flödet och i senare steg i flödet riskeras överbelastning. Om leveranserna levereras med 

precision undviks slöserier som väntetid och onödigt arbete. [11] 
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Att driva ett flöde som är behovsstyrt krävs att leveranserna är små och tydligt avgränsade med 

korta genomloppstider. Leverera mindre och väl definierade leveranser underlättar arbetet med 

att arbeta mot kundens aktuella behov, vilket bidrar till att arbetet kan ställas om snabbt vid 

behov. Vid större arbeten riskeras väntetider att bildas, vilket slutligen resulterar i långa 

genomloppstider. Sammanfattningsvis bidrar detta till att fler mjukvarureleaser går igenom 

flödet på en kortare tid. [11]  

2.2.6 Standardiserade metoder 

För att säkerställa kvalitet för varje process arbetar Scania med standardiserade metoder. Det 

betyder att metoden används likadant varje gång, det möjliggör att problem kan identifieras och 

avlägsnas. Metoden som används ska vara den bästa kända och ansvaret för att följa, utveckla 

och förbättra de standardiserade metoderna ligger på de olika förbättringsgrupperna. Detta är en 

ständig förbättringsprocess som alltid kan utmanas. [11] 

2.2.7 Arbetsklimat 

Ett arbetsklimat som främjar självförtroende och ansvarstagande är Scanias mål. Därför är det 

viktigt att tillåta att fel görs, det som är viktigt är att lära sig av misstagen och säkerställa att de 

inte återkommer. Att vara rädd för att göra fel främjar inte utveckling. Inom R&D är alla 

medarbetare oavsett vilken befattning personen i fråga har. Att lita på sina medarbetare är ett 

måste i ett flödesorienterat flöde, annars skapas slöserier.[11] 

 

I flödet ska överenskommelser hållas, både med föregående samt tidigare led i flödet. ”Att göra 

rätt från mig” är en viktig princip som betyder att kunskaper, verktyg, instruktioner och metoder 

finns för att göra rätt från början. Varje individ är ansvarig för kvalitetn samt kontrollera att inga 

avvikelser eller brister levereras vidare i flödet. Detta ska göras utifrån bästa kända kunskap, att 

upptäcka avvikelser tillhör verkligheten då gäller det att agera samt fastställa orsaken. Att leta 

”syndabockar” är inte en lösning på problemet, därför ska problemet lösas gemensamt. Misstag 

kan lätt begås och kvalitetssäkring av arbetet är en central del för att leverera leveranser med 

kvalitet. Det kan exempelvis vara att checklistor samt konstruktionsanvisningar följs, ta hjälp av 

rätt kompetens vid konstruktionsgranskning och att IT-system hjälper till som ett stöd för att 

följa standardiserade metoder. Sammanfattningsvis handlar det om att ha förutsättningar samt 

inställningen till att göra rätt från början och om de standardiserade metoderna följs omsätts ”rätt 

från mig” i handling. [11] 

2.2.8 Slöserier 

Det som inte är värdeskapande i ett flöde ses som slöserier, vilket betyder att slöserier ska 

användas som underlag vid förbättringsarbete. Enligt R&D Factory ses exempelvis nedanstående 

som slöserier: 

 Att utföra mer än vad behovet kräver. 

 Att inte vara tillgänglig som en resurs för att hjälpa andra då ens eget arbete är slutfört. 

 Att det är brist på information. 

 Att de processer som används innehåller för långa ledtider, detta medför att problem inte 

kommer upp till ytan och skapar en felaktig trygghetskänsla.  

 Att inte använda andra medarbetares kompetenser. 

[11] 
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2.3 Scanias interna processer 

I detta kapitel presenteras de processer som examensarbetet har berört. Till grund för Scanias 

utvecklingsprojekt finns Scanias egen produktutvecklingsprocess (PD-Processen) denna process 

följs för både mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Releaseprocessen är en process som syftar till 

att integrerar de olika styrsystemen för verifiering, denna process finns bara för 

mjukvaruutvecklingsprojekt. 

2.3.1 PD-processen 

För att utveckla och industrialisera produkter som möter kundens specifika behov stöds Scanias 

arbete av väl etablerade processer. Scanias produktutvecklingsprocess (PD-processen) är en 

sådan process, i denna ingår tre delprocesser: gulpil, grönpil och rödpil. Se Figur 3 för 

visualisering av PD-processens tre delprocesser. [12] 

 

 

Figur 3. Scanias PD-process. [12]  

Gulpilsprocessen 

För Scania är det viktigt att vara ledande inom branschen. För att vara ledande är det viktigt att 

leverera ny teknik samt konkurrenskraftiga produkter. Att konkurrenterna släpper ny 

framgångsrik teknik som Scania har missat att utvärdera är inte ett önskvärt läge [13]. 

Gulpilsprocessen stödjer konceptutveckling vilket innefattar forskning, teknologiutveckling samt 

konceptutveckling, de tre delarna beskrivs i nedanstående punktlista: 

 Forskning, denna fas av Gulpilsprocessen ligger långt fram i tiden och syftar till att 

samla kunskap och skapa en teoretisk förståelse. Till grund för forskningen finns Scanias 

egna Technology Roadmap (TRM). Forskningen bedrivs både internt på Scania och i 

samarbete med andra företag och på universitet utifrån.  

 Teknikutveckling, den samlade kunskapen och teoretiska förståelsen från forskningen, 

tillämpas för att utveckla ny teknik. Ny teknik kan även komma från 

utvecklingsingenjörer som har kommit på en ny idé eller vidare utveckling på befintligt 

produktsortiment. Denna fas består av att undersöka, samla kunskap samt utreda potential 

och risker med det nya konceptet. 

 Konceptutveckling (CD), denna fas syftar till att omvandla behovet till en teknisk lösning 

som med stor sannolikhet ska införas i produktion. Utveckling ska alltid baseras på ett 

behov, exempelvis från kunder, lagkrav, eftermarknad, forskning och teknikutveckling. 

Resultatet efter denna fas är ett utrett koncept där de största riskerna har eliminerats inför 

ett framtida grönpilsprojekt.    

[12] 
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I Figur 4 ses ovanstående beskrivning. I slutet av det gula arbetet levereras ett uppdragsdirektiv, 

ett så kallat AD-Assignment Directive, dokumentet innehåller behovet, beskrivning av 

konceptet, kvarvarande risker samt affärsanalys. Även projektmålen med avseende på tid, 

kostnad, egenskaper och lönsamhet redovisas. Uppdragsdirektivet ligger till grund för vidare 

utveckling och start av antingen ett grönt eller rött projekt [12]. Det är bättre att upptäcka tidigt i 

den gula processen att ett koncept inte fungerar eller inte möter behovet med tillräcklig 

lönsamhet än senare i den gröna processen [13]. För en detaljerad beskrivning av processens 

olika steg se APPENDIX A -Gulpilsprocessen i detalj.   

   

 

  

 
 

Figur 4. Gulpilsprocessen. [13] 

 

Grönpilsprocessen 

Grönpilsprocessen hanterar produktutvecklingsprojekt som har fått klartecken om att 

genomföras. Grönpilsprojekten arbetar mot en utlovad marknadsintroduktionspunkt och har en 

större tvärfunktionell projektorganisation till skillnad från Gulpilsprocessen. Förutom stora 

produktutvecklingsprojekt ingår även specialorderprojekt (S-order-projekt) samt mindre 

uppdrag, Design OnLine (DOL) och Fit For Use (FFU). [12] 

 

I Figur 5 ses Grönpilsprocessen.  Den består, precis som Gulpilsprocessen av ett flertal faser och 

milstolpar. Scanias mål är att leverera 9 av 10 gröna projekt till SOCOP inom tidsramen för 

projektet [12]. Nedan, under figuren, är processens olika steg listade. 

 

 

Figur 5. Grönpilsprocessen. [12] 

1. PQ (produktportföljmöte), beslut fattas om grön konfigurering. 

2. Grön konfigurering startas. Under denna fas planeras det gröna projektet utifrån 

uppdragsdirektivet (AD). Resultatet från denna fas summeras i två typer av dokument, 

projekt- och objektdefinitioner (PDf & ODf). I dessa är projektets mål, tidsplan, 

kostnader, investeringar samt behov av resurser dokumenterade. 

3. PQ möte, PDf:n samt tidsplanen för projektet godkänns.  

4. Utvecklingsfas. 

5. I slutet av utvecklingsfasen finns SOP, SOCOP, och även SoS (Start of Sales) 

inplanerade. Fasen syftar till att slutföra produktionsförberedelserna samt börja producera 

fordon. På ett TSG-möte (Tvärfunktionellt Styrgruppsmöte) bestäms om produkten kan 

levereras till SOP, SOCOP och SoS. Om inte TSG-mötet tycker att produkten är 

färdigutvecklad utifrån tidsplanen måste PQ ta beslut om att ändra tidsplanen.   
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6. Ramp & Close, syftar till att starta serieproduktion och skapa ett lager för den nya 

produkten. Om det eventuellt finns öppna avvikelser påbörjas Rödpilsprocessen. När 

denna fas anses avklarad stängs projektet på ett sista PQ möte. 

[12] 

Rödpilsprocessen 

Rödpilsprocessen stödjer uppdrag inom produktvård vilket innebär att sköta om, samt uppdatera 

det befintliga produktprogrammet [12]. Exempelvis om produkter råkar ut för samma problem 

och frekvent slutar att fungera. Eftersom detta examensarbete har exkluderat rödpilsprocessen 

kommer inte denna process att beskrivas vidare på djupet, se avsnitt Kapitel 1.5.  

2.3.2 Releaseprocessen 

I utvecklingsfasen i grönpilsprocessen finns den så kallade Releaseprocessen som stödjer 

integrationstestning. Releaseprocessen är central för alla som utvecklar inbyggda system och 

möjliggör testning på all mjukvara tillsammans, i lastbil, buss och motor [14]. Ansvaret över 

elsystemet i fordonen är utspritt på många, stora grupper på Scania och därför behövs 

mjukvarureleaserna synkroniseras med varandra. Syftet med processen är att leverera ett 

fungerande, tillförlitligt, kvalitetssäkrat och bra paketerat elsystem [15]. Det är även positivt för 

avdelningarna som är involverade i elsystemet att samordnas med varandra genom 

Releaseprocessen. [16] 

Releaseprocessens hållpunkter 

Releaseprocessen är ett taktat flöde på så vis att den innehåller fasta tidpunkter. Huvudhåll-

punkterna är ett uppstartsmöte, beslutsmöte samt integrationsprovomgångar som tillför puls i 

utvecklingen [17]. Det finns tre integrationsprovomgångar (P1-P3) inför varje SOP, se Figur 6 

[16]. Mellan varje integrationsprovomgång är det cirka tre månader (en provomgång per kvartal) 

och varje integrationsprovomgång pågår under fyra veckor [17]. Hinner inte funktionen levereras 

till de fasta tidpunkterna får den hoppa på ett senare tåg, det vill säga en senare SOP. Ibland går 

det dock att leverera till en senare integrationsprovomgång exempelvis P2. Det valet baseras på 

funktionens risk, till exempel om funktionen är säkerhetskritisk och/eller kräver mycket 

verifiering är det rekommenderat att leverera till P1 [16]. Däremot, skulle ändringen exempelvis 

vara medel/hög risk kan leverans ske direkt till P2 och för låg risk kan leverans till P3 

accepteras. För detta krävs en argumentation till varför funktionsändringen inte behöver gå 

igenom P1 [18]. Till den sista provomgången, P3 kan även buggfix, det vill säga rättningar 

tillkomma. [16] 

 

 

Figur 6. Visualiserade hållpunkter i Releaseprocessen [19] 
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Change Request 

Hållpunkterna i processen drivs av ändringar i elsystemet, så kallade ”Change Requests” (CR) 

[16]. Till ändringar i elsystemet räknas bland annat följande, 

 

 En ny funktion introduceras. 

 En existerande funktion förändras. 

 Ett signalflöde över CAN-nätverket förändras. 

 Hårdvara revideras eller introduceras. 

 Samt vid introduktion av ny styrenhet. 

[17] 

Inom organisationen fångas ändringsbehoven upp. Ändringsbehoven beskrivs i en så kallad CR 

till Releaseprocessen. Dessa CR inleder det tvärfunktionella samarbetet under 

systemeringsarbetet och är ett beslutsunderlag för uppstart samt för beslut om innehåll till en viss 

SOP [17]. På beslutsmötet i releasprocessen beslutas vem som ska göra vad och när. Det beslutas 

även om vilka distribuerande funktioner som skall ingå i respektive mjukvarusläpp till SOP [16]. 

Med hjälp av de beskrivna CR planeras och samordnas det tvärfunktionella arbetet för att kunna 

integrera de aktuella ändringarna i elsystemet [15]. Dessa CR ska ej förväxlas med en ”Change 

Request” från NEC i JIRA. [20] 

 

Systemägare, funktionsägare och objektledare förväntas att planera in aktiviteter i projekten 

utifrån Releaseprocessens standardiserade normalhållpunkter, initiera samt driva CR, följa 

Releaseprocessen samt förmedla information till och från projekten se Figur 7 för visualisering 

av interaktionen. [17]  

 

Figur 7. Visualisering av samspelet mellan projekt/ansvarig/Releaseprocessen [17] 
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras vilka metoder som har använts under examensarbetets gång. 

Sammanfattningsvis har arbetet baserats på mestadels kvalitativa forskningsmetoder, så som 

ostrukturerade intervjuer, litteraturstudier, fallstudie på olika interna utvecklingsprojekt samt 

workshops. 

3.1 Projektmodell 

Vid uppstarten av examensarbetet togs en projektmodell fram. Projektmodellen innehöll projektets 

olika faser, se Figur 8, med tillhörande milstolpar och grindhål. Milstolparna (bevakningspunkter) 

avsåg aktiviteter som var resultatskapande. Dessa var aktiva till dess att de tillhörande grindhålen 

(kontrollpunkter) stängts. Grindhålen syftade till att säkerställa att projektet levererade kvalitet och 

ett resultat i linje med de uppsatta målen. Till varje milstolpe/grindhål fanns ett färdigdatum. Denna 

projektmodell låg till grund för tidsplanen för projektet.  

 
Projektets olika faser var delvis iterativa och innehöll parallella aktiviteter, vilket krävde god 

dagsplanering samt kontinuerligt samarbete och kommunikation. Därför hölls, på egen hand ett 

dagligt pulsmöte (för beskrivning av pulsmöte se [21]) varje morgon, förutom på måndagar och 

fredagar då de skedde tillsammans med gruppen på Scania. Under pulsmötet godkändes slutförda 

aktiviteter och nya planerades in. Utöver pulsmötet hölls kontinuerliga avstämningsmöten med både 

handledaren på Scania (en gång i veckan) och med handledaren från KTH (cirka en gång i månaden).    

Figur 8. Arbetsprocessen genom examensarbetet. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Nedan presenteras teorin för den forskningsmetodiken som tillämpats samt hur uppdragstagarna 

specifikt gått tillväga med de tillämpade metoderna.  

3.2.1 Teori 

Till grunden för ett forsknings- och utredningsarbete finns alltid ett problem som syftar till att 

lösas. För att lösa problemet krävs det att ny eller fördjupad kunskap införskaffas. En 

forskningsprocess för att lösa ett befintligt problem består enligt Patel och Davidson idealt av 

följande steg: 

1. Identifiera problemområdet samt definiera syfte och frågeställningar 

2. Litteraturgenomgång 

3. Eventuell precisering av problemet 

4. Val av undersökningsuppläggning 

5. Val av undersökningsgrupp 

6. Val av teknik för informationsinsamling 

7. Genomförande 

8. Bearbetning och analys 

9. Rapportering 

Planering 

• Riskanalys 

• Projektplan 

Förstudie 

• Litteraturstudie 

• Intervjuer 

Syntes 

• Litteraturstudie 

• Benchmarking 

• Nulägesbeskrivning 

• Fallstudie 

• Workshop 

Avslutning
  

• Slutgiltig rapport 

• Slutpresentation 
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Att utföra ovanstående steg i ett sekventiellt flöde sker inte ofta i verkligheten. För vissa 

utredningar är det inte heller alltid fördelaktigt att driva fram arbetet i linje med de sekventiella 

stegen. Det verkliga utfallet är oftast att stegen överlappas samt att ny kunskap och lärdomar 

erhålls under arbetets gång. Med detta sagt kan det ibland vara önskvärt att iterera och revidera 

de tidigare stegen i processen. [22] 

 

Ordet metod är ett brett samt omfattande begrepp. En metod är ett redskap för att lösa det 

initierade problemet och erhålla ny kunskap. Enligt Holme och Solvang är det viktigt att vara 

kritisk mot de metoder som används och reflektera över metodernas hållbarhet. Att använda rätt 

metod som lämpar sig bäst för att samla in ny information är en viktig del av forskningsarbetet. 

[23]  

 

De forskningsmetodiker som används för att angripa och lösa ett problem representeras av 

kvantitativa och kvalitativa metoder [22, 24, 23]. Gemensamt för de båda metoderna är att de 

syftar till att avspegla omvärlden [23]. Den väsentliga skillnaden mellan dessa är hur siffror och 

statistik används [23]. De avspeglar hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera det 

insamlade data [22]. Holme och Solvang skildrar de olika metoderna med ”mjukdata och 

hårddata” där valet av metod bör baseras på ursprungsproblemet. Att använda de båda metoderna 

är fördelaktigt då de kan komplettera varandras brister och svagheter. [23] 

 

Sammanfattningsvis, något förenklat, kan kvantitativ forskning användas då frågeställningen 

involverar ”var? hur? vilka är skillnaderna? samt vilka är relationerna?” [22]. Däremot om 

problemet kräver en metodik för att tolka och förstå exempelvis upplevelser eller svara på frågor 

som ”vad är detta? samt vilka är det underliggande mönstren?” [22] bör en kvalitativ 

forskningsmetod användas. [22]  

Kvalitativ forskningsmetodik 

De kvalitativa forskningsmetoderna syftar till att samla in ”mjuk” data [22] utifrån exempelvis 

intervjuer, observationer, fokusgrupper, fallstudie och analys av skrivna dokument, texter eller 

berättelser [24]. Metodens huvudsyfte är att skapa förståelse om problemet [23] samt beskriva ett 

fenomen i sin omvärld [24]. Denna metod ska inte användas för att beskriva storlek, mängd eller 

kvantitet [24]. Vidare är forskningsmetoden subjektiv [24] och baseras på forskarens 

uppfattningar och tolkningar [23]. Denna typ av metodik karaktäriseras även av närhet [23] och 

långvarig kontakt med källan [24]. Då informationsmaterial är av tal eller en personligt skriven 

berättelse ska materialen transkriberas, vilket betyder att texten ska skrivas ned noggrant. De 

transkriberade materialet ska sedan bearbetas till korta sammanfattningar. [24] 

Kvantitativ forskningsmetodik 

Då den insamlade informationen kan omvandlas till siffror för att sedan bearbetas och analyseras 

kallas för kvantitativa metoder [24, 23, 22]. Statistiska mätmetoder är en central del för att 

analysera kvantitativ information [23]. Till skillnad från kvalitativa forskningsmetoder är 

forskaren objektiv med ett distanserat förhållningssätt till källan under en kortvarig period. 

Metoden syftar till att samla kvantitet det vill säga hur många samt hur mycket av något [24]. 

Insamlingen av data kan ske på olika sätt exempelvis genom enkäter, intervjuer, register, 

laboratorieprover och journaler. [24] 
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3.2.2 Examensarbetets forskningsmetodik 

I detta examensarbete har mestadels kvalitativa metoder använts, för en sammanställning av 

samtliga metoder se Tabell 1, metodikerna presenteras mer ingående senare i detta kapitel. För 

att samla kunskap huruvida Scanias mjukvaruutveckling sker idag har ostrukturerade intervjuer 

med anställda utförts kontinuerligt under arbetets gång. Dessa intervjuer har sedan transkriberats 

och ligger till grund för detta examensarbete. Även en litteraturstudie har utförts kontinuerligt 

under arbetets gång. Att litteraturstudien utfördes kontinuerligt berodde på att nya behov uppkom 

men även en viss fördjupning krävdes. Vidare utfördes en Benchmarking för att ta lärdom av hur 

andra företag bedriver sina verksamheter för att utveckla mjukvara. I slutet av arbetet utfördes en 

workshop för att få en samlad bild av nuläget samt en värdeflödesanalys (VSM) för att kartlägga 

den nuvarande utvecklingsprocessen. I nedanstående underrubriker kommer forskningens 

kvalitet att kommenteras tillsammans med en presentation av de olika metoderna som har 

tillämpats under examensarbetets gång.      

Tabell 1. Klassificering av de metoder som har använts under examensarbetet. 

  

Metod Klassificering 
Ostrukturerade intervjuer Kvalitativ 

Litteraturstudie Kvalitativ 

VSM Kvalitativ 

Fallstudie Kvalitativ 

Statistik Kvantitativ 

Workshop Kvalitativ 

Benchmarking Kvalitativ 

 

3.3 Forskningens kvalitet 

Här nedan kommer undersökningens kvalitet att kommenteras utifrån dess validitet och 

reliabilitet. 

3.3.1 Validitet 

Med validitet menas giltighet och graden av validitet bestäms av hur väl undersökningens 

mätningar och bedömningar stämmer överens med det sanna värdet [25]. Exempelvis om 

intervjuer sker med olika personer tyder det på en hög validitet för att flera datakällor används 

[22]. Detta har tillämpats i examensarbetets metodik. Vidare är det viktigt att reflektera över 

hanteringen av insamlad information i en kvalitativ forskning [22]. I examensarbetet har 

intervjuerna transkriberats. För att vara säker på att respondenterna har tolkats korrekt samt att 

inga faktafel har skett vid renskrivning har de berörda fått validera texterna i efterhand innan 

publicering. Även detta bidrar positivt till undersökningens validitet.  

 

3.3.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses forskningens tillförlitlighet [25]. Reliabilitet har olika betydelser beroende 

på om det är kvalitativa eller kvantitativa studier som bedrivs [22]. Vid kvantitativ forskning är 

det viktigt att undersökningen inte visar på några variationer för att vara tillförlitlig [22].  

Exempelvis att resultatet är fri från slumpmässiga fel [22, 25]. Däremot behöver variation inte 

alls vara något negativt för kvalitiativ forskning [22]. I allmänhet kännetecknas kvalitativa 

studier av variation och därför finns det egentligen inga entydiga regler huruvida en god kvalitet 

på kvalitativ forskning kan uppnås [22]. Exempelvis, kräver situationen variation i svaren så är 

detta följaktligen viktigare än att samma svar fås från intervjupersonen. [22]   
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Att många intervjuer har utförts under examensarbetet och att flera funktioner är representerade i 

resultatet bidrar till en hög tillförlitlighet. Även här är det positivt att de berörda personerna fått 

stämma av bearbetad information för att den ska vara så tillförlitlig som möjligt. Även en hög 

tillförlitlighet uppfylldes med en workshop som, utfördes där flera kompetensområden 

representerades. 

3.4 Metodteori  

I detta kapitel redovisas teori om de olika metoderna som har använts under examensarbetets 

gång.  

3.4.1 Intervjuer 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet var att kartlägga Scanias nuvarande process vid 

utveckling av mjukvara för drivlinan. Att utföra intervjuer är en kvalitativ forskningsmetod [26] 

och kan utföras huvudsakligen på tre olika sätt [27]. Eftersom kunskapsnivån var låg om Scanias 

nuvarande arbetssätt och processer var det svårt att utföra strukturerade eller semistrukturerade 

intervjuer där de båda intervjuformerna kräver ett förberett intervjuunderlag [27].  För att utföra 

detta användes ostrukturerade, även kallad icke-standardiserade intervjuer [28]. En ostrukturerad 

intervju är en konversation om ett generellt ämne som saknar specifika intervjufrågor [27, 28]. 

Syftet med en ostrukturerad intervju är att samla riklig och djupgående information utan att styra 

vad som sägs under intervjun [27]. Eftersom intervjuerna utfördes på ett ostrukturerat sätt 

övergick intervjuerna mer till presentationer om de olika intervjuområderna. Följdfrågor från 

intervjuarna ställdes dock löpande under intervjuerna. 

3.4.2 Litteraturstudie 

I examensuppsatser är det allmänt förekommande att använda litteraturstudier som en kvalitativ 

metod [24]. Denna metod är en relativt tidskrävande process i ett examensarbete. Studien brukar 

resultera i en stor mängd data som så småningom måste avgränsas för att inte bli för omfattande [22].  

Syftet med att utföra en litteraturstudie är att hitta tidigare information om sökämnet och kunna ta 

tillvara om det under examensarbetet. Vidare ska studien innehålla all den teori som författarna till 

examensarbetet sedan baserar sina analyser och slutsatser på. [29]  

3.4.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys, Value Stream Mapping (VSM), är ett verktyg för att optimera 

tillverkningsflödet eller informationsflödet i en organisation [30]. Ett värdeflöde är en 

kartläggning av alla de aktiviteter som utförs i en process för att förädla flödesenheten, det vill 

säga både de värdeskapande samt icke värdeskapande aktiviteterna [31]. Metodiken var från 

början ett verktyg för att kartlägga och förbättra tillverkningsprocessen, där Scania under en 

längre tid, tillämpat VSM i produktion. Idag har metodiken många användningsområden, och 

även visat sig vara ett framgångsrikt verktyg inom FoU. [30]   

 

Med hjälp av att kartlägga hela produktutvecklingsprocessen, från konceptstadiet tills att den nya 

utvecklade produkten når kunden skapar ett helhetsperspektiv och suboptimeringar undviks [31]. 

VSMen är en systematisk metod som visualiserar processen, identifierar slöseri och 

tillhandahåller framtida förbättringsarbeten. [30]  

3.4.4 Analys av statistik 

För att öka trovärdigheten och belägget för examensarbetets resultat och slutsatser har en 

datainsamling/statistisk analys utförts. Datainsamling är en kvantitativ forskningsmetod [32]  där 

data representerar ett verkligt fenomen [33]. Enligt statistiska centralbyrån är statistik en metod 

för att samla in, bearbeta och analysera statistiskt material. [34] 
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3.4.5 Fallstudie 

Teorin säger att en fallstudie är en benämning på en undersökning som utförs på en mindre 

avgränsad grupp. Vidare kan ett ”fall” vara flera saker – en individ, en grupp individer, en 

organisation eller en situation [24, 22]. Studien kan även innefatta en undersökning kring fler än 

ett fall, exempelvis en jämförelse mellan två organisationer [22]. Under studiens förfarande 

händer det att forskarna följer fallets händelseförlopp, det vill säga nuet kan bli dåtid och framtid 

hinner bli nutid under fallstudien. [24] 

 

Fallstudie är ofta en användbar kvalitativ metod vid studering av processer och förändringar. Vid 

användandet av denna metod kan insamling av information ske på flera olika sätt, detta för att 

återge en så god helhetsbild som möjligt. Exempelvis kan datainsamlingen ske genom intervjuer, 

observationer och enkäter, detta kallas också för triangulering. [22]  

3.4.6 Brainstorming 

Brainstorming är en metod för att generera nya idéer, öka kreativiteten eller hitta lösningar till 

nya problem. Metoden kan utföras antingen i grupp eller individuellt [35]. Detta är en passande 

metod som har många fördelar och involverar alla deltagare i arbetet för att hitta nya lösningar. 

Vidare får alla deltagare uttrycka sina idéer, bra som dåliga, vilket leder till att deltagarna känner 

sig delaktiga i resultatet [36]. Bhagwati beskriver brainstorming som en enkel metod där en 

ledare vägleder ett tidsbegränsat möte och skriver upp alla de genererade idéerna som 

uppkommer. De bästa idéerna väljs sedan i en omröstning [36]. Brainstorming syftar till att 

leverera kvantitet istället för kvalitet vad det gäller att generera idéer. [35, 36] 

3.4.7 Workshop 

Definitionen på en workshop är en term för ett möte som har ett syfte och där uppdraget är att 

något specifikt ska ha åstadkommits efter mötets slut. Det som skiljer en workshop från ett 

arbetsmöte är att workshopen följer en klar struktur och leds oftast av någon med erfarenheter av 

workshoptekniker. Workshopledaren kallas för facilitator och är alltid neutral till innehållet i 

workshopen. Facilitering, sättet som facilitatorn leder workshopen på, utmärks av att facilitatorn 

ställer frågor, är lyhörd, tillämpar metoder och tekniker, bygger konsensus kring resultatet samt 

kontinuerligt använder blädderblock, post-it-lappar och andra verktyg. [37] 

 

Vidare är facilitatorn fokuserad på processen genom workshopen. Till exempel strävar 

facilitatorn efter att öka delaktigheten och engagemanget i gruppen, få medlemmarna att nå 

konsensus vid beslut samt ta ansvar för resultatet. Det är essentiellt att facilitatorn är tydlig i sin 

roll och därmed aldrig släpper ägandet av processen. Är det många deltagare kan de delas in i två 

grupper och då är det fördelaktigt att ha två faciliatorer som vid behov växlar grupp för att 

komplettera varandra. Gruppstorleken bör helst omfattas sex till åtta personer vilket ofta är ett 

rekommenderat antal på en grupp. [37] 

 

I en workshop finns tre olika beslutsformer; konsensus, prioritetsröstning och majoritetsröstning. 

Att nå konsensus skapar stor delaktighet i gruppen men kräver vissa förutsättningar som till 

exempel tillräckligt mycket fakta och rätt kompetens hos deltagarna. Prioritetsröstning används 

mestadels i sammanhang då någon prioritetsteknik tillämpas. Majoritetsröstning är en snabb 

beslutsform men bör grunda sig på en noggrann analys. Beslutsformen används när det finns två 

klara val att rösta om. [37].  

3.4.8 Benchmarking 

Ordet benchmarking betyder på engelska fixpunkt som i sin tur är en referenspunkt vid läges- 

eller värdeangivelse [38, 39]. Ordet fixpunkt betyder olika saker inom olika områden. Den 

innebörd som är relevant för detta examensarbete är begreppets användning inom 

ledarskapsområdet. Inom ledarskap används orden benchmark och benchmarking som metaforer 
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för effektivitetsmål i form av nyckeltal. Mer vanligen används det vid benämning av en 

förbättringsprocess som har sitt ursprung i nyckeltal. [39]  

 

Metodens historia har sitt ursprung i företaget Rank Xerox som 1978 plötsligt fick uppleva hård 

priskonkurrens från japanska tillverkare av små och medelstora kopiatorer [38, 39]. En 

studieresa gjordes till Japan, där insåg att de anställda på det japanska företaget hade lyckats 

sänka produktionskostnaderna vilket då underskred Rank Xerox dåvarande ambitionsmål [27, 

28]. Rank Xerox var den förste som utvecklade en modell för benchmarking som omfattar tio 

steg vilka kortfattat beskrivs i boken Benchmarking – ett sätt att lära av andra [38].  

 

Initiativet till en benchmarking brukar oftast komma från ledningen på ett företag, organisation 

eller en arbetsenhet [39]. Syftet med benchmarking är att studera andra organisationer som är 

bättre i det avseende som ska jämföras och få inspiration av dessa, snarare än att imitera. Utifrån 

inspirationen kan nya ideér skapas inom företaget i hur det ska bli bättre. Om företaget skulle 

enbart se internt inom sin organisation och enbart lita till egna lösningar skulle det troligen aldrig 

leda till utveckling av de bästa strategierna för att möta kundens krav. Vidare ger benchmarking 

ökat medvetande om företagets egna kostnader, prestanda, produkter och service jämfört med 

konkurrenternas [39]. En benchmarking bör avslutas med att skapa åtgärdsplaner för den egna 

verksamheten och sedan följa upp dessa, för att på så sätt förverkliga den nyvunna erfarenheten i 

den egna verksamheten (se steg sju till tio i boken Benchmarking – ett sätt att lära av andra 

[38]). 

3.5 Metodimplementation 

I detta kapitel beskrivs hur de olika metoderna tillämpades under examensarbetets gång.  

3.5.1  Intervju     

Under examensarbetet utfördes ett 30-tal intervjuer med bland annat utvecklare, chefer och 

processansvariga. Med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar transkriberades sedan 

intervjuerna. Att ta anteckningar under intervjuer är enligt Wilson svårt, därför är det bra att ha 

tillgång till inspelningsutrustning [40]. Detta har erfarits under intervjuerna och de ljudfiler som 

spelades in har varit till stor nytta, för att kunna lyssna om på intervjuerna. De intervjuer som 

utfördes ligger till grund för nulägesbeskrivningen och har varit en stor del av detta 

examensarbete.   

3.5.2 Litteraturstudie 

Inledningsvis genomfördes en övergripande litteraturstudie på områden så som Lean, 

produktutvecklingsmodeller och processer inom mjukvaruutveckling. Allt eftersom problemområden 

har identifierats under arbetets gång har en mer fokuserad och djupgående litteraturstudie skett på 

vissa områden. Läsning av litteratur har alltså mer eller mindre skett löpande, parallellt med 

genomförandet av examensarbetet. Denna iterativa process mellan litteraturstudier och arbete med 

andra moment finnes även i litteratur om forskningsmetodik och är en typisk metod för 

forskningsarbete. [22]  

 
Under litteraturstudien har information inhämtats från artiklar, rapporter, böcker, Inline (Scanias 

intranät) samt interna dokument. Genom att titta i litteraturförteckningen för dessa källor fås tips på 

ytterligare värdefull litteratur [22], vilket har tillämpats i detta examensarbete. De böcker som har 

använts har blivit lånade från flera bibliotek i Stockholm, medan artiklar och rapporter har erhållits 

från följande databaser: 

 

 IEEE Xplore, en databas som tillhandahåller publikationer inom elektroteknik, datavetenskap 

och elektronik. Utgivare: IEEE  
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 Compendex & Inspec, databaser som tillhandahåller vetenskaplig och teknisk 

ingenjörsforskning. Utgivare: Elsevier Engineering Information  

 Business Source Elite, en databas som tillhandahåller publikationer inom management och 

business. Utgivare: EBSCO  

 Science Direct, en databas som tillhandahåller journalartiklar och bokkapitel från mer än 

2500 journaler och mer än 11000 böcker. Utgivare: Elsevier 

 Google/Google books, sökverktyg 

 Primo, sökverktyg 

 

Litteratursökningen har vidare genomförts med vissa sökord i de nämnda databaserna. Detta för att 

direkt få fram användbar information innehållandes begrepp som är centrala för examensarbetets 

undersökning. [22]  

 

Litteraturförteckningen i denna examensrapport är uppdelad efter primärdata samt sekundärdata. 

Primärdata är material som examensarbetet har samlat in med hjälp av intervjuer och sekundärdata är 

artiklar samt skrivna dokument.  

3.5.3 Värdeflödesanalys 

Det finns olika metoder för att utföra en VSM. I detta examensarbete har Rother och Shooks 

tillvägagångssätt använts med viss justering för att uppfylla examensarbetets behov. Metodiken 

är en ”papper-och-penna-metod” som består av två huvudsteg; karta över nuvarande samt 

framtida tillstånd. Eftersom detta examensarbete syftar till att enbart kartlägga nuläget har största 

arbetskraften lagts på det första steget, karta över nuläget.  

 

VSMen utfördes av uppdragstagarna med hjälp av post-it-lappar, pennor och ett A3-papper. 

Varje post-it lapp representerade en aktivitet i flödet. För att underlätta analysen började flödet 

analyseras bakifrån. Utifrån kartläggningen av nuläget analyserades även till en viss grad vad 

som kunde utföras bättre, dock syftade inte examensarbetet till att leverera förslag på förbättring, 

vilket medförde att det andra steget i Rother och Shooks metodik bortprioriterades. Resultatet av 

denna flödesanalys ses i Kapitel 7.    

3.5.4 Analys av statistik 

De data som analyserades var hur många gånger som det ena typfallets funktion aktiverades 

under de olika FTen. Med hjälp av MLOG
1
 kunde data samlas in manuellt för varje fordon som 

deltog i FT. De data som samlades in var antal gånger funktionen var aktiv per dag, drifttid per 

dag och under vilket tidsintervall som fordonen körde i FT med mjukvaran från ena typfallet. 

Den insamlade datan sammanställdes sedan i Microsoft Excel och presenterades i grafer.  

3.5.5 Fallstudie 

En stor del av examensarbetets undersökning har bestått av två fallstudier. Fallstudierna inleddes 

efter en viss tid in i arbetet då kunskaper om Scanias interna processer, hade erhållits hos 

författarna och förståelse för fallstudierna skulle därför vara större.  

 

I detta examensarbete har fallstudierna bestått av två projekt som båda varit i avdelningen NE:s 

ägo. Dessa två typfall har valts ut av företagets handledare till detta examensarbete och ansetts 

som lämpliga att studera för undersökningens ändamål. Syftet med att utföra fallstudierna var att 

kartlägga framgångsfaktorerna för dessa fall, samt vad typfallen har att lära av varandra. 

Fortsättningsvis identifierades de olika ledtiderna för fallen. I fallstudierna ingick även en mindre 

statistik undersökning. Efter att fallstudierna genomförts jämfördes dessa med varandra.  

                                                 
1
 Loggar fordonets driftdata 
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3.5.6 Workshop 

För att kunna skapa en samlad bild från olika kompetensområden samt dra relevanta slutsatser 

om Scanias nuvarande arbetssätt anordnades en workshop. Syftet med workshopen var att utreda 

vilka slöserier/icke värdeskapande/värdeskapande aktiviteter som råder i grönpilsprocessen vid 

mjukvaruutveckling.  

 

Uppgiften var att kartlägga slöserier i grönpilsprocessen utifrån deltagarnas perspektiv vad det 

gäller rena mjukvaruprojekt. På workshopen deltog 15 deltagare med olika befattningar och från 

olika kompetensområden. Workshopen inleddes med en presentation av uppgiften samt 

definition och exempel på slöserier inom utvecklingsprocessen.  

 

Workshopen utfördes inledningsvis i två subgrupper, där den ena gruppen bestod till huvuddelen 

av chefer och den andra utvecklare samt testare. Denna uppdelning baserades på Sebestyén 

förslag som använt denna typ av sammansättning för att analysera problem vid 

produktutveckling i olika företag. Denna typ av uppdelning är fördelaktig då exempelvis chefer 

och utvecklare har olika syn på problem och detta blir då uppmärksammat. [41]   

 

I de två subgrupperna utfördes sedan en individuell brainstorming på post-it-lappar. Post-it 

lapparna kunde representera exempelvis påståenden, frågor och specifika aktiviteter. Dessa 

lappar diskuterades sedan i subgrupperna som tillsammans placerade lapparna på en utskriven 

tidsaxel, se Figur 9. Tidsaxeln var placerad på en vägg och på tidsaxeln var de olika 

provomgångarna samt SOP och SOCOP utritade. Efter att lapparna satts upp på tidsaxeln 

diskuterades alla lappar. Diskussionen syftade till att fatta konsensus huruvida de uppsatta 

lapparna var relevanta både ur ett värdeskapande/icke värdeskapande perspektiv. För att 

underlätta detta arbete användes olika färgkategorier. De lappar som belyste slöserier var rosa 

och om dessa rosa lappar inte ansågs som ett slöseri efter diskussionen släcktes dessa med gula 

post-it-lappar. På de gula lapparna skrevs en kort motivering om varför den rosa lappen faktiskt 

var värdeskapande. 

 

 

 

Figur 9. Den använda tidsaxeln för workshopen. 

 

Efter att subgrupperna hade nått konsensus sammanfördes dem till en stor grupp. I den stora 

gruppen presenterades sedan de två tidsaxlarna för att sammanföras till en gemensam. Vid 

sammanförandet skedde samma procedur som vid diskussionen i de mindre subgrupperna, det 

vill säga, rosa lappar som ansågs vara värdeskapaden släcktes med en gul lapp.  

3.5.7 Benchmarking 

För att få inspiration från företag som anses ligga i framkant inom mjukvaruutveckling utfördes 

en benchmarking. Redan tidigt i examensarbetet var det även önskvärt från uppdragsgivarens 

sida att en benchmarking skulle ingå i examensarbetet. Vidare var det ett krav att 

benchmarkingen skedde gentemot icke konkurrerande företag till Scania. En benchmarking 

gentemot konkurrenter skulle förmodligen inte heller resulterat i så mycket informationsutbyte. 

Därför valdes en funktionell benchmarking mot externer. 

 

En internetsökning gjordes på företag som utvecklar säkerhetskritiska system/komplexa system 

med en organisation som inte skiljer sig alltför mycket i storlek från Scanias. Ett annat mål var 

att benchmarkingen skulle ske mot två till tre företag. Sökningen resulterade i att kontakt 
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initierades med Maquet Getinge Group i Solna som utvecklar säkerhetskritiska system inom 

medicinteknik, exempelvis narkosapparater [42]. Därefter bokades ett företagsbesök. Därutöver 

togs kontakt med Anders Holmberg, agil coach på Softhouse Consulting, för att diskutera 

Scanias arbetssätt samt utvecklingsprocess.  

 

Upplägget på Maquet Getinge Group var av mindre uppstyrd karaktär där ett ömsesidigt utbyte 

av information skedde om vartannat. Som komplement till diskussionerna visades några 

presentationer via projektorn samt illustrationer över flöden gjordes på en whiteboard. De som 

deltog från Scania under besöket var, förutom författarna till denna rapport, intressenter för 

examensarbetet (handledare samt gruppchef). Från Maquet deltog den ansvarige för 

mjukvaruutvecklingen för divisionen Critical Care samt gruppchef för mjukvaruavdelningen.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

För att underlätta och öka förståelsen för examensarbetet finns i detta kapitel definitioner och 

redogörelser på olika begrepp från litteratur och forskning. Detta kapitel ligger till grund för 

vidare analys och diskussioner.   

4.1 Inbyggda system 

Det finns många definitioner på vad ett inbyggt system är [43]. Barr och Massa beskriver ett 

inbyggt system som en kombination mellan datorhårdvara och mjukvara designat för att utföra 

en dedikerad funktion. Ytterligare kanske det behövs, utöver det ovanstående, antingen 

mekaniska eller elektriska komponenter [44]. Vidare beskriver Heath ett inbyggt system som ett 

”mikroprocessorbaserat system” byggt för att styra en eller flera funktioner. [43]  

 

Ett system designat för att utföra en dedikerad funktion är direkta motsatsen till en persondator 

[44, 43]. I jämförelse med en persondator, som även den består av hårdvara, mjukvara och 

mekaniska komponenter såsom hårddisk [44], är ett inbyggt system designat för att utföra en 

specifik funktion [44, 43]. För ett inbyggt system kan användaren göra val med avseende på 

funktionen, men dock kan inte användaren ändra funktionaliteten för systemet genom att addera 

eller installera ny mjukvara [43]. Att installera ny mjukvara i en persondator och ändra 

funktionalitet exempelvis mellan ett spel och ett ordbehandlingsprogram är alltså inte jämförbart 

med huruvida ett inbyggt system fungerar. [44, 43]        

 

Ett inbyggt system är en komponent i ett stort system. Exempelvis innehåller moderna bilar och 

lastbilar många inbyggda system. De inbyggda systemen kan exempelvis vara till för att 

övervaka och styra fordonets utsläpp, styra att bromsarna inte låser sig vid inbromsning (ABS) 

och presentera information på instrumentpanelen. [44]  

4.1.1 Historia 

Året 1969 lade Busicom en beställning hos Intel på specialtillverkade kretsar för deras 

nyutvecklade modell av kalkyleringsmaskiner [44]. År 1971 lanserade Intel världens första 

mikroprocessor [45, 44, 43] i ett enda chip till Busicom. Mikroprocessorn blev snabbt en succé 

och användandet av dessa chip har ökat stadigt sedan dess. Tidigare användes mikroprocessorn i 

obemannade rymdsonder, datorstyrda trafikljus samt i flygplan. Under slutet av 1900-talet 

infördes chipet i alla människors vardag. Idag används mikroprocessorn i exempelvis brödrost, 

mikrovågsugn, tv, stereo, laserskrivare och kortläsare. Antalet inbyggda system spås att fortsätta 

öka snabbt och kommer att behövas i lång tid framöver. [44]   

 

Under det senaste årtiondet har det varit en exponentiell ökning av datorstyrda funktioner i 

fordon eller så kallade inbyggda system. Idag finns många olika funktioner såsom navigation, 

adaptiv styrning (exempelvis CCAP på Scania som är en kartdatabaserad farthållare) och aktiva 

säkerhetssystem. [46, 47]  

 

Precis som nämndes ovan har utvecklingen av mjukvara snabbt ökat och ses idag som en viktig 

källa till innovationer i många traditionella hårdvaruindustrier. För fordonssystem förväntas det 

världsomfattande värdet öka från 127 miljarder 2002 till 316 miljarder 2015. I dessa industrier, 

men även generellt för stora organisationer, är det en stor utmaning att integrera 

mjukvaruutvecklingen i den övergripande utvecklingen av den fullständiga produkten. [48] 

 

Dagens utmaningar inom mjukvaruutveckling är ofta relaterade till ökningen av mjukvarusystem 

vars komplexitet ökar mer än linjärt med storleken. Den ökande komplexiteten avspeglas i att 

produkter, exempelvis fordon, som idag består av både hårdvara samt mjukvara (inbyggda 
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system). Dessa produkter är typiskt uppbyggda av flera olika inbyggda system som samverkar 

för att utföra den önskade funktionen, exempelvis är centrallåset distribuerat i ett stort antal 

delsystem i fordonet. Detta kräver god koordinering samt integration vid utveckling över många 

avdelningar och teknikområden. Vidare är många av dess system säkerhetskritiska där 

utvecklingen styrs av säkerhetsstandarder. För att hantera den signifikanta ökningen av andelen 

inbyggda system i produkter behövs utveckling av mjukvara bättre integreras i 

produktutvecklingen. [48]  

4.2 Processer 

Processer ses som verksamhetens byggstenar och det är i processen som flödeseffektivitet 

skapas. Processer är ett användbart verktyg för att uppnå ett bestämt mål, exempelvis ett 

kundbehov. Processer finns i alla verksamheter och ger arbetsrutinerna en bestämd form [49]. 

Processer beskriver något som sker/utförs efter ett känt händelseförlopp [50]. Dessa finns oftast 

nedskrivna och redogör hur arbetsuppgifterna, i en given ordning, ska utföras. Ordet process 

kommer från de latinska orden processus och procedere, vilket ungefärligt betyder ”att föra 

framåt”/”framåtskridande”. [49, 50] 

 

En process är något dynamiskt [50] som är uppbyggt av ett flöde av aktiviteter [50, 49]. Det är 

flödesenheten, som nämndes ovan, som förs framåt i process med hjälp av aktiviteter. Processen 

är till för att skapa ett mervärde för flödesenheten genom att exempelvis förädla, behandla, 

bearbeta samt omvandla den [50, 49]. En enkel process illustreras i Figur 10, med hjälp av 

aktiviteterna processas flödesenheten framåt till det önskade utfallet. Där de olika aktiviteterna 

oftast bygger på varandra. Insatserna till en process kan exempelvis komma från behov eller 

andra processer. Alltså kan utfallet från en process bli insatsen i ett annat. [50]   

 

 

Figur 10. En enkel process 

I processen förbrukas resurser. Resurser kan vara av olika slag, sådana som förbrukas eller de 

som används för att sedan kunna återanvändas. Resurser som kan förbrukas är exempelvis tid, 

energi, material och pengar. Vidare är personal, verktyg, kunskap och maskiner exempel på 

återanvändbara resurser. [50]  

 

I varje verksamhet finns processer till olika antal. Hur många processer som finns i en 

verksamhet beror på hur processen är definierad, alltså när processen börjar samt slutar. Därför 

är det omöjligt att säga hur många processer som verkar i en organisation. En process som är 

uppbyggd av ett stort antal aktiviteter kallas för huvudprocess eller kärnprocess. Dessa väsentliga 

processer syftar oftast direkt till framtagning och leverans av produkter [50]. Enligt Sebestyén 

kan ett företag som bedriver produktutveckling från idé till kundleverans delas upp i två 

huvudprocesser, försäljning till leverans (produktion) och marknadsanalys till lansering 

(produktutveckling). [41] 

 

För att minska omfattningen samt underlätta förståelsen för varje huvudprocess är den uppdelad i 

flera delprocesser. Det är viktigt att varje process samverkar för att uppnå det önskade resultatet 

[49, 50]. Vidare är det viktigt att inte optimera en process så att det uppkommer flaskhalsar i 

andra delar av processen eller organisationen. Då finns det risk för att den totala effektiviteten 

minskas. [50]  

 

  

Insats Aktivitet Utfall 
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Det går tyvärr inte att undgå flaskhalsar i en process. Flaskhalsar är de faser i processen som tar 

längst tid, alltså de steg som har längst cykeltid och stryper flödet. Även om en flaskhals 

elimineras kommer det alltid att dyka upp på andra ställen i processen. En process som har 

flaskhalsar karakteriseras av köer före flaskhalsen samt att de steg efter processen inte kommer 

att vara utnyttjade maximalt. Grundorsaken till att flaskhalsar uppstår är att processen måste 

utföras i ett visst sekventiellt flöde samt att det finns variation av flödet i processen. [49] 

4.3 Olika former av effektivitet 

Idag är effektivisering ett centralt begrepp inom organisationer. Ur ett traditionellt perspektiv har 

resurseffektivisering varit ett självklart val. Idag kämpar många organisationer med att 

implementera Lean, där Lean representerar den nya formen av effektivisering nämligen 

flödeseffektivitet. I de nedanstående underrubrikerna förklaras dessa begrepp utförligt.    

4.3.1 Resurseffektivitet 

Ur ett historiskt perspektiv har resurseffektivitet varit ett centralt begrepp vid effektivisering av 

processer. Med resurseffektivisering menas att maximalt använda/utnyttja resurserna. Denna 

form av effektivisering har pågått i över 200 år och är än idag ett vanligt förekommande sätt att 

se på effektivitet inom industrier samt sektorer. [49]  

 

Exempel på resurser är personal, lokaler, utrustning samt datorer. Resurseffektivitet är mått på 

hur mycket en resurs används under en tidsperiod och definieras som; tiden som resursen 

används dividerat med tidsperioden för användningen. Alltså beskriver måttet hur en resurs 

utnyttjas till att utföra värdeskapande aktiviteter under en bestämd tidsperiod. Att maximalt 

utnyttja resurser är, ur ett ekonomiskt perspektiv, optimalt. Från ett ekonomiskt perspektiv är det 

slöserier/förluster att inte utnyttja sina resurser till hundra procent då pengarna kunde ha 

spenderats på annat [49]. En stor andel av dagens företag strävar efter att utnyttja resurserna till 

hundra procent. [51, 49]   

 

Att öka resursutnyttjandet, inom produktutveckling, har visat sig ha negativ påverkan på 

resultatet där projektets hastighet, effektivitet samt kvalitet kommer att minska. Vidare leder 

högt utnyttjande till långa ledtider och köer [51, 52]. Idag anser en stor andel av organisationer 

inom produktutveckling att Lean innebär att eliminera slösaktiga utgifter/resurser för att öka 

effektiviteten. Som beskrevs ovan leder detta till direkta motsatsen. [52]  

Variation 

I ett flöde är det nästintill omöjligt att undvika variation. Med variation menas till exempel olika 

motortyper, avgångstider samt monteringstid. Då människor är involverade i processen är 

begreppet variation vanligt då alla människor är unika och har olika behov [49]. Repetitiva 

processer, exempelvis tillverkning, är mer förutsägbara och innehåller mindre varians i 

jämförelse med processer som är oförutsägbara och innehåller högre varians av arbetsuppgifter. 

Även fast vissa arbetsuppgifter är förutsägbara kommer det att uppstå köer om de kombineras 

med uppgifter som är oförutsägbara. Ett resultat av det ovanstående kan exempelvis vara att 

feedbacken för en nyutvecklade produkten försenas. Detta medför att utvecklarna kan vara på 

väg åt fel håll under en längre tid [51]. Att inte ha kontinuerlig feedback med marknaden gör att 

det är svårt att anpassa sig till den förändliga omvärlden. [51, 41]  

 

När resurserna utnyttjas maximalt och samverkar tillsammans med varians som uppstår inom 

FoU kommer det troligen att uppstå väntetider [52, 51], se Figur 11. Diagrammet belyser att 

desto mer resurseffektiviteten maximeras, desto längre blir genomloppstiden, sambandet är alltså 

exponentiellt. Sammanfattningsvis, kommer genomloppstiden att öka då det råder hög varians. 

[49] 

 



26 

 

 

Figur 11. Samband mellan variation, genomloppstid samt resurseffektivitet. [49]  

De köer som uppstår på grund av ovanstående fenomen är oftast visualiserade av fysiska 

produkter inom produktion. Det är lätt att med blotta ögat se när lagret har fördubblats. Till 

skillnad mot produktion består lagret av information inom FoU vilket medför att problemet är 

svårt att upptäcka. Därför är det extremt viktigt att arbetet, på ett enkelt sätt, visualiseras inom 

produktutveckling exempelvis med hjälp av pulstavlor. [51]  

4.3.2 Flödeseffektivitet 

Detta historiska perspektiv på effektivitet har idag kompletterats med en ny form, 

flödeseffektivitet. Flödeseffektiviteten är ett mått på hur effektivt kundens behov uppfylls med 

avseende på tiden. Denna form av effektivitet fokuserar på en specifik enhet som förflyttar sig 

inom verksamheten. Denna enhet kallas för flödesenheten och har, efter en viss tidsperiod, 

tillgodosett ett initialt behov. Flödesenheten kan exempelvis vara material, information samt 

människor. [49] 

 

Modig och Åhlström definierar flödeseffektiviteten som; summan av de värdeskapande 

aktiviteterna i relation till den totala genomloppstiden [49]. Genomloppstiden är den tid det tar 

för flödesenheten att passera hela processen. Där genomlopptiden är från det att ett behov 

initierats tills att det är uppfyllt. Detta sätt att skapa processer har visat sig leda till intressanta 

effekter och nya innovationer. Vidare är en värdeskapande aktiviteter en aktivitet som förflyttar 

flödesenheten framåt i processen. Det är med hjälp av de värdeskapande aktiviteterna som 

flödesenheten förädlas. [49] 

4.3.3 Jämförelse mellan de olika formerna 

I Figur 12 nedan ses en visuell skillnad mellan de olika formerna av effektivitet. Att enbart 

arbeta flödeseffektivt respektive resurseffektivt är inte optimalt, för att uppnå hög lönsamhet och 

produkter/tjänster som tillfredsställer kunden är de båda formerna viktiga. Det är näst intill 

omöjligt att uppnå hög flödeseffektivitet samtidigt som hög resurseffektivitet. Det vill säga att 

alla resurser används maximalt och att de identifierade kundbehoven uppfylls. Precis som 

nämndes ovan är detta tillstånd nästintill teoretiskt omöjligt att uppnå. [49]  
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Figur 12. Skillnaden mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet. [49]  

Att inte kombinera de olika formerna, och involvera den nya formen flödeseffektivitet, kan leda 

till direkta och indirekta konsekvenser, se APPENDIX B -Konsekvenser låg flödeseffektivitet. 

 

Utifrån de direkta och indirekta konsekvenserna påverkas kunden. Kunden i detta fall kan både 

vara medarbetare samt interna kunder. Det är uppenbart att långa genomloppstider tvingar 

kunden att vänta på leveransen. Exempelvis kan kundens behov minskas med tiden eller välja en 

annan produkt. Sammanfattningsvis leder långa genomloppstider till missnöjda kunder. [49] 

4.4 Lean 

Lean produktion är ursprungsformen av Lean men idag tillämpas konceptet inom andra 

funktioner så som inköp, produktutveckling, försäljning och redovisning. Nedan beskrivs 

historien bakom Lean och konceptets kärnvärden.  

4.4.1 Bakgrund  

Toyota Motor Corporation var de första företag som metodiskt började utveckla processer som 

ökade flödeseffektiviteten. Efter andra världskrigets slut rådde det nästintill brist på alla tänkbara 

resurser såsom mark, teknologi, maskiner och råmaterial. Dessa brister medförde att Toyota var 

tvunget att utveckla ett effektivt produktionssystem (TPS) som idag är känt över hela världen. 

[49, 41] 

 

Den rådande resursbristen bidrog till att Toyota valde att fokusera på att göra rätt saker. Med 

detta menas att tillverka produkter som uppfyllde kundernas behov, inget skulle tillverkas innan 

kunden hade lagt beställningen. Detta ledde till orderstyrd produktion även kallad ”dragande 

system”. [49] 

  

Den interna produktionsprocessen ses som ett flöde av olika produktionssteg med interna kunder 

samt leverantörer. Genom att det alltid finns en kund implementerades ett kundorienterat synsätt 

med mål att optimera flödet genom processen. Alla typer av slöserier eller icke värdeskapande 

arbete togs bort för att öka flödeseffektiviteten. [49] 

 

Flödesenhet 

Resurs 

Resurs 

Resurs 
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Jidoka och Just-In-Time är kärnan i Toyotas produktionssystem och ses som de två 

grundpelarna. Jidoka är ett koncept som signalerar då ett problem uppstår i flödet, det möjliggör 

att problemet kan identifieras, analyseras samt förebyggas. Med Just-In-Time menas att endast 

producera det kunderna önskar, vilket leder till att inga lager behövs med material/produkter. 

[49]  

 

Idag finns det en uppsjö böcker om Lean samt TPS. Lean har utvecklas till många egna koncept 

med många olika definitioner, och används idag inom många olika organisationer och 

affärsområden. Modig & Åhlström menar att allt plötsligt har blivit Lean, vilket har gjort det 

svårt att utskilja vad som är Lean eller inte. Definitionerna är många men inkonsekventa vilket 

gör det svårt att skapa en gemensam förståelse och perspektiv på begreppet Lean. Boken Vad är 

Lean beskriver Lean som en verksamhetsstrategi som beskriver hur verksamheten ska uppfylla 

kundens krav/behov det vill säga flödeseffektivitet är en central del i Lean. [49] 

 

Med Lean som verksamhetsstrategi innebär att förflytta verksamheten mot det perfekta 

tillståndet, se den gröna pilen i  Figur 13 nedan. Genom att öka flödeseffektiviteten kan 

merarbetet och slöserier reduceras. För en verksamhet som har implementerat Lean som 

verksamhetsstrategi är det viktigt att eliminera, förutse samt hantera variationer i flödet. Genom 

ständiga förbättringar strävar Lean mot att närma sig det perfekta tillståndet. [49] 

 

 
 

 Figur 13. Det “perfekta” tillståndet. [49]  

4.4.2 Skillnader i Lean R&D och Lean Produktion 

Lean Produktion kan i viss mån på samma sätt översättas till en FoU-organisation såsom att 

hantera köer, minska batchstorlekar samt minska slöserier. Vissa sätt som genererar fördelar 

inom Lean produktion kan innebära motsatsen på FoU. Däremot finns det andra sätt som kan 

generera ännu större fördelar på FoU än vad det gjorts inom produktion. [52]  

  

Det finns tydliga skillnader mellan FoU och produktion. Produktion är en repetitiv, sekventiell 

och avgränsad process [52, 51, 41]. Vid tillverkning av fysiska produkter är flödet visuellt och 

produkterna kan inte befinna sig på flera ställen samtidigt [51, 41]. Dessutom är mycket 

förbestämt inom produktion, exempelvis finns det en definierad startpunkt och en bestämd 

mållinje. [52, 41] 

 

I motsats till produktion är FoU ett iterativt arbete vars flöde är svårdefinierat och ickelinjärt [52, 

41]. Arbetsuppgifterna är ofta unika [51] och inte begränsade till varken arbetsplats eller 

arbetstid [41]. Till kontrast mot produktion adderas värde på flera ställen vid samma tidpunkt 

[52, 51], det vill säga att aktiviteterna kan drivas parallellt [51].  Där värde inom 

produktutveckling är informationsspridning [52]. Informationsspridning är svårt att visualisera 

därför är det huvudsakliga arbetet i produktutveckling osynligt.  
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Vidare är rationellt risktagande en central faktor för att generera värde till FoU. Skulle 

utvecklingsprojekt riskera att misslyckas hade eventuella möjligheter till forskning på nya 

områden gått om intet. Det vill säga ett snedsteg behöver inte alltid innebära något negativt utan 

kan också leda till en ny lovande teknologi. [52] 

4.4.3 Framgångsfaktorer för Lean på FoU 

Trots ovannämnda skillnader kan Lean-filosofin tillämpas på FoU. Följande i detta kapitel 

kommer de Lean principer som är relevanta för detta examensarbete att presenteras, samt hur 

dessa kan appliceras inom FoU. [52] 

Reducera batchstorlekar 

Reducering av batchstorlek på produktion syftas på att de fysiska produkterna som tillverkas ska 

bli färre i antal. En minskning av batchstorleken på FoU betyder däremot att hanteringen av 

information minskas, då produkten på FoU är själva informationen som skapas, se även Kapitel 

2.2. Att minska batchstorleken har stor effekt på kötiden, eftersom genomsnittet av alla köer i 

processen är direkt proportionellt mot batchstorleken [51]. I praktiken kan detta ske genom att ta 

små steg in i det okända och därigenom kunna få snabb feedback på det genomförda arbetet, se 

även avsnitt Lean Software Development. På detta sätt kan oproduktiva banor med arbete 

undvikas. [52] 

 

Detta synsätt praktiseras alltmer inom mjukvaruutvecklingen och benämns oftast då som agil 

utveckling. Typiskt för agila metoder är att testfeedback erhålls inom 24 timmar efter att koden 

är skriven, alltså korta iterationer med kodning och testning om vartannat. Ett mjukvaruföretag 

som tidigare testade stora batcher av kod var 90:e dag testar nu mycket mindre batcher flera 

gånger om dagen. Detta har medfört drastiska förbättringar för utvecklingsprojektet. [51] 

 

Med snabb feedback kan fel upptäckas tidigt innan de hinner bli en felaktig grund för framtida 

arbete [52, 51]. Thomke och Reinertsen exemplifierar denna Lean princip med ett 

tillverkningsföretag som har anammat detta synsätt och har reducerat cykeltiden med 95% (från 

48 månader till 2,5 månad), förbättrat effektiviteten med 220% samt minskat defekterna på 

produkten med 33 procent. Slutligen var de ekonomiska besparingarna dubbelt så hög mot 

förväntat. 

Låt processen tolerera nödvändig varians 

Varians är ett dåligt fenomen i repetitiva processer, exempelvis kommer en så liten varians som 

möjligt främja produktionen. Varians i projekten på FoU har en direkt koppling till att skapa 

mervärde. Värde kan nämligen inte skapas om processen inte är öppen för nya saker. Vidare kan 

inte projekten pröva på nya saker om projekten inte utsätter sig för ovisshet och varians. Detta 

syftas på positiv varians men varians på FoU kan även vara negativt. Negativ varians uppstår i 

form av slarv, ouppmärksamhet, brist på förutseende och samma misstag som upprepas flera 

gånger. Processen bör alltså eftersträva så lite slarv som möjligt men exploatera positiv varians. 

[52] 

 

Vidare är det positivt med flexibilitet och varians hos de anställdas kompetens. Hittills har 

traditionen varit att anställda med djup kompetens på ett visst område har blivit belönade och 

högt värderade. För specialiserad personal kan orsaka flaskhalsar, till exempel i form av 

överlämningar. Om 10-15 % av de anställda är mer ”korsutbildade” och kan arbeta på flera olika 

områden bidrar det till en flexibilitet i processen. Detta möjliggör lättare omförflyttning av 

resurser vid nödfall. Exempelvis använder en väldigt framgångsrik FoU-organisation på ett 

telekomföretag ett årligt bonussystem för att belöna de anställda som utvidgar sin tekniska 

kompetens under året. [52] 
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Fokusera på att uppehålla flödet istället för att ha en perfekt plan 

På FoU finns samma potential att uppehålla ett flöde som i produktion. För att uppehålla ett flöde 

krävs det en förmåga att ge respons på den information som dyker upp och inte planera allting i 

förväg [52]. Produktutveckling genomsyras av oförutsägbarhet exempelvis är det svårt att 

förbestämma leveransdatum av en ny produkt. Vidare är osäkert vilka uppgifter som behöver 

utföras samt hur mycket tid som behövs för att lösa uppgifterna [51].  Ny information som dyker 

upp längs vägen i ett projekt kan antingen resultera i att resan mot det ursprungliga målet måste 

upphöra, eller att målet överträffas på grund av oväntad framgång. På detta sätt måste FoU 

hantera dagligen information som måste tas ställning till. [52] 

 

När det kommer till kravställningar är det en distinkt skillnad på hur dessa bör hanteras på 

produktion och FoU. Inom produktion måste de satta kraven uppfyllas. Däremot råder det andra 

förhållanden på FoU i form av ny information som dyker upp emellanåt under projektets gång. 

Detta kräver en annan hantering av kravställningar nämligen att kunna anpassa och vilja att 

modifiera kraven när den nya informationen kräver det. [52, 41] 

 

Att hålla sig till den ursprungliga planen kan vara receptet för katastrof inom produktutveckling 

då ny idéer genereras dagligen och förhållandena förändras kontinuerligt. Thomke och 

Reinertsen har aldrig stött på ett utvecklingsprojekt vars krav inte har modifierats under 

projektets gång. Det är många organisationer som står fast vid ursprungsplanen, vad det gäller 

delmål och milstolpar, och anser att den måste hållas. Detta tankesätt är för 

tillverkningsprocesser som är till större delen repetitiva. Att tillämpa detta tankesätt kan leda till 

sämre resultat med avseende på produktens innovation. [51]  

Självbeordrande utveckling, ej planerad 

På FoU sker mycket arbete i form av ”push”, det vill säga inte styrd efter behovet i utvecklingen. 

Det mesta är redan planerat i förväg som om projekten skulle vara förutsägbara. Problemet är att 

FoU inte är ett förutsägbart klimat och hamnar således i konflikt med det nuvarande icke 

behovsstyrda sättet att arbeta på. Ett exempel på icke behovsstyrd utveckling är att det är 

projektplanerna som driver de månatliga resursfördelningarna och ej det verkliga behovet [52]. I 

Figur 14 ses en visuell bild över de olika flödena, push och pull.   

 

 

Figur 14. Planerat flöde (Push) respektive självbeordrande flöde (Pull). [41] 

 

4.4.4 Lean Software Development  

Lean inom FoU har haft en stor påverkan på många industrier och inom de senaste åren har Lean 

förespråkats som en metodik inom mjukvaruutveckling. Vid stora agila utvecklingsprojekt har 

ett ökat behov identifierats för Lean Software Development (LSD). [48]   
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LSD handlar om att anpassa välkända Lean-principer till mjukvaru- utveckling [53, 54]. Man har 

sett att användning av agila metoder inte tar fullständig hänsyn till mjukvaruutveckling som en 

del i ett produktutvecklingsföretag där även hårdvara utvecklas. Både metoderna Scrum och XP 

är gjorda för att optimera mjukvaruutvecklingsprocessen mer eller mindre som en enskild 

aktivitet i det totala värdeflödet. Detta stämmer inte överens med Lean-filosofin som 

understryker det essentiella i att se helheten. Författarna till artikeln ”Lean Software 

Development” [54] ser att LSD integrerar mjukvaru-utvecklingen in i hela produktvärdeflödet. I 

LSD är mjukvaruutvecklaren en medlem i ett större produktutvecklingsteam samt förväntar att 

alla gruppmedlemmar i teamet ska vara involverade i produktens övergripande 

utvecklingsprocess. [54] 

 

Målet med LSD är att förebygga, redan från början, att den utvecklade koden inte innehåller 

avvikelser. Att implementera testdriven utveckling medför att avvikelserna hittas tidigt. I boken 

Implementing Lean Software Development, ses två olika typer av testning; tester som hittar 

avvikelser efter att de har implementeras i koden och tester som förebygger avvikelser. Enligt 

Shigeo Shingo är den förstnämnda typen av test rent slöseri. Att involvera testning redan från 

början, och förebygga avvikelserna är ett steg mot testdriven utveckling. [55]       

    

Det finns följaktligen sju Lean-principer som är ämnade för agil utveckling. Dessa Lean-

principer ska ses som riktlinjer för ett företag och sedan anpassas till egna praktiker efter 

organisationen [54]. De sju principerna är presenterade nedan. 

Eliminera slöseri 

Allting som inte tillför något värde till produkten, enligt kunden, definieras som slöseri [53]. 

Även sådant som inte tillför någon kunskap kring hur värde ska kunna levereras snabbare är 

slöseri [54]. Det finns många exempel på situationer som är slöserier, följande är några:  

 

 Om en produktionsenhet tillverkar fler saker än vad som är direkt behövda. [53] 

 Om en komponent ligger på en hylla och samlar damm. [53] 

 Om utvecklare kodar fler funktioner än vad som är direkt behövda. [53, 18]  

 Överlämningar på utvecklingsenheten från en grupp till en annan. [53, 18] 

 Produkten flyttas runt i produktion. [53] 

 Arbete som är delvis utfört. [53] 

 Hälften av utvecklingstiden spenderas på att hitta och rätta avvikelser i mjukvaran. [54] 

Sammantaget är slöserier saker som förhindrar en kunds behov från att snabbt bli tillgodosett 

[53]. En stor del av de nämnda slöserierna har sitt ursprung i stora leveranser som bara är delvis 

utförda som skapats i sekventiella flöden. Vidare uppkommer de också i överlämningarna som 

skapar förseningar och kunskapsförluster. [54] 

 

Förstärkt och kontinuerligt lärande 

När det kommer till kritan handlar utvecklingsarbetet om att bygga kunskap och att kapsla in det 

i produkten [54]. Detta gäller speciellt för mjukvaruutveckling som är en kunskapsskapande 

process utvecklingen igenom. Feedbacken som kommer att uppstå under utvecklandets gång är 

värdefullt att ta med och därför kan inte all funktionsarkitektur etc. bestämmas på förhand utan 

bör redigeras allteftersom. Professor Alan MacCormack på Harvard Business School har 

utvärderat två projekt varav det ena projektet utfördes ”enligt boken” med en kravspecifikation 

som var väldigt lik den i slutet. Det andra undergick konstanta förändringar allteftersom 

utvecklingsteamet försökte anpassa sig till de rådande förändringarna på marknaden. Det projekt 

som visade sig vara mest framgångsrikt var inte helt otänkbart det sistnämnda medan det 

förstnämnda hade dålig kvalitet och marknadsacceptans. [55] 
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Ta beslut så sent som möjligt 

När det kommer till osäkra utsikter i utvecklingen är det bäst att undvika att ta kritiska beslut för 

tidigt i utvecklingsprocessen [54, 53]. Det kan vara beslut som berör grundläggande funktions-

arkitektur och val av språk [54]. Det är inte optimalt för investerare att låsa in ett beslut om 

exempelvis ett marknadsbehov skulle förändras eller att ett behov skulle tillkomma. Det är 

därmed bättre att ta beslut grundat på verkliga fakta och inte på spekulationer. En vinnande 

strategi för att fördröja uppbindningar är att bygga in kapacitet som rymmer förändringar vid 

utvecklandet av ett komplext system [53]. Att hålla alla dörrar öppna så länge som möjligt 

medför en snabb utveckling, mindre kostnader och bättre kvalitet. [18] 

Leverera så snabbt som möjligt 

Denna princip genererar flera fördelar. Råder det en hög hastighet på utveckling av funktioner 

möjliggör det även att senarelägga beslut, som beskrivits ovan. Fortsättningsvis erhålls snabb 

och pålitlig feedback ur korta utvecklingscykler (innehållandes design, implementation, feedback 

och förbättra). Dessutom, ju kortare dessa cykler är desto mer finns det att lära. Utöver detta 

möjliggör snabba leveranser att kunden faktiskt får det han/hon vill ha nu och inte det som var 

önskvärt igår. En positiv sidoeffekt av detta kan i sin tur bli att företagets mjukvarufunktion 

landar i händerna på kunden tidigare än konkurrentens mjukvarufunktion och konkurrensfördelar 

vinnes med detta. Att komprimera värdeflödet genom att ha korta cykler förebygger dessutom att 

slöserier skulle hinna uppstå. [53] 

Ge medlemmarna i teamet makt/inflytande 

Låt de personer som är mest delaktiga i att ta fram mjukvara få vara med och bestämma 

detaljerade tekniska beslut. Det är dessa som med hög sannolikhet gör de bästa detaljerade 

besluten för att de förstår sig på detaljerna i arbetet som besluten berör, och inte cheferna. Att 

involvera medlemmarna är följaktligen grundläggande för att åstadkomma något utmärkt [53]. 

Dessvärre tror vissa att betoningen i att implementera Lean ligger på processerna framför de 

anställda men detta är en missuppfattning [54]. Processerna ska stötta den som bygger värde, det 

vill säga programmeraren, hårdvarukonstruktören, alla de som faktiskt är med och utvecklar 

produkten [18]. För att implementera Lean är det essentiellt att öka inflytandet, uppmuntra till 

lagarbete samt att flytta beslutsfattandet längst ner i organisationen. [54] 

Bygg in kvalitet 

Huvudsakligen innebär denna princip att i praktiken kontinuerligt integrera små moduler/delar av 

mjukvaran in i det stora systemet, och inte vänta till slutet för att göra detta. Detta har visat sig 

vara det bästa tillvägagångssättet även ifall det inte har varit den vanligaste. Redan på 70-talet 

kallades detta tillvägagångssätt för ”top-down programming” som gick ut på att sammanföra små 

moduler av kod in i det kompletta systemet allteftersom koden skrevs. [54] 

Se helheten 

På ett företag med en stor organisation är det dessvärre lätt hänt att suboptimeringar uppstår i 

delar av utvecklingsprocessen. Detta problem är ett av de mest svårlösliga problemen som finns 

inom produktutveckling där djup kompetens erfordras på många olika områden. Det är 

följaktligen en stor utmaning att implementera metoder som undviker suboptimeringar i en stor 

organisation [53]. Något som kan vara att undvika är att dela ut för stora bonusar till anställda 

som gör ett bra arbete. Detta kan leda till risker för suboptimeringar när den enskilde anställda 

gör ett bra jobb och glömmer bort helheten [18]. Dessutom, i samband med att mjukvarans värde 

skapas när den existerar i ett större sammanhang exempelvis i en automatiserad bil, och sällan 

som den är för sig själv, behöver helheten i utvecklingen av detta större system naturligt tas 

hänsyn till [54]. Slutligen är det Lean att fokusera på hela värdekedjan då det kommer vara den 

totala utvecklingstiden som avgör när produkten kommer ut på marknaden och inte om en del i 

värdekedjan är enskilt optimerad. 
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4.5 Dilemman i produktutveckling 

I detta kapitel redogörs de vanligaste problemen och utmaningar inom FoU.  

4.5.1 Organisation 

Ungefär på mitten av 1800-talet övergick de äldre familjeorganisationerna till de moderna 

organisationerna som finns på företag, myndigheter och institutioner. Kring 1900-talets början 

skedde ett nytänkande inom organisationsområdet. De nya organisationsteorierna grundades på 

fördomar och praktiska erfarenheter från tidigare projekt. Dessa föreställningar kring hur ett 

företag ska styras lever kvar än idag och är därför inte baserad på metodisk forskning utan 

snarare på tillfälligheter. [41]      

 

För att kunna styra den ökande bredden av organisationer infördes mellanchefer. Där mellan-

chefen var länken mellan ledningen och arbetarna i fabriken. Idag är den typiska 

funktionsorganisationen, även kallad hierarkisk linjeorganisation, en vanlig form av en 

organisation. Den inbyggda trögheten i en hierarkisk linjeorganisation medför långsamma beslut, 

hårt pressade linjechefer och att uppkomna fel måste lyftas upp i hierarkin [56, 41]. Då 

avvikelsen transporteras vidare genom organisationen kan det vara svårt att hantera och uppfatta 

problemet korrekt [41]. Vidare är funktionsorganisationen uppdelad i olika funktioner så som 

produktion, marknad, utveckling och inköp [50]. I sin tur är funktionerna uppdelade i 

underliggande grupper under ansvar av gruppchefer. Specifikt för produktutveckling är oftast 

funktionerna uppdelade i olika teknikområden såsom hårdvara, mjukvara, elektronik och 

provning [41]. Detta ställer krav på att områdena har en tydlig kommunikation mellan varandra 

för att försäkra om en korrekt och effektiv överföring av information. Vidare måste den totala 

optimeringen för verksamheten belysas i en funktionsorganisation för att funktionerna inte 

enskilt ska bli optimerade. Om en enhet är optimerad kan det leda till köer i nästa steg i 

processen. [50] 

 

Idén med en funktionsorienterad organisation bygger ursprungligen på industrialismens tankar 

kring optimering, linjäritet och centraliserat styre. Detta medför dock att funktionsorganisationer 

inte är flexibla och anpassningsbara till förändringar. Organisationen är skapad för att hantera 

definierat samt repetitivt arbete med hjälp av de standardiserade arbetsuppgifter och de 

specialiserade grupperna. Fortsättningsvis skapas kontroll genom att organisationen är uppdelad i 

funktionsområden samt att linjechefer styr dessa. [41] 

 

Denna typ av organisation passar utmärkt i förhållandevis förutsägbara miljöer där arbets-

uppgifterna är kända och återkommande. Arbetsuppgifterna utförs då med hög produktivitet men 

då uppgifterna är av varierande typ är inte denna organisationstyp att föredra. Inom utveckling 

erfordras det dock att vara flexibel och kunna fatta komplexa beslut. Vidare hindrar hierarkin 

mångsidigheten som är till fördel vid utveckling av innovativa produkter [41]. Generellt är det 

gynnsamt med en organisk organisationsstruktur, med liten grad av formella och standardiserade 

processer, för utveckling av innovativa produkter i en föränderlig miljö [56]. Å andra sidan ökar 

behovet av en formell organisation i större, komplexa företag för att möjliggöra viss tillsyn [50, 

56]. Baserat på ovanstående fakta är det inte optimalt att bedriva produktutveckling i en funk-

tionsorganisation. [41] 

4.5.2 Långsamma, stora projekt 

Inom organisationer som bedriver produktutveckling är det vanligt att många projekt bedrivs 

samtidigt. Projekten är oftast beroende av varandra både vad det gäller resurser och ur ett 

tekniskt perspektiv. Detta leder till att utvecklingsarbetet till stor del utförs av samma individer 

fast i olika projekt. [41]  Vidare är det vanligt att ledningen startar nya projekt gång på gång för 

att det upplevs som att tiden finns. Detta visar sig sedan inte vara fallet när uppgifter inom 

projektet inte kan slutföras på grund av att projektresurserna måste ge input till andra projekt 
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som är igång. Detta leder till att företag påbörjar fler projekt än vad verksamheten kan försörja 

vilket i sin tur leder till långsamma projekt på grund av högt belagda resurser. [51] Långsamma 

projekt kan även medföra att den utvecklade produkten i slutändan inte uppfyller de nya 

kundbehoven, i och med att produktutveckling är en färskvara. [51] 

 

Ovannämnda faktumet bevisas i Littles lag som är en formel inom köteori [41]. Formeln ser ut 

som följande: 

 

Genomloppstiden = Flödesenheter i arbete * Cykeltid. [49] 

 

Med genomloppstiden menas den tid från det att flödesenheten läggs i kö tills att den är utförd. 

Beroende på hur systemgränserna sätts varierar genomloppstiden, men lagen gäller oavsett hur 

gränsen är definierad. Flödesenheter i arbete är antal flödesenheter i kö eller de flödesenheter 

som befinner sig inom systemgränserna. Cykeltiden är den genomsnittliga tid det tar för varje 

flödesenhet att bearbetas vid en värdeskapande aktivitet. Slutsatserna från Littles lag är att 

genomloppstiden ökar med ökat antal flödesenheter i flödet eller om cykeltiden ökas på grund av 

för låg resurskapacitet [41, 49]. Detta är tänkvärt att reflektera över då resurseffektivitet strävar 

efter att belägga resurserna maximalt, vilket då medför att flödesenheten placeras i kö för att 

skapa en buffert, vilket sin tur kommer att medföra att resurserna aldrig kan bli sysslolösa [49]. 

För att undvika överbelastning bör ledningen därför minska antalet pågående projekt i 

projektportföljen. [41]  

 

Utöver att projekten på FoU är många till antalet samt långsamma är de även ofta omfattande. 

Oftast när ett annalkande projekt kräver en stor kraftansträngning så sker en storsatsning och till 

följd påbörjas ett stort projekt. Stora projekt innebär dock större insatser och större risker på 

grund av deras långa tidshorisonter. Dessa projekt kräver också i sin tur mer dokumentation och 

noggrannare undersökning. Mindre projekt, motsvarande små batchstorlekar på produktion, 

reducerar dessa ovannämnda risker genom mindre, snabbare iterationer vilket möjliggör snabb 

feedback och konsekvensen av ett misslyckande minskar. [52] 

4.5.3 Vanliga problem vid produktutveckling 

Vid nyutveckling inom stora och komplexa organisationer finns återkommande problem som 

många har stött på i sin verksamhet. Sebestyén har analyserat 25 olika utvecklingsenheter i både 

Sverige och Finland, där vissa huvudproblem återfinns i de olika verksamheterna. Sebestyéns 

analys resulterade i åtta huvudproblem. Nedan presenteras de problem som ses relevanta för 

detta examensarbete: 

 Resursproblem, det råder brist på resurser överlag och rätt kompetens för att lösa de 

olika uppgifterna. Detta leder till splittrade utvecklare med för många uppgifter på 

agendan samtidigt. Dessutom är bristen på tid ett ständigt problem vilket leder till att den 

uppsatta tidsplanen blir svår att följa. [41, 51] 

 Avsaknad av prioritering, då ingen eller otydlig prioritering sker är det svårt för 

utvecklaren att veta vad som är viktigt samt hur arbetet ska utföras. Oftast har brådskande 

dagliga arbeten högre prioritering än arbete i ett projekt. Vidare saknas även prioritet 

mellan projekt då oftast alla projekt har samma prioritet. [41] 

 Låg grad av samordning, sammantaget saknas status för de pågående projekten. Det 

saknas förståelse för vem som gör vad och utvecklaren lämnas i sin ensamhet för att lösa 

uppgifter som behöver integration mellan olika kompetensområden. [41] 

 Informationsbrist, Trots mycket information kan det vara svårt att hitta rätt information. 

För att sprida information samt samordna arbetet genom organisationen hålls många 

möten vilket i många fall anses som slöseri. [41] 

 Trög beslutsfattning, det är svårt att få ett beslut utfärdat då de flesta beslut måste tas på 

beslutsmöten med långa tidsintervaller emellan. Vidare uppstår ”dödtid” för utvecklarna 
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som då blir undersysselsatta. Istället utförs arbete som inte är prioriterat vilket leder till 

att vissa personer blir överbelastade och behövs på oprioriterade arbetsuppgifter. 

Resultatet blir resursbrist och uppstår ur en ond cirkel utifrån undersysselsättning.  [41]  

 Imitation av andra, det är inspirerande och värdefullt att se hur andra företag bedriver 

sin produktutveckling. Det är dock inte helt riskfritt att imitera någon annan. En 

anpassning av det andra företagets processer måste ske till det egna företagets unika natur 

annars kan det resultera i förödande konsekvenser. [52, 41] 

 Ej anpassade projektmodeller, Projektmodeller innehållandes flera beslutspunkter 

passar inte alla storlekar av projekt. Projektmodellen ses därför ibland inte som ett 

hjälpmedel för utvecklarna utan upplevs vara onödigt kontrollerande. [41, 51] 

 För uppdelad organisationsstruktur, Specialister eller anställda med hög kompetens 

sitter ute på linjen och blir utlånade till andra projekt vilket medför att utvecklaren blir 

avbruten i sitt nuvarande projekt. Resultatet blir att produktiviteten sänks på vissa 

områden. Detta gör det svårt att resursplanera, utföra ett fokuserat arbete samt utnyttja 

resurserna till den behövda graden. Detta på grund av bristfällig kunskapsspridning inom 

organisationen. [41] 

4.6  Mjukvaruprocesser 

De senaste årtionden har många olika praktiker, metoder och modeller utvecklats för att 

effektivisera mjukvaruutvecklingsprocessen. Det stora antalet av metod kan klassificerats enligt 

två kategorier, klassiska mjukvaruutvecklingsmetodiker (exempelvis vattenfall och spiral-

modellen
2
) samt agila metodiker (exempelvis Scrum och CI). Dessa två kategorier har olika 

idéer samt teorier huruvida utveckling av mjukvara ska ske [57]. Nedan presenteras några 

metoder som är relevanta för detta examensarbete.     

4.6.1 Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmetodiken är en av de första definierade systemutvecklingsprocesserna och 

definierades av Dr. Winston W. Royce [57]. De aktiviteter som sker i processen ligger seriellt i 

ett linjärt flöde efter varandra, se Figur 15. Kravställningen skrivs i kravställningsfasen, 

arkitekturdesignen sker i designfasen och så vidare. Vidare definierar vattenfallsmodellen och 

andra linjära metodiker leveranser initialt i ett projekt. [58, 57, 59]  

 

 

Figur 15. Vattenfall [60] 

Den största nackdelen med denna processmodell är linjäriteten i processen vilket medför att den 

icke blir flexibel. Processen beskriver inte hur agerandet ska ske då det sker något oförutsägbart i 

någon av delprocesserna, då modellen är utformad utifrån att produktutveckling skulle vara en 

fördefinierad och förutsägbar process [58]. Skulle den initiala kravställningen behöva modifieras 

eller en avgörande ändring i designen krävas behöver utvecklingsprocessen börja om från första 

fasen. Detta är förödande för projektets tid och kostnader [60]. Det är egenskaper som nyss 

                                                 
2
 Spiralmodellen är uppbyggd som ett snigelskal där faserna och fasen är linjära tillsammans med en definierad 

process. [58]  
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nämnda gör att modellen inte är optimal och genererar sämre projektresultat. Detta åskådliggörs 

även i Figur 16 nedan; när komplexiteten i ett projekt ökar blir sannolikheten för framgång 

följaktligen mindre, där framgång, i detta fall, definieras som en produkt som är användbar när 

den når marknaden. [58] 

 

 

Figur 16. Sannolikheten att vara framgångsrik i en komplex miljö med klassiska 

utvecklingsprocesser. [58]  

4.6.2 Agil utveckling  

Förväntningar på nyutvecklad mjukvara har stigit över åren. Marknaden kräver samt förväntar 

sig allt högre kvalitet och innovativa mjukvaror som uppfyller kundens behov så fort som 

möjligt. Svaret på dessa marknadsförväntningar har varit agila metoder [61]. Vidare är det inte 

enbart Scania som upplevt mjukvaruutvecklingens föränderliga karaktär och därmed ett behov av 

att kunna arbeta mer agilt. Mjukvaruavdelningen på Volvo personbilar och lastvagnar har sedan 

några år tillbaka tillämpat agila metoder för att möjliggöra en anpassningsbarhet till omvärlden 

vilket har resulterat i goda resultat. [48] 

 

Agila utvecklingsmetoder har fått ett starkt uppsving sedan det agila manifestet uppkom i början 

på 2000-talet, och är numera allmänt förekommande [61]. Dock har termerna ”agile” och 

”agility”, som på svenska betyder rörlig, införts redan i början på 90-talet när Lean Development 

gjorde inträde i tillverkningsindustrin med syftet att bland annat eliminera slöserier och leverera 

så snabbt som möjligt [57]. Idag innehåller agil metodik en samling av ett flertal metoder: 

eXtreme programming (XP), Scrum, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Crystal 

Methods, Feature-Driven Development (FDD), Lean Development och Adaptive Software 

Development (ASD) [61, 62], varav Scrum och XP/Scrum-hybrid är de mest etablerade. På 

detaljnivå skiljer sig dessa metoder från varandra men har följande stora penseldrag gemensamt: 

korta iterativa cykler, snabb och frekvent feedback från kunder, ständig interaktion i 

utvecklingsteamet [61] samt ständigt lärande [62]. Se Figur 17 nedan för illustration av typisk 

agil utvecklingsprocess. 

 

 

 

Figur 17. En typisk agil process. [63] 
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I traditionella utvecklingsmetoder, exempelvis vattenfallsmodellen, planeras ett projekt grundligt 

från projektets start. Det generella tillvägagångssättet bygger bland annat på att tidigt förutse 

förändringar och kunna eliminera dessa för att reducera de kostnader som ändringarna för med 

sig. Enligt Boehms kostnadsteori ökar kostnaderna, på grund av ändringar, över 

mjukvaruutvecklingens livscykel. Med agila metoder fokuseras det på hur dessa oundvikliga 

förändringar ska hanteras, snarare än att förhindras. I dagens läge skulle ett företag kunna gå i 

konkurs med traditionella utvecklingsmetoder på grund av att företaget skulle minska sin 

anpassningsbarhet till näringslivets stundande villkor. [61] 

Det Agila Manifestet 

I början av år 2001 samlades 17 människor i skidorten Utah i USA för att åka skidor, men även 

för att skapa en grund för deras gemensamma nytänkande åsikter om organisatoriska strukturer. 

Skidresan resulterade i det så kallade ”Agila Manifestet”s som en motreaktion på de dåvarande 

organisationsstrukturerna. Denna samling av individer skapade manifestet närmare, bestämt på 

grund av att de tyckte att de dåvarande projektmodellerna slösade på mänskliga resurser och 

kunde därför utnyttjas effektivare [64] . Utöver detta upplevdes det även att det behövdes något 

nytt förfaringssätt i produktutvecklingen för att hänga med i marknadens snabba 

förändringstendenser, då de dåvarande utvecklingsmetoderna inte gjorde det. [61]  

Typiskt för agil utveckling 

Agil metodik går i stora drag ut på att utveckla enkla lösningar, förbättra kvalitetn på mjukvaru-

designen och testa kontinuerligt [61]. Kvalitet byggs genom att designen skapas löpande och i 

små steg [65], motsatsen till en enda stor leverans av designen. Kvalitet är i viss mån 

genomgående i alla agila metoder [61]. Kvalitet i metoden Scrum realiseras bland annat av korta 

dagliga möten samt iterationsåterblickar efter varje avslutad iteration [65, 61]. En 

nyckelframgång med detta iterationsarbete tros bland annat bero på att det är funktioner som 

planeras och arbetas i iterationerna, medan i icke agil metodik, är det vanligtvis allmänna 

uppgifter. Redan i utvecklingen sker arbetet kundstyrt i och med att det är funktionerna som 

kunderna ändå förstår. Vidare under iterationsåterblicken sker en aktiv prioritering av vilken 

funktion som ska arbetas med under nästa iteration. [61]  

 

Fortsättningsvis är agila team en central del i agil utvecklingsmetodik. I ett agilt team samverkar 

representanter från olika led i utvecklingsprocessen, exempelvis kunden, sponsorn, användaren 

och utvecklaren. Redan i ett tidigt stadie av utvecklingen finns det ett kundsamarbete vilket 

medför fördelar som inte hade varit lika möjliga om dessa parter hade arbetat självständigt utan 

varandra [61]. Genom ett kundsamarbete är det exempelvis lättare att reda ut svårigheter, justera 

prioritet av funktioner [65] samt undersöka alternativa vägar. [61] En annan tydlig vinst med att 

arbeta i ett tvärfunktionellt team är att konstant kommunikation uppehålls [65, 61]. Genom att 

människor kommunicerar ansikte mot ansikte kan idéer snabbare överföras mellan varandra i 

motsats till kommunikation via dokument. Det är tidsödande att skriva och läsa dokument. 

Frekvent interaktion mellan individer kompenserar för denna minimerade dokumentation. 

Dessutom kan ett tvärfunktionellt team, som sitter tillsammans, skapa bättre idéer än vad den 

enskilde individen kan göra. Viktigt att understryka är att ett tvärfunktionellt team inte är agilt 

om feedback-looparna med kunder är mer än sex månader, det vill säga att feedbacken tillbaka 

från kund skulle ta mer än sex månader. Agil metodik rekommenderar korta iterationer i två till 

sex veckor. [61] 

  



38 

 

4.6.3 Scrum 

Idag tillämpar många ledande mjukvaruutvecklingsföretag Scrum med stor framgång. Ordet 

Scrum härstammar från rugbyn och beskriver hur ett lag gemensamt forcerar bollen framåt med 

gemensamma krafter. [58, 66] 

 

Till skillnad från vattenfallsmetodiken definierar inte Scrum projektets alla leveranser i början, 

dessa förändras under vägen och planen behöver därför revideras under projektets gång. Scrum 

kännetecknas av flexibla leveranser. Leveranserna är kopplade till omvärlden som ständigt 

förändras vilket medför att de kan förändras under projektets gång. Eftersom leveranserna är 

flexibla betyder det även att schemat för leveranserna är flexibelt, det betyder i sin tur att 

leveranser kan tidigare eller senare läggas än vad som har angivits i den initierande tidsplanen. 

Leveranserna processas fram i sprintar där arbetet i varje sprint karaktäriseras av samarbete 

mellan medarbetarna i små utvecklingsteam. [58]  

Generellt om metodiken 

Scrum är klassad som en Agil utvecklingsmetod och syftar till att kunna anpassa 

utvecklingsarbetet mot den föränderliga omvärlden. Scrum är en metod som skär ner slöserier, 

minskar dödtid och ökar produktiviteten [66]. Vidare förutsätter Scrum att systemutvecklings-

processen är en oförutsägbar och komplicerad process. Genom att tillämpa Scrum ökas 

flexibiliteten, mottagligheten för förändring samt tillförlitligheten [58] 

 

I Figur 18 ses förhållandet mellan sannolikheten att projektet blir framgångsrikt och omvärldens 

komplexitet, då en flexibel metodik som Scrum används. Den heldragna linjen representerar icke 

flexibla metodiker så som Vattenfallsmetodiken och den streckade av flexibla metodiker. [58] 

 

 

Figur 18. Sannolikheten att vara framgångsrik i en komplex miljö med agil metodik. [58] 

 

Scrum är baserat på sprintar. En sprint kan pågå mellan två till fyra veckor och fokuserar arbetet 

mot de mål som vill uppnås med projektet. Den första och sista sprinten har definierade 

processer med linjärt flöde där planeringen sker iterativt. Fram till den avslutande fasen är 

projektet öppet för den föränderliga omvärlden. Leveranserna kan ändras när som under 

projektets gång. [58, 66] 

 

Varje sprint, bortsett från den första och sista, är en empirisk process, baserad på tidigare 

erfarenhet. Sprintarna är både odefinierade samt okontrollerade. De är icke linjära samt flexibla, 

och används för att utveckla den slutgiltiga produkten. [58]   
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I varje sprint utförs arbetet från den övergripande produktbackloggen. Denna backlogg skapas av 

produktägaren. Produktägaren representerar kunden, såsom interna och externa, och säkerställer 

att Scrumteamet arbetar med rätt arbetsuppgifter för att uppnå kundens önskemål. Produkt 

backloggen innehåller de olika specifikationerna för produkten och produktförändringar som 

exempelvis nya funktioner och buggrättningar. Dessa prioriteras för att skapa en aktivitetslista 

för projektet. Backloggen är levande och det är produktägaren som utför omprioriteringar under 

projektets gång. Inför varje ny sprint fryses produktbackloggen och en sprintbacklogg skapas 

med de högst prioriterade arbetsuppgifterna. Det är sprintbackloggen som styr arbetet i varje 

sprint. [66]     

 

Scrumteamet är ett högpresterande team som utför arbetet i mindre grupper [58]. Synen på hur 

stor en grupp ska vara skiljer sig mellan de olika källorna som har studerats. Softhouse 

rekommenderar att gruppen ska bestå av cirka fem till nio medarbetare [66] medan Schwaber 

förespråkar team sammansatt av cirka tre till sex personer och om mer resurser behövs så ska fler 

team skapas [58]. Teamet är själv organiserat och har ett gemensamt ansvar för resultatet. I 

teamet finns inga projektroller, alla ska kunna utföra varandras arbetsuppgifter. Det är teamet 

själv som bestämmer uppgiftsfördelningen. I teamet ska det även finnas representanter från 

såsom marknaden, försäljning samt kunder. [66, 58]    

 

Som coach för teamet finns en Scrummaster. Scrummasterns uppgift är att se till att projektet 

håller tidsramen och är kontaktpersonen utåt sett för att säkerställa att inte utvecklarna störs i 

deras arbete. Scrum mastern ser till att utvecklingsteamet har allt till förfogande för att uppnå 

projektmålen. Det är även Scrummastern som håller i de dagliga Scrum mötena. Under detta 

möte svara deltagna på tre frågor om hur arbetet fortskrider med projektet. Mötet syftar till att 

eliminera slöserier och hinder i utvecklingsprocessen. Vidare efter varje sprint håller 

Scrummastern i ett utvärderingsmöte, där presenteras de eventuella lärdomar och slutsatser som 

varje sprint har bidragit med. Detta för att höja teamets kunskapsnivå och motivationen inför 

kommande sprint. [66] 

Fördelar 

Scrum är en flexibel metod som möjliggör förändring under utvecklingsförloppet vad det gäller 

bland annat mål och leveranser. Vidare är inte utvecklingen låst till planer och fördefinierade 

produktkrav vilket tillåter utvecklingen att leverera de mest genialiska lösningar genom hela 

projektet. De små och samverkande teamen möjliggör kunskapsutbyte och befinner sig i ständigt 

lärande till den föränderliga omvärlden. Ovanstående ökar möjligheten till att lyckas med 

projektet i sin helhet. Att integrera alla de berörda funktionerna såsom marknad, försäljning och 

produktion i utvecklingsteamet har även detta bevisats varit till fördel för resultatet. Slutligen, i 

Tabell 2 ses en jämförelse mellan vattenfallsmetodiken, som är en av de första myntade 

mjukvaruprocesserna, och Scrum. [58] 
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Tabell 2. Jämförelse mellan Vattenfallsmetodiken och Scrum. [58] 

 Vattenfall Scrum 

Definierad process Begärd Begärd för planerings- och avslutningssprinten 

Slutgiltig produkt Bestämd under planeringsfasen Bestäms under projektets gång 

Projektkostnad Bestämd under planeringsfasen Bestäms under projektets gång 

Slutdatum Bestämd under planeringsfasen Bestäms under projektets gång 

Anpassningsförmåga 

för omgivningen 
Endast i planeringsfas Genom hela projektet 

Team flexibilitet, 

kreativitet 
Begränsad - kokboksstrategi Obegränsad under iterationerna 

Kunskapsöverföring Träning före projektet Gruppsamarbete under projektet 

Sannolikhet för 

framgång 
Låg Hög 

 

4.6.4 The System Anatomy 

The System Anatomy är ett visualiseringsverktyg som ger en överblick över ett stort komplext 

system. Det är ett enkelt men slagkraftigt sätt att illustrativt visa beroenden mellan förmågor 

mellan ett system. Exempelvis har Ericsson anammat detta verktyg för att hantera extremt 

komplexa systemutvecklingsuppgifter. [67]  

Bakgrund 

Studier gjorda på framgångsrika utvecklingsprojekt visar på en gemensam framgångsfaktor 

nämligen användandet av holistiska modeller och hjälpmedel som också täcker de beroenden 

som finns mellan de olika delarna i systemet. Än så länge har inte dessa vitala ömsesidiga 

beroenden som medför komplexitet i system ingått i dagens projektledningsmanualer på företag. 

Dagens metoder, som ses relevanta för att bryta ner system i mindre delar, är exempelvis WBS 

(Work Breakdown Structure), Gantt-scheman, PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) och CPM (Critical Path Method). Dessa hjälpmedel är fortfarande användbara men 

har visat sig vara begränsade samt ohanterliga när ett projekt möter ett flertal ändringar. [67]  

 

Med detta som bakgrund har alternativa metoder uppkommit under praktiserandet av komplexa 

utvecklingsprojekt, däribland anatomikonceptet. Anatomikonceptet har tillämpats framgångsrikt 

i mer än 15 år på många olika företag samt i olika stora projekt och visat sig användbart när det 

råder många förändringar. Konceptet är inte unikt för att det beskriver saker på ett nytt sätt, 

snarare för att det förenar alla projektets intressenter och projektet ses i ett nytt ljus. [67] 

Beskrivning av metoden 

En anatomi är en relativt enkel metod för att få alla i ett utvecklingsprojekt snabbt införstådda 

med vad som behöver göras. Metoden ska inte ersätta en planering utan snarare fungera som en 

grundläggande karta över nödvändiga ”förmågor” (se nästa sida för definition) och deras 

förhållanden till varandra som i sin tur utgör en bas för projektplanering. [67] 
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En systemanatomi har egentligen ingen specifik definition utan kan användas i flera olika 

sammanhang. Ordagrannt betyder det dock en beskrivning av ett system. En systemanatomi har 

följande egenskaper: 

 Syfte – Syftet med en systemanatomi är att möjliggöra en gemensam förståelse bland 

systemexperter gällande ett system. I utveckling är anatomin ett tillvägagångssätt/ 

hjälpmedel för att kommunicera i ett projekt samt utgöra en grund för att fatta beslut.  

 Motivation – Med anledning av att en systemanatomi kräver en gemensam förståelse för 

att koordinera systemets utvecklingsaktiviteter kan man lätt påvisa hur saker påverkas av 

varandra. Därför är en systemanatomi kraftfull som hjälpmedel för att den bidrar med 

motivation till att förstå hela systemet för att kunna koordinera utvecklingsaktiviteterna.  

 Vinster – Genom att använda en systemanatomi som en grund för projektplanering och 

uppföljning av projektet minskar risken för en försening eller ett misslyckat utfall. 

 Systemmodell – En systemanatomi fungerar även som en modell för ett ”slutfört” 

system. Denna modell beskriver hur vi uppfattar systemet när det har färdigutvecklats. 

Ordet ”system” kan innebära flera saker och inkluderar produkter, processer, 

organisationer eller för den delen också organismer. 

 Visualisering – En systemanatomi yttrar sig genom en bild av saker som är relaterade till 

varandra med streck, på en enda sida. Därav är det i hög grad ett visuellt hjälpmedel men 

text kan också användas för att göra det mer begripligt.  

 Förmågor – De sakerna som visas i en systemanatomi är så kallade förmågor i systemet. 

En del, modul eller annat som implementerar själva förmågan är ej visualiserad i 

anatomin.  

 Statisk – En systemanatomi har aldrig någon tidsaspekt inblandad utan visar enbart 

relationer mellan förmågorna. Däremot kan anatomin utvecklas allt eftersom, till exempel 

om kraven på systemet ändras eller ny kunskap erhålls under utvecklingen. Det är 

naturligt att anatomin utvecklas då utvecklingen sker i iterationer av rättning samt 

testning. På detta sätt kan de mest användbara tjänsterna behållas medan mindre 

värdefulla kan elimineras. 

 Socialt – Systemet är uppbyggt av en grupp människor involverade i ett 

utvecklingsprojekt och är därigenom en social prestation. Vidare är det inte meningen att 

anatomin ska vara en exakt beskrivning av systemet. Det är snarare ett hjälpmedel för att 

uppnå en gemensam förståelse kring de viktigaste förmågorna och hur de beror av 

varandra.   

 Beroenden – De allra mest fundamentala förmågorna, såsom ”EMRPS start” i Figur 19, 

är placerade i botten av anatomin. Om en fundamental förmåga fallerar kommer hela 

systemet fallera. Den övre delen av Figur 19 visualiseras av förmågor som kunderna är 

erbjudna, det vill säga det som företaget tjänar pengar på. Mellan dessa förmågor visas 

beroenden, eller icke beroenden, med streck och ibland pilar. Förmågorna kan delas in i 

”uppstartsförmågor” (hur systemet kan initieras), konfigurationsförmågor (distribution av 

resurserna), övervakning och felhantering (upptäcker fel och handlar lämpligt när dessa 

uppstår) samt de tjänster kunden erbjuds.  
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Figur 19. Systemanatomi. [67] 

 Deltan – Deltan är förmågor som är adderade till det existerande systemet. 

Systemanatomin illustrerar därför deltan, förmågor som ska utvecklas utöver det 

befintliga systemet. Det är viktigt att det slutförda systemet motsvarar det nyutvecklade 

systemet för att anatomin ska kunna användas för efterföljande utveckling.  

[67] 

 

För utförligare beskrivning av metoden se boken The System Anatomy författad av Lars Taxén 

[67]. 

 

4.6.5 Continuous Integration 

Continous Integration även kallat CI är en mjukvaruutvecklingsmetod som syftar till att 

integrera mjukvara i ett tidigt stadium. Processen att integrera mjukvara har länge varit ett 

problem i förhållande till en ökad komplexitet. Vid ökad komplexitet krävs det att mjukvaran 

tidigt och kontinuerligt integreras för att säkerställa att komponenterna samverkar [68]. I artikeln 

Continuous Integration beskrivs hur organisationer kan arbeta med att integrera mjukvara under 

flera månader vilket är väldigt lång tid samt att denna process är väldigt opålitlig. [69]  

 

CI är ett enkelt verktyg som gör stor skillnad för utveckling. Metoden har till följd att 

integrationen inte ses som en aktivitet under projektets gång. Detta medför att utvecklaren kan 

lägga mer tid samt fokus på en utvecklad mjukvara. Att integrera i slutet av ett projekt kan leda 

till projektförseningar, skapa nya problem och utelämna rättningar av buggar. [68, 69]   
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Nedan ses ett citat från artikeln, Lean Software Development: A tutorial, skriven av Poppendieck 

och Cusumano. Citatet belyser att om kontinuerlig testning införs medför det en rad av fördelar 

på köpet.   

  

”If you deliver daily, waste is exposed almost immediately; you have no choice but to build 

quality in; you learn quickly what customers value; everyone at every level is focused on making 

customers happy; problems are exposed quickly and so constant improvement is mandatory; and 

finally, optimizing just a part of the system is not an option with daily deployment” [54] 

 

Metoden CI bygger på att utvecklingsteamet frekvent integrerar det utförda arbetet [68, 55, 69]. 

Vanligtvis sker detta minst en gång per dag vilket i sin tur leder till flera integrationer dagligen. 

Varje integration verifieras sedan att ett automatiskt
3
 bygge

4
, där test är inkluderat, för att hitta 

integrationsavvikelser så snabbt som möjligt. En verksamhet som inte kan utföra automatiska 

tester arbetar inte enligt CI. De tester som utförs kan vara av olika slag såsom komponent, 

system, belastning/prestanda, säkerhet med flera. [68, 69]       

 

Tillfrågade utvecklare anser att denna metod leder till signifikant reducering av 

integrationsproblem och möjliggör att en komplett mjukvara kan utvecklas snabbare. Genom 

kontinuerlig integration ökar möjligheten till snabb återkoppling. Vid snabb återkoppling 

reduceras tiden mellan det att avvikelsen har hittats till dess att den är rättad samt att felsökning 

underlättas då det är enklare att spåra när felet implementerades i koden.  Detta medför 

förbättrad kvalitet. [68, 55, 65]   

 

CI processen ses i Figur 20 där det första steget är att alla utvecklare checkar in de ändringar som 

har utförts till mjukvaruarkivet/versionshanteringsystemet, även kallat Version Control 

Repository. Innan incheckningen av källkoden sker till mjukvaruarkivet utför utvecklaren ett 

eget bygge. Under tiden som detta sker söker CI Servern efter nytillkomna ändringar i 

mjukvaruarkivet. Detta utförs exempelvis var femte minut. Då CI servern upptäcker ny 

incheckad kod körs ett integrationsbygge, detta sker alltid på huvudspåret. CI servern skickar 

sedan ut feedback, exempelvis via mejl, om byggresultatet till de berörda utvecklarna. CI servern 

forsätter kontinuerligt att söka efter incheckade ändringar i mjukvaruarkivet. [68]  

 

 

Figur 20. CI Processen. [68] 

 

  

                                                 
3
 Då en process är fullt automatiserad krävs ingen mänsklig support.  

4
 Ett bygge består av kompilering, testning, granskning, driftsättning med mycket mer. Ett bygge agerar som en 

process för att lägga ihop källkod till en komplett mjukvara för att sedan verifiera den kompletta enheten.    
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Att implementera CI påverkar varje person i utvecklingsteamet. CI är inte bara en teknisk 

implementation utan även organisatorisk och kulturell. Det är fördelaktigt att implementera CI i 

början av ett projekt. Det är även möjligt att införa CI i slutfasen av ett projekt, men 

sannolikheten är då större att CI möter motstånd eftersom människor då är under press och 

mindre förändringsbenägna. [68]   

Fördelar med CI 

Det finns många fördelar med CI exempelvis reduceras risker såsom att upptäcka fel sent i 

processen, dålig mjukvarukvalitet samt dålig översikt över projektet. Vidare reducerar de 

repetitiva processerna vilket sparar kostnader, tid och ansträngning. Där exempel på repetitiva 

processer är kompilering, testning, integration och produktionssättning. Den mest centrala 

fördelen är att produktionsmjukvara finns tillgänglig vid alla tidpunkter. Med CI blir projektet 

mer överskådligt och ökar förtroendet för den utvecklade mjukvaran. [69, 69]  

4.6.6 Begränsningar med mjukvaruprocesser 

Ur ett historiskt perspektiv härstammar klassiska mjukvaruutvecklingsmetodiker samt agila 

metodiker från samma rötter. Tyvärr finns det därför betydande begränsningar med alla 

mjukvaruutvecklingsprocesser och metodiker. De olika metoderna måste anpassas till varje 

individuell organisation då de inte garanterar att passa in i den omgivning som råder i en annan 

organisation. Vidare är det viktigt att använda och anpassa de metodikerna för att bemöta olika 

problem i stora och komplexa mjukvaruprojekt. Det handlar om att välja rätt metod. Metoderna i 

sig är inte dåliga, de blir dåliga då de inte är tillämpade i rätt miljö. De två olika kategorierna har 

bevisats komplettera varandra och att integrera i ett projekt har visat sig vara en framgångsfaktor. 

[57] 

 

I artikeln The Lean Gap beskrivs hur Scrum som en ensamstående metodik inte skulle lösa de 

kommunikations och koordineringsproblem som Volvo Car Corporation och Volvo Truck 

Corporation har inneboende i sin organisation. Att enbart se till en metodik i en stor komplex 

organisation är inte att föredra. [48]   
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5 NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs Scanias nuvarande arbetssätt av mjukvaruutvecklingen för drivlinan. 

Beskrivningen är uppdelad i fyra kapitel och syftar till att ge en grov överblick över processens 

viktigaste steg. De referenser som har använts är både intervjuer samt interna dokument på 

Scania.   

5.1 Organisation NE 

Organisationen NE, se Figur 21, är uppdelad i sex sektioner. NEC, Powertrain Control Strategy, 

är ansvariga för drivlinestrategier. NEV, Test and Tools, är ansvariga för testning av mjukvara. 

Vidare är NEE (produktkvalitet/vård, projektleder röda projekt ), NEA (Objektledare, projekt-

ledare), NEP (utvecklar plattformsmjukvara till både NES och NEC) och NES (motorstyrsystem 

och efterbehandling). De centrala sektionerna för detta examensarbete är NEC och NEV. NEC 

utvecklar mjukvara som sedan NEV testar.   

 

 

Figur 21. Organisation NE. 

5.2 Utveckling 

Som nämnts tidigare, arbetar Scania efter standardiserade processer för att utveckla och 

industrialisera produkter som möter kundens specifika krav och behov. Utvecklingen av 

mjukvara följer PD-processens olika flöden, dessa är uppdelade i gult, grönt och rött, för mer 

information se Kapitel 2. [20] 

 

När en ny idé genereras initieras en förutvecklingsfas, för detaljerad information om 

gulpilsprocessen se Kapitel 2. Beroende på ärendets tvärfunktionalitet och komplexitet tar 

förutveckling olika lång tid. För vissa fall behövs ingen förutveckling och ett grönt projekt kan 

startas omgående. Medan vid mer omfattande utvecklingsprojekt kan förutvecklingen pågå i 

flera år [20] 

 

I slutet av det gula arbetet tar projektledaren vid och startar detaljplaneringen för det gröna 

arbetet. Ett SOP-ärende skapas som motsvarar den önskade ändringen i mjukvaran. Tiden då 

detta ska leveras till kund bestäms tidigt, redan i början av ett grönt projekt. Till varje SOP-

tidpunkt finns tillhörande provomgångar och milstolpar som tillhör de olika processerna som 

nämnts ovan. Detta medför att till den bestämda SOP-tidpunkten är datumen för 

provomgångarna och milstolparna redan förbestämda. [20] 

 

Ett SOP-ärende inom NE beskriver en funktionsändring på en relativt hög nivå. En SOP-

introduktionstidpunkt kan omfatta införanden av flera SOP-ärenden. Det finns ingen standard på 

hur stora dessa SOP-ärenden ska vara. Om SOP-ärendet kan delas upp är detta fördelaktigt då de 

kan prioriteras i slutskedet om det råder tidsbrist. Ett grönt projekt kan bestå av flera SOP-

ärenden. SOP-ärendena presenteras sedan på ett beslutsmöte som fattar beslut om ärendet ska 

införas i produktion. [20] 
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Utvecklingsarbetet sker efter en releaseplan. I releaseplanen ses huvudspåret tillsammans med 

diverse sidospår som innehåller versioner av mjukvara. Sidospåren bryts ut från huvudspåret 

cirka ett år innan mjukvaran släpps till kund. Vid rättning i sidospåret måste ändringen även 

införas i huvudspåret. Utvecklingsarbetet planeras och  taktas i fyraveckorssprintar. Efter varje 

sprint sker en release, dock behöver inte releasen vara en leverans till en intern kund. [20] 

 

Mjukvaran är uppdelad i moduler/funktionsområden. För varje funktionsområde finns det en 

kompetensgrupp som består av en till fem personer beroende på hur stort området är. Det är 

kompetensgruppen som ansvarar för utvecklingen av de funktionerna inom kompetensområdet. 

Gruppen är oftast sammansatt av personer från samma grupp, med vissa undantag. När 

funktionsutvecklaren har skrivit klart koden checkas den in i versionhanteringssystemet. I slutet 

av varje sprint byggs en release av den incheckade koden som sedan skickas vidare till NEV. 

Arbetet sker alltså inte i samlokaliserade team utan de olika funktionerna sitter på olika 

avdelningar och grupper. Detta medför att arbetet skickas vidare mellan olika grupper och 

avdelningar i ett sekventiellt flöde. [20]  

 

Kommunikationen genom utvecklingsprocessen sker mestadels via JIRA och andra dokument.  I 

JIRA finns bland annat förfrågningar om ändringar i mjukvaran (CR) och felrapporter om något 

inte fungerar som det ska (Trouble Report) och generella uppgifter (Task). I JIRA ses 

tidsåtgången för varje uppgift med tillhörande prioritering. [20] 

5.3 Testning 

Under tiden som utveckling sker av den nya funktionen utförs modultester/funktionstester av 

utvecklaren. När dessa tester är genomförda lämnas funktionen över till NEV för testning på 

systemnivå. Som nämndes ovan är NEV ansvariga för testning samt verifiering av mjukvara på 

systemnivå. Då NEV har testat mjukvaran och anser att den kan lämna NE, levereras mjukvaran 

till Releaseprocessens provomgångar, för mer information se Kapitel 2.3. [70]  

 

På NEV är det testledaren som ansvarar för testningen på alla testnivåer, och bär huvudansvaret 

för att planera och följa upp hela testningsprocessen innan mjukvaran går i produktion. Det är 

testledaren, i samarbete med respektive gruppchef, som utfärdar den slutgiltiga besluts-

rekommendationen till produktägaren, som i detta fall är sektionschefen på NEC.  

Beslutsrekommendationen baseras på en testrapport som innehåller en analys av testningen. Om 

inte mjukvaran uppnår den önskade kvaliteten får den inte släppas till produktion. [70]  

 

På NEV sker testning på det kompletta styrsystemet i en HIL (Hardware In the Loop)-rigg och i 

fordon. I HIL-riggen styrs styrsystemet med hjälp av elektriska signaler och simulerar ett fysiskt 

styrsystem utan fordon i olika omgivningsfaktorer så som lutning och hastighet. Fordonstester 

kan ske i olika former: LP (långtidsprov), FT och OTI/OTE (Operate Test Internal/External). 

[70] 

 

Det första testet som utförs är LP, detta test sker internt på Scania där fordonen är 

programmerade med den utvecklade mjukvaran. Testet utförs för att se hur programvaran beter 

sig över tid samt för att motionera den i körfall som den interna utvecklaren inte har kört. Testet 

syftar till att mjukvaran ska adapteras och bidra med data till ingenjören. Efter att LP har 

genomförts är nästa steg att utföra ett OTI/OTE eller/och FT. OTI är som LP fast det är externa 

åkerier som kör fordonet. Det är Scania som bestämmer vilken typ av drift fordonet ska gå, till 

exempel stanna vid olika busstationer om det är en buss som ska testas. OTE betyder att 

fordonen är externa och ägs inte av Scania. Exempelvis utförs OTE då ett fältkvalitetsproblem 

har rapporterats, det är då fördelaktigt att testa det faktiska fordonet som är trasig. Detta test 

syftar till att samla mil, och dessa fordon kallas för milsamlingsbilar internt på Scania. FT utförs 

även det under en längre tid men till skillnad från OTI/OTE körs bilen av åkerier som 
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distribuerar varor på fältet. Det är oftast Scania som äger fordonet, men åkeriet får själva stå för 

drivmedel och oljor med mera. I fordonet loggas data under körningen och åkeriet är skyldiga att 

rapportera avvikelser samt utvärdera de nyutvecklade funktionerna. Det är testledaren samt 

provkoordinatorn som följer upp dessa fordonstester och ansvarar för att rapportera avvikelser 

till funktionsutvecklaren. [70] 

 

Nedan beskrivs det normala utförandet för att testa mjukvara, detta flöde presenteras nedan i 

Figur 22. Vilken sektion som är ansvarig för de olika testnivåerna ses i ”APPENDIX C -

testnivåer”. [70] 

1. Modultester/funktionstester utförs av funktionsutvecklaren. 

2. Mjukvaran levereras till NEV, och ett övergripande funktionstest utförs av NEVT. 

Funktionstestet syftar till att testa de grundläggande funktionerna och att mjukvaran utför 

det den är skapad för att göra. Efter detta steg utförs mer avancerade tester.  

3. Säkerhetstester utförs för att testa vad som händer om elsystemet kortsluts eller  om det 

inträffar ett kabelbrott. Kortfattat provoceras ett fel fram för att undersöka att fordonet 

beter sig säkert och att det inte uppträder en farlig situation.  

4. NEVE tar över mjukvaran och utforskar/lär sig de nya funktionerna som har 

implementerats.  

5. Utifrån vad NEVE har lärt sig av funktionen och vad NEC har kravställt, utvecklas tester 

för att verifiera mjukvaran. Testerna sker först i fordon och överförs sedan till HIL-

labbet. 

6. En komplett testomgång sker i HIL-labbet, testomgången består av cirka 100 testfall där 

delar av testet är regressionstester. Regressionstester utförs för att säkerställa att gamla 

funktioner fortfarande fungerar med den nya mjukvaran. 

7. HIL-testerna körs parallellt med fordonstesterna. 

8. Mjukvaran levereras till RES för integrationstest. 

9. Mjukvaran levereras till YDV för LP/OTI/FT. 

[70]        

 

 

Figur 22. Flödet av testningen. [71]  
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Testningen av mjukvara kan antingen ske ihop eller utanför integrationstestomgången P1, P2 och 

P3 som beskrevs ovan. Då testningen sker ihop med testomgången, se Figur 23, fryses 

mjukvaran senast torsdagen en vecka innan start av integrationstestomgång för att NEV ska 

hinna testa mjukvaran innan den lämnar NEV. Detta betyder att inga fler ändringar i mjukvaran 

får ske. [70]     

 

 

Figur 23. Flödet vid inleverans till en integrationstestomgång. [72] 

    

Vid större förändringar i mjukvara kan det vara fördelaktigt att planera in ett tidigare släpp för att 

reducera så många risker som möjligt. Det kan även vara lämpligt att utföra ett LP för ett tidigare 

släpp beroende på omfattning. Om LP önskas krävs en dispens utfärdad av RESA. Detta måste 

ske minst två veckor innan frysningen av nästa släpp för att hinna iterera en gång till innan nästa 

frysning. [70]          

 

Efter att mjukvaran har frysts på torsdagen, utför NEV systemtester under en veckas tid. Efter att 

testerna har utförts analyseras resultatet från provningen och mjukvaran levereras sedan till 

REST/RESI, och Releaseprocessens provomgångar kan påbörjas. REST utför tester i fordon 

medan RESI utför tester i labb. [70]          

 

Eftersom FT/OTI/OTE oftast sker på annan ort betyder det att beroende på hur långt bort bilarna 

finns kan de startas alltifrån två dagar till månader. FT startas generellt efter provomgång P2. 

Detta styrs bland annat efter behov, integrationstakter samt klimat. Det är viktigt att testa en ny 

mjukvara i olika klimat samt övriga användarfaktorer, då de kan generera olika fel. [70]          

 

När mjukvaran har gått igenom en provomgång och blivit rättad kan det ibland vara tidsödande 

att vänta till nästa provomgång för att få leverera mjukvaran i FT/LP. Då ansöker NEV dispens 

hos RESA för att få starta LP/FT tidigare än planerat och går då utanför en provomgång. [70]        

 

De största skillnaderna mellan detta fall och normalfallet är att NEV är ansvariga för fler 

aktiviteter. Dispensansökan betyder att LP får köras på valfria fordon och det är upp till NEV att 

säkerställa lämplig status i övriga system. Det är NEV som ska uppdatera FT-fordon och 

uppdateringen av dessa kan startas efter LP eller efter första veckan. [70]        

 

Om mjukvaran anses utgöra en liten risk på elsystemet kan ett annat flöde följas. I Figur 24 ses 

flödet för en mjukvara med liten risk. Detta flöde har inga omtag eller marginaler. [70]    

 

 

Figur 24. Release med liten risk. [72] 
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5.4 Produktionssättning 

Efter att mjukvaran anses färdigverifierad påbörjas en fas inför SOCOP. Efter P3 hålls ett 

releasemöte där det fattas beslut om mjukvaran kan släppas till kund. Detta baseras på NEV:s 

testrapport som processas fram cirka 1-2 veckor innan releasemötet. 

[73, 20]  

 

Cirka en till två veckor efter godkännandet på releasemötet läggs filen på produktionsserver 

(FPS), cirka 5-6 veckor därefter,  infaller det inplanerade SOP-datumet. Vidare efter SOP är det 

5 veckor till SOCOP.  I Figur 25 är det ovanstående milstolparna inritade. [73, 20] 

   

 
 

Figur 25. De olika hållpunkterna i ett grönpilsprojekt. 

Vid eftermarknadsproblem, så kallade FQ-ärenden är det gruppen NEE som tar vid. NEE driver 

och tillsätter rätt kompetens från övriga avdelningar för att lösa problemet. Det innebär att 

resurser från olika pågående projekt kan tas för att lösa den akuta avvikelsen. [73, 20]  
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6 FALLSTUDIE 

I detta kapitel presenteras en fallstudie mellan två projekt med olika tidsåtgång för att leverera 

till marknaden. De projekt som har studerats är ECO-Roll och Dubbeltramp. ECO-Roll har gått 

igenom både gul och grönt arbete i PD-Processen medan Dubbeltramp har initierats utifrån ett 

fältkvalitetsärende. I slutet av kapitlet ses en jämförelse av de olika projekten sinsemellan. Detta 

kapitel baseras enbart på intervjuer och Scanias webbplats.   

6.1 ECO-Roll 

En fallstudie har utförts på projektet ECO-Roll som har pågått under en lång tid samt involverat 

många styrenheter. Den har därför varit, i konsultation med handledare, lämplig att undersöka 

vidare i en fallstudie. 

6.1.1 Kort beskrivning av funktionen 

ECO-Roll är en funktion som sänker bränsleförbrukningen tack vare att man utnyttjar 

gravitationen i nedförsbacke. Istället för att motorbromsa läggs neutral i och låter motorn gå på 

tomgång. Scania Active Prediction räknar ut huruvida vilket alternativ som lönar sig bäst att åka 

nedför med. [74]  

6.1.2 Bakgrund 

År 2010 började flera funktionsutvecklare från NECA tänka i banor om att bränslebesparingar 

kan göras på att rulla nedför i tomgång. Då var det dock fullt upp med andra projekt och det 

fanns inga resurser att titta vidare på idén. Cirka ett år senare, under sommaren 2011, tog 

funktionsutvecklaren tag i att utveckla idén och efter sommaren fanns en fungerande ”proof of 

concept”
5
. Se tidsaxel för ECO-Roll APPENDIX D -Tidsaxel för fallstudie. I början av 2012 

initierades ett gulpilsprojekt för ECO-Roll. I samband med projektstarten infördes också PD-

processen 2.0 som innehöll den nya fasen Concept Development (CD) i gulpilsprocessen. Under 

den fasen var det många avdelningar som var inblandade i riskelimineringsarbetet. [75] 

 

I maj 2012 var konceptfasen avslutad och alla involverade i projektet visste vad de skulle göra 

[75]. Följande fyra styrenheter var involverade: 

 COO (här ligger den kartdatabaserade ECO-Roll-algoritmen). 

 GMS (läggs växeln neutral i). 

 EMS (här finns logik för att motorn ska vara igång när neutral läggs i, med mera). 

 RTC (kommunicerar med så kallade portalen där färddata loggas om hur 

fordonet/föraren kört, exempelvis data om bränsleförbrukningen). 

Att flera styrenheter har varit inblandade har medfört att många grupper och dess processer 

behövts synkroniseras med varandra. Detta trots att huvudarbetet skett på NEC som är 

funktionsägare för ECO-Roll. [76] 

 

Projektet fick klartecken att utföras som ett grönpilsprojekt i juni 2012 och fick ett bestämt SOP-

datum till februari 2014 (1402) [75]. Under projektets gång har mjukvarusläppen fördelats ut 

över tre stycken SOP-datum varav det mesta av paketet släpptes 1402. För vissa motortyper 

behövdes ECO-Roll släppas senare än andra motorer. Detta på grund av att EMS-mjukvaran för 

vissa motortyper blev försenad av kalibrering som skedde inom andra projekt än ECO-Roll. [76] 

 

                                                 
5
 Proof of concept (POC) är en prototyp som visar på potential för applicering i verkligheten. 

(http://www.techopedia.com/definition/4066/proof-of-concept-poc) 6/3 
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Från och med september 2012 påbörjades konfigureringsarbetet där stora delar av algoritmen 

utvecklades. Under utvecklingsfasen, som pågick under hösten, utvecklades funktionen till att bli 

i princip en färdig produkt för att levereras till provomgång P1 i januari 2013. Fram till P2 i maj 

rättades fel som dykt upp under vinterprov och dylikt. Efter att P2-frysningen gjorts har ingen 

ytterligare funktionsutveckling med 1402-mjukvaran skett. Det återstod inte många rättningar av 

funktionen till P3 i september efter att sommarprov samt en verifiering i Europa utförts. Under 

hösten 2013 har ECO-Roll dessutom varit med i presstester för motortidningar som till stor del 

har ägt rum i Tyskland. [76] 

 

Sammanfattningsvis har ECO-Roll-projektet pågått i två och ett halvt år, se APPENDIX C -

Tidsaxel för fallstudie, från att projektet fått klartecken att satsas på av chefer (andra CQ-mötet) 

fram tills idag (februari 2014). [75] 

6.1.3 Planering 

SOP-ärendet skapades 2012-09-13 och planerade att levereras till SOP-omgången 1402. ECO-

Roll gick igenom alla testomgångar, P1-P3, dock utfördes inget FT under P1. Det FT som 

utfördes var vid P2 samt vid P3.  

6.1.4 Resultat av FT 

Vid sökningen av aktiveringar var det många dagar som saknades i MLOG för de olika 

fordonen, vilket har medfört att sammanställningen endast tar hänsyn till de dagar som finns med 

i MLOG. Exempelvis var FT-fordonens (Ingrid och Carina) data från P2 bristfällig och är inte 

inräknade i sammanställningen.  

 

Sammanfattningsvis var Edgard det FT-fordon som hade flest aktiveringar. I Figur 26 ses antal 

aktiveringar under total drifttid per dag för alla fordon som har gått med P3-mjukvaran. Den röda 

kvadraten längst till höger i diagrammet hade många drifttimmar på grund av att MLOG 

startades innan midnatt. Därför räknades de antal timmar efter midnatt till det föregående dygnet. 

 

 

Figur 26. Antal aktiveringar under total drifttid (P3-mjukvaran). 
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Nedan, i Figur 27 ses antal aktiveringar per timme för olika datum. För att se sammanställningen 

för tidigare mjukvara se APPENDIX E -Diagram för aktiveringar (ECO-Roll). 

 

 

Figur 27. Antal ECO-Roll aktiveringar per timme (P3-mjukvaran).  

6.1.5 Analys 

Utifrån resultatet har en analys gjorts och baseras på insikter från både respondenterna samt 

uppdragstagarna. Därutöver kommer analysen bygga på tankar som yttrats från 

funktionsutvecklarna under de genomförda intervjuerna.  

Verifiering 

Det enda event, det vill säga avvikelser som uppkommer under FT, som hittades var under 

vinterprovet i början av 2013, alltså hittades inga andra event under det FT som utfördes. 

Slutsatsen är därför att ECO-Roll skulle kunnat lanseras efter P2 då funktionen i stort sett var 

färdigutvecklad. Det som rättades mellan P2 samt P3 var buggar som upptäcktes internt av 

utvecklare för att förbättra funktionen. Eventet som nämndes ovan rättades först till P3, då det 

tog tid att reda ut var i funktionen buggen skulle rättas. Dessutom ansågs avvikelsen inte som 

något akut att rätta då det inte berodde på ett grundläggande fel i funktionen. Om detta event inte 

hade skickats runt i organisationen hade eventet kunnat rättas till P2 och ett FT hade kunnat 

startas för att verifiera mjukvaran.  

 

För att utreda om längden av FT var optimalt kravställd analyserades hur många event som 

faktiskt hade hittats under de olika FT- omgångarna. Detta resulterade som sagt i inga fall 

eftersom vinterprovet, där det förutnämnda eventet hittades, utförs internt av 

funktionsutvecklare, vilket medför att kravställningen borde ifrågasättas. 

 

Ur intervjun med funktionsutvecklarna framgick det att FT-kraven borde kompletteras med ett 

krav på antal aktiveringar av ECO-Roll. Detta är ett exempel på en behovsstyrd kravställning, 

eftersom det inte genererar något värde att ett fordon har körts en månad i FT om inte funktionen 

har varit aktiv en enda gång. Därför undersöktes förhållandet mellan totalt antal drifttimmar per 

dag och antal aktiveringar per dag, se figur ovan. Resultatet av statistikundersökningen visade att 

det är många dagar med flera timmars drift utan att en enda ECO-Roll-aktivering har skett. 

Edgard var det provfordon som registrerade flest antal aktiveringar (140 stycken) och kördes 

under cirka 14 timmar. Om alla tester skulle utföras på samma sätt skulle antalet aktiveringar öka 

drastiskt och testningen av funktionen skulle bli mer relevant. Antalet aktiveringar borde även 

vara anpassat till vilken fordonstyp som kör i FT. Exempelvis kommer en distributionsbil aldrig 
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komma upp i lika stort antal aktiveringar som en fjärrtransportbil. Detta bör därför observeras 

vid kravsättning.  

 

För att accelerera FT ännu mer borde förarna instrueras i hur de nya funktionerna fungerar samt 

vilket ”mode” som aktiveringen inträffar. Detta för att kunna testa funktionen i allra största 

utsträckning, menar funktionsutvecklaren. Det är viktigt att föraren kontrollerar att alla 

förutsättningar är uppfyllda för att funktionen ska ”ECO-Rollas”, alltså köras i neutral. Detta 

kräver att föraren har farthållar-menyn uppe i displayen där ett grönt fält indikerar att Active 

Prediction,  och därmed ECO-Roll, är aktiverad. Vidare är det viktigt att funktionen körs vilket 

indikeras av att ett grönt ”E” tänds i farthållarsymbolen, neutralväxeln indikeras med ett ”N” och 

varvtalet går ner på tomgång.  

 

Därutöver hade det även varit önskvärt att skapa en mall när projektet vill göra avsteg från 

ordinarie process. Denna mall skulle exempelvis kunna innehålla mer riskeliminering i början 

samt en acceleration av FT för att kunna leverera direkt till P3 (när funktionen i fråga tillåter 

detta). Detta för att kompensera för avsteget från den ordinarie processen och säkerställa 

mjukvaran. Istället för att låsa sig till ordinarie process kan fokus ligga på vilka krav som finns 

för att leverera mjukvaran och hur den verifieringen kan ske på bästa möjliga sätt och på kortast 

tid. [75] 

Övrigt 

Med facit i hand upplever funktionsutvecklarna att ECO-Roll-projektet hade kunnat göra avsteg 

från CD-fasen då de små riskerna som utreddes under gulpil kunde ha hanterats under början av 

grönpil. Å andra sidan, nämner funktionsutvecklaren senare att en värdeskapande aktivitet under 

projektet bland annat har varit riskelimineringsarbetet i gulpil. Samtidigt menar han att hade 

problem uppstått, på grund av brisfällig riskanalys i gulpil, hade det ändå inte förlorats så mycket 

på det ur ett ekonomiskt perspektiv. För rena mjukvaruprojekt krävs det knappt något kapital 

under gulpil då det inte köps in dyra verktyg, till skillnad från ett hårdvaruprojekt, för att 

utvärdera ett koncept. Det enda som kostar är tiden att komma överens inom organisationen 

kring ett mjukvarukoncept. [75]  

 

I det stora taget upplevs det som att den värdeskapande tiden har pågått under en kort 

kalendertid, uppskattningsvis ett halvår enligt funktionsutvecklaren. Å andra sidan, har övrig tid 

också kunnat vara värdefull för att exempelvis hinna reflektera över saker, testplanera och vänta 

in klimatprov som är årstidsberoende. [75]  

 

Det NEC har upplevt som värdeskapande aktiviteter under ECO-Roll-projektet har varit 

aktiviteter så som: 

 Riskelimineringsarbete. 

 ”Fuljobbande” (arbetat i förväg med funktionen). 

 Kodning till P1, då merparten av kodandet av funktionen skedde. 

 Intern verifiering såsom vinterprov och sommarprov. 

[75] 

 

Icke värdeskapande aktiviteter har utifrån ett NEC-perspektiv setts som: 

 Väntetid på sex veckor mellan alla beslutsmöten (framförallt i början av grönpil). [75] 

 Ibland kan det ha uppstått dödtid för COO som brukar leverera det mesta av 

funktionaliteten till P1, medan andra styrenheter fördelar sina releaser olika mycket. [76] 

 Det utförda FT upplevs ha bidragit med väldigt lite värde till ECO-Roll. [75] 

 Väntetid på funktionsutvecklingsfordon. [76] 
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Trots förseningar med funktionen finns det ändå mycket framgångsrikt med resultatet av ECO-

Roll. Den färdigutvecklade produkten fungerar väldigt bra i praktiken och visar på stora 

besparingar av bränsle [76, 75]. Funktionen har involverat många grupper och är säkerligen 

delvis en anledning till varför den blivit så bra. [76] 

 

Slutligen tror funktionsutvecklarna att uppskattningsvis ett års tid hade kunnat kapats, i ECO-

Rolls fall, genom en förbättrad beslutsprocess och en effektiviserad verifieringsfas. 

Funktionsutvecklaren menar att hade verifieringsfasen varit kortare så hade produkten 

förmodligen, i detta fall, levererats med samma kvalitet. [75] 

6.2  Dubbeltramp 

Projektet Dubbeltramp startades under hösten 2012 som ett FQ-ärende för att lösa ett problem 

med förkortad livslängd för växellådor som körs i gruvor. Vid gruvdrift uppkommer driftfall som 

inte vanligtvis uppkommer vid körning på landsväg eller vid stadstrafikskörning. [77] 

 

För att lösa avvikelsen skapades en skyddsfunktion för synkroniseringen. Funktionen reglerar att 

inte synkroniseringen i växellådan används vid höga varvtal över ett visst gränsvärde. [77] 

 

För att lösa detta problem används kopplingen i följande steg: 

1. Kopplingen öppnas. 

2. Växeln läggs ur och kopplingen stängs. 

3. Motorn används för att synkronisera växellådan mot det tillåtna varvtalet. 

4. Koppling öppnas och synkroniseringen används. 

5. Kopplingen stängs. 

[77] 

 

För att utföra ovanstående manuellt hade föraren behövt trycka ned kopplingen två gånger. Med 

detta i baktanke är funktionen är därför döpt till dubbeltramp. Dubbeltramp finns enbart i fordon 

med 2 pedaler (OPC med automatisk koppling), funktionen sker därför i förarens ovisshet. [77] 

 

6.2.1 Utfallet 

Arbetet med utvecklingen av dubbeltramp startades v. 38 och levererades till SOP 1305, för en 

detaljerad tidsplan se APPENDIX C -Tidsaxel för fallstudien. Eftersom detta var ett 

rödpilsärende var behovet/kraven väldigt tydliga för funktionen. Arbetet med funktionen berörde 

endast NEC och en kompetensgrupp. [77]  

 

För att skapa ett effektivt arbetssätt flyttades kompetensgruppen till ett eget rum. Detta med 

anledning av att det var extremt viktigt att alla arbetade samtidigt då utvecklarna var beroende av 

varandra. Denna form av samlokalisering skapade utvecklingsfokus och medförde att arbetet 

skedde mer effektivt. Arbetet var uppdelat i tre stora delområden. Delområdena var i sin tur 

uppdelade på de tre utvecklarna vilket medförde att inga överlämningar av arbetet skedde internt 

inom gruppen. [77] 

 

Grundproblemet till att synkroniseringen hade förkortad livslängd löstes tidigt under 

utvecklingen. Mjukvaran som utvecklades släpptes stegvis, med små ändringar för att tidigt 

kunna samla in feedback om funktionen. Provningen av funktionen utfördes bland annat i Inga-

Lill, fordonet som från början gick sönder, samt på provbanan på R&D. För att underlätta 
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verifieringsarbetet var fordonen utrustade med ny hårdvara (växellåda) och mjukvara samt  

MLOG. [77] 

 

På provbanan simulerades de orsakade specifika problemdriftsfallen då synkroniseringen 

havererade, vilket bidrog till snabb återkoppling för vidare utveckling. Testningen utfördes 

fokuserat och avvikelser kunde tidigt identifieras av utvecklingsteamet i samarbete med NEV. 

De fel som uppstod rapporterades inte till FRAS utan direkt till JIRA. [77] 

 

Framgångsfaktorer för projektet presenteras nedan: 

 Tydlig funktion som behövde utvecklas för att lösa ett existerande problem på 

marknaden. 

 Lätt att verifiera mjukvaran eftersom testet var repeterbart, en bra mätmetod med snabb 

återkoppling/feedback.  

 Bra lastbil att prova på eftersom den frekvent haft livslängdsproblem. 

 Inga subjektiva åsikter som kunde påverka utvecklingsarbetet.   

 Samlokaliserat team med 3 funktionsutvecklare samlade i samma rum, utvecklingen av 

funktionen skedde intensivt under 10 veckor. 

 Tydlig kommunikation mellan utveckling och testning. 

 Arbetet skedde iterativt med kontinuerlig provning och utveckling baserad på 

feedbacken. 

[77] 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat av VSMen, workshopen, fallstudien samt 

benchmarkingbesöket hos Maquet och träffen med Anders Holmberg från Softhouse Consulting.  

7.1 Värdeflödesanalys 

Resultatet av VSMen ses i APPENDIX F -Värdeflödesanalys. Precis som nämndes i Kapitel 2 

utfördes VSMen med post-it-lappar och pennor, se Figur 28. Sammanfattningsvis resulterade 

VSMen i att: 

 Scanias utvecklingsprocess av mjukvara innehåller många överlämningar, detta 

visualiseras med hjälp av de olika färgerna i APPENDIX F -Värdeflödesanalys. 

 Flödet sker sekventiellt som i vattenfallsmodellen. 

 Kommunikationen mellan utveckling- och integrationstestavdelningen sker med hjälp av 

testrapporter. 

 Tidiga beslutsmöten med centraliserad beslutsfattning. 

 Milstolpar inför produktionssättning som anses utifrån NEC:s perspektiv vara obefogad 

ledtid. 

 Efter P3:s slut hinner inte en ny iteration slutföras (ingen verifiering kan ske av 

rättningen).  

 Efter att funktionen är färdigutvecklad är det många aktiviteter innan de nya funktionerna 

når marknaden.      

 

 

Figur 28. Värdeflödesanalys. 

7.2 Workshop  

Följande är en sammanställning på de slöserier som uppkom på workshopen och motsvarar 

därför deltagarnas åsikter.  

 

Den generella tidsaxeln, se Figur 29, fylldes med påståenden, icke värdeskapande aktiviteter, 

frågetecken samt ledtider som finns i dagens grönpilsprojekt. Totalt sattes cirka 80 lappar upp. 

Kategorin som fick flest lappar med cirka 40 procent var integrationstestning. Det var många av 

deltagarna som utryckte sina åsikter om huruvida integrationstestningen delvis inte är 

behovsstyrd, icke flexibel och ligger försent i utvecklings-processen. Den kategorin som fick 

näst flest lappar, cirka 30 procent, var mellan PQ och P1. Här sågs problem med de fasta 

hållpunkterna genom utvecklingsprocessen, brist på uppströmstestning samt planering av 

projekten. Vidare representerade cirka 20 procent av lapparna slöserier, påståenden eller icke 

värdeskapande aktiviteter som inte kunde införas på tidsaxeln. Dessa lappar behandlade 
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exempelvis avsaknaden av samlokaliserade team, bristande kommunikation med mera. Den sista 

kategorin med minst antal lappar, cirka 10 procent, var tiden inför produktionssättning. Dessa 

lappar representerade frågetecken om de olika ledtiderna som finns under denna period samt 

varför SOP måste finns för rena mjukvaruprojekt.  

 

 

 

Figur 29. Resultatet av workshopen 

 

7.2.1 Övergripande projektnivå 

Under workshopen utkristalliserades slöserier som inte kunde placeras ut på tidsaxeln och anses 

vara övergripande för de flesta mjukvaruprojekt på Scania. Generellt anses alltför många projekt 

pågå samtidigt mot ett flertal olika SOP:ar vilket leder till ofokuserat arbete. Med ett flertal 

projekt igång samtidigt anses ECO-hanteringen med de tillhörande statusuppdateringarna öka. 

Det medför mycket pappershantering kring uppdateringar som i sin tur leder till uteblivet arbete.  

 

Eftersom utvecklingstiden är svår att förutse i ett tidigt stadium är det för tidigt i många lägen att 

bestämma ett SOP-datum i början av ett grönt projekt. I dagsläget kan inte det förbestämda SOP-

datumet på ett enkelt sätt flyttas, även om funktionen är färdigutvecklad och förflyttning kan ske 

med låg konsekvens.  

 

Vidare ska projektet passera ett flertal milstolpar, dessa milstolpar är fast inplanerade utifrån det 

förbestämda SOP-datumet. Detta medför att utvecklingsprocessen blir utdragen med obehövligt 

lång ledtid i vissa fall. Den icke existerande flexibiliteten avspeglas i att varje projekt, oberoende 

av storlek, måste anpassas efter de fasta milstolparna.  

 

Dagens process upplevs till stor del vara utformad efter utveckling av hårdvara med stöd av 

mjukvara. Då det gäller rena mjukvaruprojekt finns ledtider i processerna som inte är befogade. 

Vid rena mjukvaruprojekt finns det exempelvis ledtider för prototypframtagning eller extra 

inplanerad ledtid i väntan på leverans från underleverantörer. 

7.2.2 Generellt om arbetssätt         

Mellan de sektioner som utvecklar styrsystem skiljer sig vissa arbetssätt i utvecklingsprocessen. 

Exempelvis är det inte samma releasetakt för COO och GMS. Detta leder till att en 

färdigutvecklad funktion i GMS, som kräver distribution i COO, måste anpassas till den 

planerade releasen av COO. Den extra ledtiden som skapas kan variera, för ett specifikt projekt, 

hade GMS kunnat levereras till marknaden ett år tidigare om det inte vore för den behövda 

distributionen i COO. Vid projekt som involverar EMS uppstår ledtider till följd av 
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motorkalibrering. Då en funktion är distribuerad i EMS krävs eventuellt omkalibrering för varje 

motortyp. Även detta bygger långa ledtider, både för integrationstest och för FT.  

 

Dessutom råder det inte samsyn om till vilken nivå funktionaliteten ska vara klar till de olika 

provomgångarna. Till exempel förekommer det att COO planerar att leverera full funktionalitet 

till P1 medan GMS eftersträvar att leverera det till P2.  

 

Mjukvaruutvecklingen på Scania sker idag i många olika sidospår. När funktionen är klar måste 

dessa sidospår sammanföras vilket kräver mycket arbete och därmed tid.  

 

Det nämndes under workshopen att det är brist på support för till exempel kravverktyg och Test 

Management System
6
. Idag används olika verktyg i form av excelark, databaser och 

egenutvecklade applikationer för de ovanstående ändamålen. På grund av detta uppstår 

kvalitetsmissar, uteblivet arbete och tid som behövs spenderas för att ”uppfinna hjulet på nytt”. 

Slöseriet med detta är att samma problem behöver lösas upprepade antal gånger på olika 

avdelningar. Idag lägger utvecklarna/testarna mycket tid på att utveckla testverktyg istället för att 

höja kvalitetn på funktionen/testet. Med anledning av detta behövs support för modultestmiljöer 

vid bygget av regressionstestbaser för att möjliggöra automatiserad testning.  

7.2.3 Kommunikation och överlämningar 

I utvecklingsprocessen av mjukvara skulle kommunikation mellan bland annat NEC, NEV, NES 

och RES kunna förbättras. Den kontinuerlig muntlig kommunikation mellan exempelvis 

NEC/NES (utvecklare) och NEV/RES (testare) skulle kunna förbättras för att tillgodose 

utvecklingen. Det är viktigt att poängtera att Scania har otroligt bra atmosfär inom 

organisationen vad det gäller kommunikation. Alla är otroligt tillmötesgående, svarar på frågor 

och hjälper varandra vid problem. De som menas med kommunikation är att arbetet mellan 

testare och utvecklare skulle kunna ske mer samlokaliserat för att utnyttja de tvärfunktionella 

kunskaperna till fördel för produktutvecklingen. Även mellan de olika styrsystemgrupperna 

skulle kommunikationen kunna förbättras. I vissa fall är utvecklarna omedvetna om deras egna 

funktionsändringar påverkar andra styrsystem, en orsak till detta kan vara att utvecklarna inte 

deltar på de möten som behandlar funktionsändringar. Detta är dubbelriktat; då en ändring utförs 

i det ena styrsystemet kan ett annat styrsystem missa ändringen och vice versa. När 

funktionsändringarna upptäcks sent leder det till merarbete och sena ändringar.  

 

Det är inte bara mellan utveckling och testning, eller utvecklingsgrupper sinsemellan, som 

kommunikationen skulle kunna förbättras. Exempelvis arbetar utvecklingsavdelningen hårt med 

att utveckla nya funktioner som inte marknadsavdelningen har blivit informerade om. I sin tur 

leder detta till att kunderna i vissa fall inte får kännedom om de nyutvecklade funktionerna. 

Därtill skulle kommunikationen mellan FT-förarna och Scania kunna förbättras. Att inte vissa 

förare kan tala engelska på ett förståeligt sätt bidrar till missförstånd och därigenom inte 

effektiva FT. 

 

Överlämningar mellan olika avdelningar bidar till att ansvaret förflyttas inom organisationen och 

att den uppbyggda kunskapsbasen blir svår att föra vidare till fullo. När mjukvaran ska 

integrationstestas lämnas den först över från NEC till NEV för att sedan levereras vidare från 

NEV till RES. Dessa överlämningar kan skapa flaskhalsar (köer upptill två veckor) och 

därutöver uppstår osäkerhet kring ansvarsområden vad det gäller omfattning av testerna. Med 

detta menas att det är risk för att testningen överlappas, detta kan vara på grund av att 

kommunikation behöver förbättras samt odefinierade testgränser.  

                                                 
6
 Test Management System är ett verktyg som testaren använder för att dokumentera vad som behövs testas samt 

utfallet av testet, alltså vad/när/vem/hur som har testats. 
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7.2.4 Initierande fas i grönpilsprocessen 

Allmänt anses uppstarten av det gröna arbetet ta lång tid och saknar samlokalisering av 

projektets alla medlemmar. De resurser som behövs i projektet tillkommer försent i 

utvecklingsprocessen, detta kan gälla både arbetskraft samt provfordon. Att inte ha tillgång till 

de mänskliga resurser som erfordras ses som slöseri då kunskap och information måste spridas 

successivt. Vidare är det då risk för att projektgruppen har olika uppfattningar om projektets mål. 

Avseende de fysiska resurserna, såsom provfordon, måste beställas redan i gult arbete för att ha 

tillgång till dessa både under utvecklingsfasen samt verifieringsfasen.  

 

Innan utveckling påbörjas utförs initierande riskanalyser. Detta arbete måste i dagsläget slutföras 

innan funktionsutvecklingen kan påbörjas. Exempelvis kan intervallet mellan PQ-beslutet och 

den första provomgången vara cirka 15-20 veckor. Det finns ingen tid för utveckling under 

denna period då dokumentationen tar upp en stor del av tiden. För att hinna leverera 

funktionsdesignen till P1 sker därför arbete med funktionsutveckling i förväg. 

7.2.5 Testning av nyutvecklad funktion 

Som nämndes i inledningen av avsnittet, 7.2 Workshop, resulterade workshopen i mycket 

slöserier kring testning. Integrationstestningen anses idag ligga försent i processen och sker ej 

kontinuerligt vilket medför sen feedback, så kallad ett ”big-bang införande”
7
. Att inte 

integrationstesta nära utvecklaren ses som en förbättringspunkt för Scanias nuvarande arbetssätt 

och testningsförfarande. Idag har inte utvecklaren tillgång till mjukvaran på helfordonsnivå 

utöver sin egen utvecklade mjukvara. Detta leder till att utvecklaren är ovetandes om hur andra 

systemändringar påverkar den nyutvecklade funktionen. Vid sen feedback skapas merarbete på 

grund av sena ändringar och kan i värsta fall leda till försenade leveranser.  

 

Den låga frekvensen av provomgångarna medför att utvecklingsprocessen är otillräckligt 

flexibel. Då en funktion är färdigutvecklad innan den planerade provomgången inte kan testning 

av funktionen tidigareläggas. Om funktionen är färdigutvecklad och verifierad efter P1 eller P2 

måste P3 ändå genomföras. Det betyder att SOP-datumet inte heller kan tidigareläggas i den 

förbestämda projektplanen. Ett annat fall är när den nyutvecklade funktionen behöver verifieras 

ytterligare och gå igenom P3. Tiden mellan P3 och FPS är för knapp för att en till iteration av 

rättning och testning ska hinna genomföras. Detta medför att produktionsmjukvaran kan 

innehålla brister samt förbättringspotential. Därutöver upplevs tidsintervallet vara för långt 

mellan provomgångarna vilket ses som slöseri. 

 

I dagens Releaseprocessen hålls ett beslutsmöte inför varje provomgång om vilka 

funktionsändringar som ska testas. Dessa beslutsmöten är inplanerade långt i förväg innan starten 

av en provomgång och saknar därför flexibilitet. Vad det gäller mjukvaruprojekt skulle detta 

möte kunna hållas närmare provomgången. Genom senare beslut ökas flexibiliteten och 

testningen blir mer behovsstyrd.    

 

I Releaseprocessen finns det en fjärde provomgång, P4. Denna provomgång sker sporadiskt och 

är inte obligatorisk för alla projekt. Idag är inte alla medvetna om att den finns, då ingen 

information kommer ut från provomgången. Utifrån detta finns frågetecken vad det gäller dess 

syfte och existens.  

7.2.6 LP, OTI och FT  

Vid tidig testning av nya funktioner körs LP/OTI. Idag finns ingen kravspecifikation för hur LP 

ska köras vilket medför slöserier eftersom testningen inte är optimerad. Dock behöver inte alla 

                                                 
7
 Styrsystemen är integrerade med varandra vid ett enda tillfälle, det vill säga sker ej kontinuerligt. Detta slags 

införande kallas för ”big-bang-approach” inom mjukvaruutveckling.  



61 

 

funktioner specificeras lika hårt gällande applikationskrav. På det stora hela anses LP vara något 

bortglömt och behöver ses över.  

 

Inledningsvis i utvecklingsarbetet kan det ta lång tid att få tillgång till ett fordon som uppfyller 

kravspecifikationen så att den önskade funktionen kan testas. Detta gäller främst 

funktionsprovfordon som utvecklaren använder för att verifiera sin utvecklade mjukvara. Vidare 

råder det frågetecken om varför FTen behöver testas på en så bred varians av fordon som det 

görs idag. 

 

Det finns delade meningar om ett SOP-ärende behöver gå i FT. Vid FT av mjukvaruförändringar 

används oftast kravställningar som inte har framtagits utifrån det specifika ärendet utan snarare 

enligt vad som brukar anges. Det kan även vara svårt att förutse vad som ska testas och hur länge 

FT ska pågå. Därför är det svårt att avgöra hur de specifika behoven ska uppfyllas och optimeras. 

Med optimering menas att FTs kravställning kan vara fyra månader men egentligen kan det 

räcka med att FT pågår under en månad för att hitta alla avvikelser.  

 

Generellt anses viss testning i FT ge en falsk trygghet för verifiering då funktionen 

nödvändigtvis inte aktiveras under körningen. Vidare, i förhållande till vad som hittas internt 

kommer det in lite feedback från förarna om funktionen. Att inte involvera erfarna förare som 

har kunskap om funktionen medför att provningen inte sker effektivt och ses, av den orsaken, 

som ett slöseri.  

 

Den feedbacken som kommer från FT ses emellanåt som ofullständig. Att buggar inte hittas 

under FT kan bottna i dåliga triggervillkor för MLOG. För detta saknas support och att ha 

investerat i dyra provfordon som inte används på ett smart sätt, som ovanstående exempel, ses 

som slöseri. 

7.2.7 Produktionssättning 

När mjukvaran har gått igenom provomgångarna och det obligatoriska releasemötet har avklarats 

påbörjas en fas inriktad mot produktionssättning. Under workshopen uppkom synpunkter/ 

funderingar huruvida övergångsfasen, mellan utveckling och produktion, är optimerad.  

 

Idag är ledtiden mellan FPS och SOP cirka fem veckor. Detta tidsintervall anses för ett 

mjukvaruprojekt vara för långt. Vid extremfall har mjukvaran kunnat läggas på server dagen 

innan den flashas på monteringen. Därför borde denna ledtid ses över men dock med befogade 

marginaler i behåll.  

 

Även ledtiden mellan SOP och SOCOP upplevs vara för lång och till och med onödig då inte 

alltid kundfordon tillverkas. Det sker heller ingen förändring av mjukvaran under denna tid 

eftersom produktionsmjukvaran är fryst och inte öppen för revidering. Dessutom genererar 

produktionsmjukvaran idag inget värde för kunden först vid SOCOP. Detta talar för att 

utvecklingsarbetet skulle kunna ske mot SOCOP istället för SOP. Det är därför oklart om 

ledtiden mellan SOP och SOCOP är befogad och frågan kvarstår om SOP överhuvudtaget 

behövs för just rena mjukvaruprojekt. 

 

Det uppkommer även ledtider på grund av att vissa köpta styrsystem måste flashas i sin hårdvara 

hos underleverantören. Nedflashningen kan i dessa fall därför inte ske på line utan istället byggs 

det ledtid för att få styrsystemen levererade.  
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7.3 Fallstudie 

En del av resultaten av fallstudien ses i Kapitel 6. Nedan ses resultatet av typfallens likheter och 

olikheter. Jämförelsen resulterade i att de två typfallen har fler olikheter än likheter men dock ses 

många bra framgångsfaktorer för Dubbeltramp som grönpilsprojekt skulle kunna ta lärdom av.   

 

Likheter 

 Tidsintervallet mellan FPS och SOCOP var ungefär lika långt för de både projekten.  

 De flesta avvikelserna hittades under funktionsutvecklingen, det vill säga att den interna 

verifieringen bidrog med stort värde. 

 Den faktiska utvecklingstiden för de båda projekten var ungefär lika lång, dock skedde 

förutveckling av ECO-Roll till en viss del under grönt konfigureringsarbete. 

Olikheter 

 Dubbeltrampfunktionen var prioriterad att implementeras eftersom avvikelsen kom från 

fältet, medan ECO-Roll initierades från en idé som gick igenom gult- och grönt arbete. 

 Dubbeltramp var en självklar funktionsändring, medan det rådde osäkerhet om huruvida 

ECO-Roll skulle visa på bränslebesparingspotential. Detta kan ha fördröjt utvecklingen 

av ECO-Roll. 

 Projekt Dubbeltramp tog cirka sju månader, medan ECO-Roll tog cirka tre och ett halvt 

år från idé till SOCOP. 

 Utveckling för projekten skedde i olika arbetsformer: 

o Dubbeltramp – Samlokaliserat team vid funktionsutveckling, utöver detta skedde 

ett nära samarbete med NEV.  

o ECO-Roll – Utvecklingen skedde i ett sekventiellt flöde med överlämningar 

mellan NEC, NEV, RES och YDV (enligt vattenfallsmodellen).   

 Dubbeltramp distribuerades i endast en styrenhet (GMS) medan ECO-Roll distribuerades 

i fyra styrenheter (COO, GMS, EMS samt RTC).  

 Vid testning av de olika funktionerna bedöms ECO-Roll subjektivt medan Dubbeltramp 

sker i förarens ovisshet vilket medför att föraren därför inte kan ha invändningar huruvida 

funktionen fungerar. 

 Dubbeltramp var ett rödpilsärende som inte följde den ordinarie PD-Processen medan 

ECO-Roll gick igenom både gulpil- och grönpilprocessen. 

 Dubbeltramp gick delvis igenom P3, dock ansöktes dispens för att få köra mjukvaran 

utanför Scania under vecka två. Totalt ansökte Dubbeltramp om cirka tre dispenser. I 

ECO-Roll projektet var ingen dispens utfärdad. 

 Utvecklingen av Dubbeltramp berörde endast en utvecklingsgrupp medan ECO-Roll 

krävde utveckling i flera olika grupper. 

7.4 Benchmarking 

Sammanfattning av besöken presenteras nedan i kapitlet där information från företagen är från 

intervjuer.  

7.4.1 Maquet Getinge Group 

Besöket på Maquet omfattade divisionen Critical Care. Organisationen består av cirka 400 

medarbetare och finns stationerade i Solna, norr om Stockholm. Maquet Critical Care är 

världsledande inom sin bransch och utvecklar hårdvara samt mjukvara. Produkterna är 

säkerhetskritiska, vilket innebär att produkterna måste uppnå en hög kvalitet och vara väl 

verifierade innan de levereras till marknaden. Benchmarkingen avsåg mjukvaruavdelningen där 
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det idag arbetar 40-45 personer. Avdelningen som utvecklar mjukvara till stöd för hårdvara är 

placerad enbart i Solna. [78]    

Nuvarande arbetssätt 

Vid utveckling av säkerhetskritiska system är det essentiellt att leverera produkter som är säkra 

för användaren att hantera. Maquets mjukvaruutveckling har tidigare haft långa ledtider på grund 

av utdragna verifieringstider samt sen testning. [78]  

 

I Figur 30 ses Maquets produktutvecklingsprocess. Den första fasen inleds med en förstudiefas 

som är uppdelad i idéutvärdering och produktprofil. Syftet med denna fas är att utvärdera 

produktidéer, definiera användarbehoven samt avsedd användning av produkten. [78]  

 

Vidare, i fas två, studeras konceptet för att slutföra konceptstudien. I detta arbete ingår att utföra 

riskanalyser av produkten och undersöka konceptet med hänsyn till teknisk genomförbarhet. 

Riskanalyser används i stor utsträckning och utförs kontinuerligt under hela projektets gång. 

Avsikten med fasen är bland annat att bygga en prototyp, avgöra om komponenterna ska 

tillverkas inom Maquet eller om de ska köpas in, skapa strategier för validering av service och 

design samt skapa en affärsplan. [78] 

 

Fas tre i processen är att utveckla produkten, produktionsförberedning och extern lansering samt 

marknadsintroduktion av produkten. Inom denna fas sker fortsatt riskanalys, kontinuerlig 

verifiering av produkten med avseende på design samt funktionalitet. Inom medicinteknik krävs 

särskilda registreringsbevis för maskinerna. Denna ansökan utförs i den tredje fasen tillsammans 

med ihopsamling av dokumentationen som krävs för lanseringsreleasen. Fasen avslutas med 

produktionsrelease, med två planerade huvudsläpp per år. [78] 

 

Processens fjärde och sista fas kallas för produktvård och försäljning. Inom denna fas lanseras 

den releasade produkten, sker försäkring av teknisk support, underhåll och service av 

produkterna, utöka/bekräfta nationella godkännanden samt överföra ansvaret för produkten från 

utvecklingsteamet till resten av organisationen. Fasen avslutas med en uppföljning av produktens 

utveckling, projektkostnader och projektets lärdomar. [78]                  

 

 

Figur 30. Maquets produktutvecklingsprocess. [78] 

   

År 2011 implementerades ”Agile Development” i kombination med ”Incremental and Iterative 

Development” (IID) på Maquet. Innan införandet var processen formad efter vattenfallsmodellen 

som medförde att flödet måste följa en viss ordning baserat på områden. Testningen av de 

nyutvecklade systemen integrerades i slutet av utvecklingsprocessen. Testningen bestod bland 

annat av integrationstester och ”FT”.  Med FT menades att Maquet levererade produkter till 

specifika samarbetssjukhus för testning. FTen gav ofta ingen feedback och medförde långa 

ledtider, känslan var att felen hittades internt. Mjukvaran till FT ansågs som en skarp leverans 

eftersom Maquet ändå är ansvariga om något livshotande inträffar. På grund av ovanstående 

anledningar har typiska FT uteslutits. [78]          

 



64 

 

För att lösa ovanstående problem implementerades ett nytt arbetssätt inom organisationen. Från 

att ha bedrivit många projekt samtidigt bedrivs idag högst fyra parallella projekt, isolerade från 

underhållsarbete. Ett lyckat projekt, vid namn Dolphin, är ett exempel på ett rent mjukvaru-

projekt som pågick i cirka två år med sex veckors verifieringstid. Utvecklingsarbetet sker nu i 

fokuserade team, och består av cirka 7-8 medarbetare. Dock tillhör resurserna i teamet 

fortfarande linjeorganisationen. I det generella teamet ingår fyra utvecklare, två testare och en till 

två personer från ett så kallat definitionsteam
8
. Teamens arbetsplatser är samlade tillsammans i 

ett så kallat projekttorg för att förbättra kommunikationen mellan varandra samt uppleva det 

ömsesidiga beroendet. Det är viktigt att rätt kompetens finns inom teamet, medarbetare med 

kompetens inom användningen av produkterna värdesätts högt. [78]  

 

Produktutvecklingsprocessen är uppbyggd av så kallade inkrement (portioner). Varje inkrement 

innehåller de olika uppgifterna som ska utföras för att komma med en ny delfunktionalitet. Med 

hjälp av systemanatomi har de olika uppgifterna, som behöver utföras, brutits ner och delats upp 

i de olika inkrementen. Dessa kan sedan prioriteras för att säkerställa att kraven/behoven 

uppfylls. Varje inkrement är uppdelat i fyra sprintar, där den sista sprinten är en form av 

”stretch” sprint, varje sprint är två till fyra veckor. [78] 

 

Maquet tillämpar testdriven utveckling
9
 (TDD). Testningen av den nyutvecklade mjukvaran sker 

integrerat i sprintarna. Testningen utförs kontinuerligt, och varje natt sker byggen av kod som 

integrationstestas. Maquet använder sig av testning i labb, patientsimulatorer, systemtester och 

två samarbetssjukhus. För att öka feedbacken från testningen är utvecklarna med och observerar 

hur användaren hanterar produkterna. Samarbetssjukhusen testar produkterna, från några veckor 

upp till några månader, och rapporterar avvikelser samt förbättringar. Det är viktigt att ha tillit 

till systemtesterna och att alla krav är testade innan release, Maquet är trygga med sina 

säkerhetskritiska tester och förlitar sig på dem. Efter att utvecklingen anses klar startar en fas av 

verifiering, den brukar pågå under cirka sex veckor. Under de sex veckorna består arbetet 

huvudsakligen av dokumentationsarbete. [78]               

7.4.2 Softhouse Consulting 

För att få ett perspektiv på agil utveckling i praktiken bokades en intervju med Anders 

Holmberg, agil coach och affärsutvecklare på Softhouse. Anders har erfarenheter från många 

olika branscher och har hjälpt många stora svenska organisationer att effektivisera IT-

utvecklingen. Bland annat har Anders arbetat för SAAB, TeliaSonera, Netlight, Ericsson samt 

Arbetsförmedlingen. [79] 

 

Generellt anser Anders att processerna ska vara utformade efter medarbetarnas behov. Varje 

team behöver kunna anpassa sina arbetssätt till de omständigheter som råder, det vill säga till det 

specifika projektet. I de företag som Anders har hjälpt följs sällan de uppsatta processerna 

oavsett metodik. De fördefinierade processerna hjälper sällan arbetet framåt då de inte är 

anpassade till alla typer av utvecklingsprojekt. [79]    

Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen är en så kallad “sikta-skjut-metod” enligt Anders där allt planeras in i 

minsta detalj. Beslutsfattandet sker tidigt under planeringsperioden. Därefter sker en lång fas av 

implementation där alla beslut realiseras. Då arbetet kräver omplanering i implementationsfasen 

och processen måste flyttas tillbaka till planeringsfasen ses i vattenfallsmodellen som ett 

misslyckande. [79] 

                                                 
8
 Definitionsteamet ser till nästa steg i processen och systemanatomin. De planerar och förbereder kommande arbete 

för nästkommande sprint.  
9
 Utvecklaren kodar och automatiserar ett litet enhetstest innan en delkod skrivs som i sin tur kommer göra att testet 

”går igenom”. [65] 
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Agil utveckling 

För Anders är agil utveckling att föra företaget mot nya möjligheter utifrån företagets inriktning. 

Detta åstadkoms med frekventa leveranser av produkter och tjänster utifrån ett specifikt behov. 

Om ett företag snabbt kan ändra riktning för att uppfylla nya behov minskas tiden innan 

produkten når kund. Desto mer ett företag är anpassningsbart desto mer agilt är organisationen. 

De olika metoderna inom agil utveckling bygger på iterationer, delleveranser, ständig 

kommunikation, tidigt lärande samt att fel upptäcks tidigt. [79]    

 

Agila metoder som passar stora organisationer är bland annat, enligt Anders, Scrum, Kanban, 

Lean Startup och Visual Management. Det är viktigt att använda rätt metod vid tillämpning då de 

olika metodikerna skiljer sig i detalj. Agila utvecklingsmetoder passar organisationer som tillåter 

misstag och har god interaktion mellan de olika nivåerna samt kompetensområdena. Det vill säga 

då arbetet sker ansikte mot ansikte. Dock passar inte agil utveckling när förtroende mellan 

anställda och chefer saknas. När chefer agerar med auktoritet och anser att de vet bäst kommer 

inte agil metodik passa för organisationen. I agila metoder bör beslutfattandet ske decentraliserat.  

[79]    

Agil i praktiken 

Ericsson, ABB samt Telia är exempel på företag som har anammat agil metodik. Anders 

uppfattning är att dessa företag fokuserar mer på flödet, samarbete och tydlighet vilket har gjort 

dessa företag framgångsrika. Att driva stora komplexa projekt och vara helt agil motsäger 

varandra. Nämligen för att vara helt agil behöver produktsystemen inte vara för beroende av 

varandra. I dessa stora komplexa projekt kan det vara fördelaktigt att integrera både agil 

utveckling tillsammans med vattenfallsmodellen. Då Anders arbetade i ett utvecklingsprojekt på 

SAAB användes ett agilt arbetssätt i en vattenfallsbaserad process. Då väl Scrum har 

implementerats i organisationen är de få som vill gå tillbaka och arbeta i sin ensamhet. [79]        

Jämförelse mellan agila metoder och vattenfall 

I vattenfall tillämpas tankesättet att allt är förutsägbart det vill säga att saker och ting som berör 

projektet kan förutspås. Till skillnad mot vattenfallsmodellen är agila utvecklingsmetoder såsom 

Scrum och Kanban explorativa och syftar till att ständigt upptäcka nya idéer under utvecklingen. 

[79] 
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8 ANALYS 

I detta kapitel analyseras examensarbetets resultat kopplat till teorin som presenterades i 

kapitlet teoretisk referensram. Observera att all fakta i nedanstående kapitel återfinns i kapitlet 

teoretisk referensram samt i kapitlet R&D Factory. Den analys som utförs i detta kapitel ligger 

till grund för de slutsatser som presenteras i Kapitel 10. 

8.1 Resultat kopplat till teori 

I Scanias fordon har antalet inbyggda system ökat markant under de senaste två decennierna. De 

inbyggda systemen har blivit en viktig del i det kompletta fordonet för att uppnå kundernas 

behov och förväntningar. Scania är i grunden ett hårdvaruföretag vars utveckling har, till stor del, 

bestått i att konstruera hårdvara. Idag då de inbyggda systemen har tagit plats i fordonet krävs det 

att mjukvaruutvecklingen integreras i den övergripande utvecklingen av den fullständiga 

produkten. Enligt teorin är det ett vanligt problem bland traditionella hårdvaruindustrier och har i 

detta examensarbete även uppmärksammats på Scania inom mjukvaruutvecklingen. 

Scanias mjukvaruutveckling lever till viss mån kvar i gamla traditioner.  De utvecklingsprocesser 

som verkar i organisationen idag är till mestadels baserade på sekventiellt flöde enligt de 

klassiska metodikerna såsom vattenfallsmodellen. Utifrån intervjuer är känslan att gränser 

mellan organisationens hårdvaru- och mjukvaruutveckling finns. Kopplat till Scanias historia 

som ett hårdvaruföretag är organisationen snarare uppdelad i ”två läger” (hårdvara och 

mjukvara) i och med mjukvaruutvecklingens integration i den fullständiga produkten. De ”två 

lägren” saknar delvis förståelse för varandras ledtider vilket kan leda till att helhetsstänket 

åsidosätts. Observera att detta är en känsla, självklart arbetar Scania väldigt tvärfunktionellt då 

det råder ett öppet klimat i organisationen. Dock är det viktigt att ha detta i baktanke och 

förbättra samsynen för de olika processerna. 

8.1.1 Processer 

De processer som används idag anses generellt inte vara anpassade för rena mjukvaruprojekt 

utifrån workshopen, fallstudien och VSMen. I både PD-processen och Releaseprocessen ses 

flaskhalsar som medför att utvecklingsprocessen tar längre tid än nödvändigt. Det är viktigt att 

komma ihåg att flaskhalsar är svåra att undgå, och om de elimineras på ett ställe kommer det att 

dyka upp på ett annat. Enligt teorin uppkommer flaskhalsar på grund av ett sekventiellt flöde 

vilket både processerna är uppbyggda av enligt den utförda VSMen.  

PD-processen 

För att säkerställa kvaliteten arbetar Scania med standardiserade metoder. Det betyder att 

metoder används likadant varje gång, det möjliggör att problem kan identifieras och avlägsnas. 

Enligt den teorin som presenterades i teoretiska referensramen kan det vara svårt att tillämpa 

standardiseringen av metoder inom FoU. Denna form av standardisering avspeglas i PD-

processen som används för de flesta projekt oberoende komplexitet och storlek. Denna process 

passar inte alla storlekar av projekt och leder därför till långa ledtider och trög beslutsfattning för 

vissa projekt. 

De långa ledtiderna avspeglar Scania som hårdvaruföretag och är baserade på ett scenario för det 

värsta fallet. Det vill säga vid utveckling av hårdvara krävs långa ledtider exempelvis för 

prototypframställning, verifiering och produktionssättning. För rena mjukvaruprojekt ses dessa 

inneboende ledtider som obefogade och utvecklingen av dessa projekt drabbas av onödigt långa 

ledtider. Vikten av att det varken är hållbart eller optimerat att arbeta efter endast ett flöde 

poängteras i R&D Factory att endast arbete efter ett flöde är inte hållbart eftersom olika typer av 

behov kräver olika flöden. Med detta sagt borde exempelvis PD-processen förslagsvis vara 
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uppdelad i tre flöden; rena hårdvaruprojekt, hårdvara integrerat med mjukvara eller rena 

mjukvaruprojekt.  

Då det råder osäkerhet inom mjukvaruutvecklingen är det fördelaktigt enligt LSD att ta beslut så 

sent som möjligt i utvecklingsprocessen. Exempel tidig beslutsfattning är de olika CQ- och PQ-

mötena som hålls inledningsvis i PD-processen samt de tidiga beslutet om SOP-datum för 

projektet. Den tidiga beslutsfattningen om SOP-datumet, ansågs enligt deltagarna på workshopen 

svårt eftersom flödet inom FoU är oförutsägbart. Den tidiga beslutsfattningen visualiserades 

även i den utförde VSMen. Vidare låser tidiga beslut kravställningen som kan behöva revideras 

under projektets gång då genomloppstiden för de flesta projekt är lång. Vidare sker 

beslutsmötena på en hög nivå i organisationen vilket enligt teorin skapar tröghet. Att ge 

medlemmarna i utvecklingsteamet mer makt och inflytande är i teorin ett lyckat koncept. Detta 

är enligt Holmberg och LSD ett viktigt koncept inom agil utveckling då medarbetarna är dem 

som vet mest vilket anses. Att anse att medarbetarna vet bäst skulle kunna optimera Scanias 

arbetssätt.  

      

En av de sju Lean-principerna som presenterades i Kapitel 4 var att eliminera slöserier. Ett 

exempel på slöseri var att utveckla funktioner som egentligen inte är efterfrågade. Detta är ett 

fenomen som ibland anses inträffar i NEC:s verksamhet, detta kan bero på de långa ledtiderna 

som finns i PD-processen.  

Till följd av bland annat PD-processens inflexibilitet, de långa ledtiderna med avseende på 

hårdvaruutveckling samt tidig beslutsfattning ses, till viss del, inte PD-processen som ett 

hjälpmedel för rena mjukvaruprojekt. Detta uttrycktes till viss del under workshopen och även 

under de intervjuer som har hållits under examensarbetets gång. Det sekventiella flödet är inte 

anpassat för mjukvaruutveckling som kräver snabb återkoppling samt flexibilitet. Vidare är inte 

flödet i processen alltid behovsstyrt. De långa tidsintervallen mellan de olika milstolparna och 

beslutsmötena skapar ”dödtid” för utvecklarna vilket då kan uppfattas som att de är 

undersysselsatta.     

Releaseprocessen 

Från början syftade inte detta examensarbete till att utvärdera huruvida hela testningen av 

mjukvara var optimerad. Efter fallstudien, nulägesbeskrivningen, VSMen och de två 

benchmarkingbesöken insågs det att testningen av nyutvecklad mjukvara kan effektiviseras och 

förbättras.  

 

Som beskrevs tidigare avser Releaseprocessen att integrationstesta de olika styrsystemen. Denna 

process, enligt resultaten från workshopen och analys av Maquets arbetssätt, är inte tillräckligt 

flexibel idag. Detta på grund av att de olika provomgångarna är inplanerade för långt ifrån 

varandra, med bestämda tidsintervaller. Kopplat till agil utveckling skapar ett iterativt arbete, där 

utveckling och testning varvas om vartannat, kontinuerligt lärande och bättre kvalitet. Att inte 

integrationstesta kontinuerligt under utvecklingen av ny mjukvara skapar sen återkoppling och 

merarbete. Inom LSD är det centralt att implementera testdriven utveckling. Detta har Scania till 

viss del implementerat då utvecklaren kan testa sin kod iterativt i fordon. Det skulle även vara 

önskvärt att kunna testa tidigt i en integrerad miljö med de andra styrsystemen. Att iterera 

utvecklingen tillsammans med testning har varit ett framgångskoncept i fallet Dubbeltramp. Det 

iterativa arbetet har lett till snabb och omfattande återkoppling samt bidragit till att avvikelser i 

mjukvaran kunde identifieras tidigare. Vidare anses projektets ledtid gynnats av den 

kontinuerliga kommunikationen mellan NEC och NEV, vilket för framtida projekt är något att ta 

lärdom ifrån.  

 

Att implementera CI i Scanias verksamhet skulle förbättra verifieringsarbetet och avvikelserna 

skulle hittas tidigare. Att leverera kontinuerligt med små delleveranser skulle resultera i bättre 
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kvalitet, kortare ledtider samt bättre kommunikation. Idag sker kommunikation genom 

testrapporter med överlämnat ansvar. Utvecklarnas intresse för testresultaten är emellertid lågt 

och detta kan vara en bidragande orsak till bristande ansvarstagande inom organisationen.  

 

Som nämndes i den teoretiska referensramen har Lean sitt ursprung från produktion. Scania är ett 

företag som har tillämpat Lean i produktion med stor framgång. Dock gäller det att anpassa Lean 

produktion till FoU då de inte direkt kan kopieras. I vissa avseenden har examensarbetets resultat 

visat på att Scanias tänk inom produktion har direkt översatts till produktutveckling. Flödena 

antas vara förutsägbara och linjära utan varians. Inom FoU råder det varians, dock är inte 

processerna idag fullt anpassade för ett varierande flöde. Bevis på det är Releaseprocessen som 

är till för alla projekt med de fördefinierade provomgångarna schemalagda efter ett värsta-fall-

scenario. Exempelvis är de olika CR till Releaseprocessen av varierande storlek vilket bidrar till 

att testomgångar är utformade efter maximal kapacitet för att kunna ta emot den största CRen. 

Om inte varians tillåts inom FoU kommer genomloppstiderna att ökas. 

 

Utifrån det förbestämda SOP-datumet bestäms till vilka provomgångar som mjukvaran ska 

levereras. Inför varje provomgång hålls ett beslutsmöte om vilka CR som ska integrationstestas. 

Enligt åsikterna från workshopen hålls detta möte för långt innan en provomgång vilket medför 

låg flexibilitet för ändringar. Då produktutveckling enligt teorin genomsyras av oförutsägbarhet 

är det svårt att i ett tidigt stadium bestämma dessa datum. Dessa förbestämda datum kan inte 

ändras och om provomgången ska hoppas över krävs en överenskommelse mellan de inblandade 

avdelningarna. De olika uppgifterna inom FoU varierar i tidsomfång och därför bör beslut fattas 

så sent som möjligt. Sen beslutsfattning leder till snabb utveckling, mindre kostnader och bättre 

kvalitet. I dagsläget fokuserar FoU på Scania på att planera sina projekt i förväg. Utifrån 

dagsläget borde processen vara mer anpassningsbar och tillåta avsteg från ursprungsplanen vid 

behov. Att hålla sig till den för bestämda tidsplanen är enligt teorin upplagt för katastrof.  

 

Kopplat till R&D Factory är det viktigt för Scania att flödet alltid ska skapas utifrån ett behov, 

vilket då ger kortare ledtider och nöjdare kunder. Utifrån utvecklarens perspektiv sker idag 

utveckling av mjukvara enligt ett planerat flöde så kallat ”push”. Utvecklingen är styrd efter ett 

planerat flöde som ej är kopplat till ett behov. Detta har påpekats ovan där Releaseprocessen är 

ett exempel på detta fenomen där de planerade provomgångarna ska följas och inte när 

funktionen vill testas. Med detta sagt är Releaseprocessen tänkt att baseras på ett självbeordrande 

flöde (pull) där CR är flödesenheten som beordrar. Dock sker inte alltid idag integrationstestning 

när behovet uppkommer då Releaseprocessen är för inflexibel för att kunna testa när än 

funktionen vill integrationstestas. Då behov är en central del inom Scanias utveckling är detta 

något som ligger till grund för en förbättring av både PD-processen samt Releaseprocessen.  

 

I vissa fall skulle en komplett mjukvara kunnat levereras innan den planerade provomgången. Då 

mjukvaran inte kan vänta in en provomgång skrivs dispenser, dessa kräver administration samt 

merarbete. Ett projekt som ansöker om dispenser för att gå utanför standardprocessen är 

ytterligare ett bevis på att processen inte är tillräckligt flexibel samt att integration sker alldeles 

för sällan. Enligt R&D Factory är det inte optimalt att ligga före eller efter planeringen utan 

leveranserna ska alltid ske i rätt tid. Med detta i åtanke måste flödet alltså kunna anpassas till ett 

specifikt projekt med individuella deadlines för de olika projekten. Baserat på dagsläget är detta 

något som kan förbättras då vissa projekt kan leverera mjukvaran flera veckor innan den 

inplanerade provomgången. 

 

Provomgångarna syftar till att erhålla återkoppling från tester på hela fordonet. Då avvikelser 

uppkommer under FT registreras avvikelserna i FRAS som ett så kallat event för att sedan 

skrivas in i JIRA så att utvecklaren kan rätta avvikelsen. Denna process kan ta alltifrån en dag till 

cirka fyra veckor. Dessa ledtider skulle kunna reduceras då feedback är värdefull information för 

utvecklaren och bör mottas av utvecklaren snabbt.  
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8.1.2 Resurs- & flödeseffektivitet inom Scania 

Resurseffektivitet är enligt teorin ett centralt sätt att effektivisera arbetet på inom organisationer. 

Examensarbetets känsla är att alla utvecklarna har enormt mycket att göra. Trots att processerna 

innehåller luft är det inte många inom organisationen som sitter och rullar tummarna. Att 

effektivisera verksamheten på detta sätt är enligt teorin inom produktutveckling inte optimalt då 

det leder till långa ledtider på grund av flaskhalsar. Vid överblick av Scanias utvecklingsprocess 

av mjukvara är det svårt att se vilka samt hur stora flaskhalsar som skapas på grund av 

resurseffektiviseringen. Detta kan vara en bidragande orsak till projektens långa genomlopps-

tider. 

 

Vid analys av ECO-Roll utifrån flödeseffektivitet samt resurseffektivitet visar de utdragna 

ledtiderna på relativt låg flödeseffektivitet. Detta på grund av att de ansedda värdeskapande 

aktiviteternas tidsåtgång var i förhållande till ledtiden liten. Om ECO-Rolls ledtider i processen 

hade förkortats hade flödeseffektiviteten ökats och kundens behov hade uppfyllts tidigare.   

8.1.3 För många flödesenheter 

För att lösa ovanstående resursrelaterade problem skulle Scania kunna minska antalet pågående 

projekt. Kopplat till Littles lag om köteori är det fördelaktigt att reducera antal pågående projekt 

då genomloppstiden för ett specifikt projekt följaktligen minskar. Med detta menas att de 

nyutvecklade produkterna skulle nå marknaden snabbare om antal projekt skulle bli färre.  

Kopplat till de åsikter som framfördes under workshopen är det tänkvärt för Scania att reflektera 

över hur många projekt som ska bedrivas samtidigt i organisationen. Att reducera antalet 

pågående projekt skulle enligt åsikterna från workshopen samt teorin anses vara till fördel för 

Scanias mjukvaruutveckling. Vidare är detta en viktig princip i agil utveckling och ses som en 

framgångsfaktor vid implementation av Lean på FoU. Dock är det tänkvärt att för många korta 

projekt kan bli dyrt i längden på grund av åsidosättningen av resurser.   

 

I R&D Factory poängteras hur de flertalet projekt som är igång samtidigt ställer krav på 

planering samt agerande. Vid projekt föreslås tvärfunktionell samlokalisering under en 

begränsad tidsperiod eller introduktion av fokusgrupper då arbetet behöver effektiviseras. Det 

resulterar i att resurser tas från andra projekt och suboptimerar det brådskande projektet vilket 

leder till att de andra projekten blir lidande. Vid minskat antal projekt skulle detta inte behöva 

ske.  

 

Enligt Sebestyén har de långa ledtiderna i processerna en direktkoppling till mängden startade 

projekt. ”Luften” i PD-processen kan medföra att chefer tror att resurserna är undersysselsatta. 

För att belägga resurserna till 100 procent startas fler projekt för att resurseffektivisera. Under 

workshopen poängterade deltagarna att det vid vissa tillfällen är resursbrist vid uppstarten av 

gröna projekt. Kopplat till Sebestyéns teori om att fler projekt startas då processerna innehåller 

långa ledtider så kan detta vara en av anledningarna till varför inte projekten har tillgång till 

resurserna från början. Observera att ovanstående resonemang är en diskussion och att 

examensarbetet inte har visat på ovanstående, men det kan vara viktigt för Scania att ha detta i 

åtanke vid uppstarter av nya projekt.  

 

Vid många projekt i omlopp försämras överblicken av projektens rådande tillstånd. Detta på 

grund av att flödet består av information. De pulsmöten och pulstavlor som finns idag inom 

verksamheten är ett verktyg att visualisera detta. Dock skulle detta kunna förbättras internt inom 

varje projekt, då det har varit svårt att få en överblick över hela verksamheten och dess framfart.  
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8.1.4 Organisation 

Då Scania i grunden är ett hårdvaruföretag med anor från slutet av 1800-talet är den 

funktionsorienterade organisationen ett arv från industrialismens tankar. För att kunna styra den 

växande organisationen inom industrin tillämpades hierarkisk linjeorganisation. Denna form av 

organisation har troligen följt Scania från industrialiseringen. Tillväxten av de inbyggda 

systemen har medfört att Scanias organisation har växt både till komplexitet samt omfattning. 

Detta har resulterat i utmaningar gällande arbetssätt och organisationsstruktur. Den nuvarande 

funktionsorganisationen utgör inflexibilitet vilket inte är fördelaktigt vid mjukvaruutveckling. 

Mjukvaruutveckling erfordrar anpassning till den föränderliga omvärlden och kontinuerlig 

integration mellan de avdelningar som utvecklar olika styrsystemen.  

 

Den funktionsorienterade organisationen leder idag till att de olika grupperna är specialister på 

sitt kompetensområde. Att ha personal med bred kompetens gör processen mer flexibel. Därför, 

vid arbete i en funktionsorganisation, är det viktigt att tänka på helheten och inte enbart optimera 

sin egen avdelning. Ovanstående ställer krav på tydlig kommunikation mellan de olika 

kompetensområdena för att utbyta kunskap samt undvika flaskhalsar. Detta är en viktig princip i 

LSD där vikten påpekas i att inte suboptimera, dock är detta en stor utmaning i stora 

organisationer som Scania. Därför är det viktigt att examensarbetets rekommendationer kopplas 

till hela organisationen och inte enbart till vissa grupper.   

 

Under workshopen framgick det att arbetssätten skiljer sig mellan de olika utvecklingsgrupperna 

för styrsystemen. Utifrån examensarbetets analys kan detta bero på funktionsorganisationen som 

till viss mån skapar distans mellan avdelningarna. För att inte suboptimeringar ska ske anses det 

viktigt att alla grupper som utvecklar mjukvara har ett gemensamt arbetssätt.    

 

Då de olika kompetensområdena utför arbetet separat leder det till överlämningar mellan 

avdelningar. Detta visualiserades i VSMen som tydligt visade de olika överlämningarna inom 

organisationen. Vidare poängterar sammanställningen av workshopen att kommunikationen 

mellan testning och utveckling, och även mellan de olika styrsystemgrupperna skulle kunna 

förbättras.  De olika överlämningarna som idag sker anses medföra att det krävs extra tydlig 

kommunikation mellan medarbetarna.   

 

För Scania är en viktig princip att göra ”rätt från mig” där varje individ är ansvarig för kvaliteten 

samt kontrollen av att inga avvikelser/brister levereras vidare i flödet. Vid överlämningar 

försämras överblicken av värdeflödet vilket leder till bristande ansvarstagande i och med 

resurserna då inte känner sig lika delaktiga i slutresultatet. Detta poängterades under 

workshopen. Vidare vet utvecklaren att mjukvaran inte ska levereras till marknaden först om 

några år i och med de långa ledtiderna. Detta kan i sin tur medföra dåligt ansvarstagande från 

början då utvecklaren vet att någon annan kommer att hitta avvikelser i framtiden innan 

funktionen levereras till kund. 

 

Ytterligare ansåg deltagarna på workshopen att det inte finns tydliga gränser på vad de olika 

avdelningarna testar. Detta kan idag bidra till slöseri eftersom de i viss mån sker dubbelarbete på 

grund av överlappningar av testningen. Kopplat till R&D Factory är det viktigt att lita på sina 

medarbetare. Detta är ett måste i en flödesorienterad process, annars skapas slöserier. Detta kan 

vara ett av problemen varför testningen överlappas. Att inte de olika avledningarna litar på 

varandra leder till slöserier. En annan anledning kan vara att arbetsuppgifterna inte är tydligt 

definierade samt att kommunikationen inte är tillräckligt bra. 
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8.1.5 Vanliga problem inom produktutveckling 

I kapitlet teoretisk referensram presenteras en undersökning om vanliga problem vid 

produktutveckling inom stora och komplexa organisations utförd av Sebestyén. Vid analys av de 

utvalda punkterna som presenterades i kapitlet kan punkterna till viss del relateras till Scanias 

verksamhet. Med avseende på den första punkten resursproblem poängterade workshopen att 

samlokaliseringen av resurser är bristfällig i vissa fall. Dessutom, med detta i åtanke, saknas 

status för de pågående projekten, det vill säga, som utomstående är det svårt att skapa sig en bild 

av hur de olika projekten fortlöper. 

  

Trots all dokumentation som Scania dagligen skriver kan det vara svårt att verkligen hitta den 

information som söks. Detta har examensarbetet erfarit detta då målsättningen från början var att 

utreda när i processen som event rapporteras i förhållande till de olika provomgångarna. På 

grund av bristande information var det svårt att slutföra denna uppgift trots den otroliga mängd 

av information som finns internt på Scania. 

 

Precis som nämndes i VSMen är beslutsfattningen centraliserad och sker ibland med onödiga 

tidsintervall. Detta är ett fenomen som ses i stora komplexa organisationer enligt Sebestyén och 

skapar tröghet i beslutsfattningen och i vissa fall dödtid för medarbetarna i projektet. Kopplat till 

gulpilsfasen för ECO-Roll var detta något som inträffade. På grund av den nyutformade 

gulpilsprocessen skapades ledtider bland annat mellan beslutsmötena.  

 

Som beskrev i sammanställningen av workshopen ses emellertid inte processen som ett 

hjälpmedel för rena mjukvaruprojekt. Ett vanligt problem i organisationer är att projektmodell ej 

är anpassad för alla storlekar av projekt. Denna analys ses även i avsnittet PD-processen ovan.         

8.1.6 Produktionssättning 

Utifrån fallstudien, workshopen, VSMen samt de olika intervjuerna ifrågasätts tiden från 

releasemötet till SOCOP. Under examensarbetet har inte tiden räckt till för att utreda om denna 

ledtid inte är befogad för rena mjukvaruprojekt. Utifrån resultatet av fallstudien och de sagda 

orden i intervjuerna anses denna tid vara lång. En vidare utredning av denna ledtid behöver 

utföras för att utreda huruvida denna ledtid är obefogad.  

8.1.7 Benchmarking 

Likheter mellan Scania och Maquet har identifierats där Maquets tidigare form av utveckling 

samt ledtider avspeglas i dagens mjukvaruutveckling på Scania. Exempelvis har de tidigare långa 

ledtiderna på Maquet till stor del berott på en utdragen testfas vilket även anses vara fallet i 

Scanias nuvarande mjukvaruutveckling.  

 

I likhet med Scania har Maquets tidigare fältprov inte genererat i den mängd förväntad feedback 

och känslan var att avvikelserna istället hittades internt. Även på Maquet, liksom ECO-Roll-

fallet, rådde det en viss falsk trygghet med fältprov då mjukvaran verifierades ute på sjukhus 

ovetandes om hur det gick och känslan i efterhand är att verifieringen lämnades lite åt 

”slumpen”. I Maquets nya implementerade arbetssätt är kompetens såsom läkare, samt erfarna 

ingenjörer med relevant kunskap med i utvecklingsteamen. Koppat till teorin med Scrum och 

agil utveckling är det fördelaktigt att blanda kunskaper i ett samlokaliserat team. Att involvera 

kunden i utvecklingen skulle troligtvis vara fördelaktigt för Scanias utveckling av mjukvara. 

Dock, kopplat till teorin i kapitlet teoretisk referensram, kan det vara svårt att enbart 

implementera Scrum i en stor och komplex organisation som Scania. Det kan därför vara 

fördelaktigt för Scania att kombinera olika metodiker för att främja utvecklingen inom 

organisationen.   
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Vidare anses de långa ledtiderna i Scanias nuvarande mjukvaruutveckling delvis vara baserade 

på ledtider från hårdvaruutveckling. Lärdomar från besöket hos Maquet som ursprunligen också 

haft en dominerande hårdvaruutveckling, är att Scania kan förkorta dessa ledtider genom att 

anamma mer behovsstyrd testning där exempelvis testarna och utvecklarna arbetar i ett 

samlokaliserat team. Med tanke på det nyss nämnda är det viktigt att reflektera över den 

nuvarande organisationsstrukturen som en funktionsorganisation, men att behålla denna 

nuvarande form av organisation ses inte som ett hinder för utvecklingen. Den viktigaste 

förändringen är att implementera samlokaliserade team för att öka samarbetet mellan de olika 

avdelningarna inom organisationen. Detta var ett lyckat koncept i Dubbeltramp som arbetade 

samlokaliserat under en tioveckorsperiod i nära samarbete med NEV.  Att implementera ett nytt 

arbetssätt med samlokaliserade team kan enligt Maquet kombineras med en stark 

linjeorganisation. 
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9 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras examensarbetets arbetsprocess innehållandes bland annat 

uppdragstagarnas samarbete, samarbetet mellan uppdragstagarna och uppdragsgivaren samt de 

valda metoderna. 

9.1 Arbetsprocessen 

Generellt har arbetet utförts med ett gott samarbete både internt mellan uppdragstagarna och 

Scania. Nedan diskuteras de fördelar och nackdelar med de metoder och tillvägagångssätt som 

har tillämpats.  

9.1.1 Samarbete och kommunikation 

Kommunikationen mellan examensarbetets involverade har generellt varit väldigt god. 

Inledningsvis har kontakten uppdragstagarna sinsemellan, och dess förväntningar på varandra, 

säkerställts genom regelbundna feedbackmöten som hållits en gång i månaden. Vidare har de 

dagliga pulsmötena som genomförts varje morgon i hög grad bidragit till en kontroll över 

arbetets riktning samt arbetets leveranser. Utöver det just nämnda har dagliga pulsen blivit till en 

obligatorisk rutin vilket gjort att information alltid har kommit upp till ytan, vilket varit en 

förutsättning för det goda samarbetet. Trots detta har det skett små missförstånd ibland vilket 

pekar på vikten av en tydlig kommunikation. 

 

Samarbetet mellan uppdragstagarna har fungerat bra. Olikheterna i utbildningsbakgrund, och 

även till en viss mån i personligheterna, har kompletterat varandra och setts som en styrka i det 

gemensamma arbetet. Även en dialog kring personliga mål och ambitioner skedde tidigt i 

examensarbetet. På detta sätt var förväntningarna på varandra redan avklarade från början vilket 

tros ha underlättat samarbetet under projektet.  

 

De regelbundna mötena har varit till en stor hjälp för kommunikationen mellan uppdragstagarna 

och deras handledare på Scania. Två gånger i veckan har uppdragstagarna deltagit på gruppens 

dagliga puls för att uppdatera sitt arbete, även veckovisa handledarmöten har varit en del av 

kommunikationen. Därtill, har en bidragande faktor till den goda kontakten varit närheten till 

handledarnas arbetsplatser och direkt kontakt har initierats vid eventuella frågetecken. Slutligen 

har examensarbetets scope engagerat många anställda på Scania vilket har utmynnat i ett 

ömsesidigt intresse för resultatet och därmed kontinuerlig kontakt. Samtidigt har intresset för 

examensarbetets frågeställningar medfört att intressenter på företaget emellertid har ”dragit åt 

olika håll” vilket då orsakat förvirring hos uppdragstagarna. Trots detta har en gemensam 

målbild mellan uppdragsgivaren och uppdragstagarna kunnat uppnås vilket tros har tryggats av 

den kontinuerliga kommunikationen. 

 

9.1.2 Tillvägagångssätt 

Arbetet har framskridits med parallella aktiviteter vilket har underlättat när arbetet tillfälligt 

hamnat i en återvändsgränd. Istället har tid då lagts på en annan meningsfull aktivitet i 

arbetsprocessen. Både rapportskrivning och litteraturstudien har bedrivits kontinuerligt genom 

hela examensarbetet. I efterhand hade det dock varit klokt att ha en mer framtung 

litteraturstudiefas, det vill säga mer koncentrerad till början, då examensarbetets utforskande 

karaktär har erfordrat detta mer än ett produktutvecklingsprojekt. Det är möjligt att den 

erfordrade tiden för litteraturstudien underskattades från början. 

 

Fortsättningsvis hade en mer objektiv forskningsmetod kunnat komplettera den relativt stora 

utsträckningen av subjektiva forskningsmetoder i examensarbetets undersökning. Exempelvis 
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hade observationer kunnat utföras för att nyansera bilden av nulägesprocessen. Risken vid 

intervjuer är att respondenterna kan försköna sanningen för att framhäva det positiva. Detta ses 

som en potentiell brist i forskningsundersökningen som bestod till stor del av intervjuer. Vidare 

tros den utförda workshopen delvis ha kompenserat för detta då en workshop involverar mångas 

olika meningar och utifrån det kan en samlad, rättvisare bild åstadkommas. Att observera de 

involverade i hela värdeflödet hade i praktiken dock varit svårt och väldigt tidsödande att utföra 

på grund av flertalet led i utvecklingsprocessen. Dessutom är det svårt att observera information i 

ett flöde då information är produkten på FoU enligt teorin. 

  

Likaså hade fler kvantitativa metoder kunnat komplettera undersökningens kvalitativa metodik. 

Exempelvis hade beräkningar angående kostnader att ha mjukvara väntandes i kö varit av stort 

intresse att kvantifiera. Detta hade förmodligen styrkt resultatet ytterligare och är vidare ett starkt 

incitament för ledningen att genomföra en förändring. En undersökning kring denna aspekt var 

faktiskt ett önskemål från början av uppdragsgivaren. Att mäta ledtiderna i form av kvantiteter 

var dock tvunget att bortprioriteras på grund av dess sannolika stora omfattning. 

Bortprioriteringen skedde till förmån för högre prioriterade frågeställningar i examensarbetet. 

Fortsättningsvis hade det varit intressant att få ut en tidskvot huruvida processen med de 

eventuella förbättringsförslagen, tillämpade på ett typfall, hade effektiviserats. Även detta var 

tvunget att bortprioriteras tillsammans med frågeställningen om humant perspektiv på leveranser 

då de andra frågeställningarna hade högre prioritet.  

9.2 Metod 

Nedan diskuteras de olika metodikerna som har använts under examensarbetets gång.  

9.2.1 Workshop 

Efter genomförd workshop framkom det att aktiviteten hade kunnat pågå under längre tid för 

vidare diskussion om processförbättringar. Uppdragstagarna resonerade dock att en dagslång 

workshop hade tagit mycket tid av de anställda vilket hade kostat företaget pengar. Risken hade 

även då varit att för få hade kunnat delta vilket heller inte hade varit optimalt för workshopen. 

Dessutom var syftet med workshopen att kartlägga slöserier i linje med examensarbetets scope. 

Att generera förbättringar låg därför utanför examensarbetets ramar. 

 

Sammanställningen av workshopen som presenterades i Kapitel 7.2 baserades enbart på 

deltagarnas åsikter. Med hjälp av anteckningar samt ljudfiler transkriberades workshopen. 

Sammanställningen skickades sedan ut till deltagarna för att säkerställa att innehållet var korrekt. 

Det var många av deltagarna som kom med feedback och sammanställningen uppdaterades med 

den insamlade feedbacken. Genom att alla deltagarna fick ta del av sammanställningen i 

efterhand kunde vissa missförstånd kompenseras för vilket medför att pålitligheten för de 

sammanställda materialet ökas. 

 

Uppdelningen av chefer och medarbetare i de två subgrupperna anses i efterhand som lyckad då 

det uppstod olika diskussioner och fokus i de olika grupperna. De åsikter som framfördes under 

workshopen ligger till grund för examensarbetets slutsatser, se Kapitel 10, och styrkte 

examensarbetets tidiga hypoteser om ledtider samt slöserier inom Scanias nuvarande 

mjukvaruutveckling. Där tidiga hypoteserna baserades på nulägesbeskrivningen, 

benchmarkingbesöken samt VSMen.  

9.2.2 Värdeflödesanalys 

VSMen på mjukvarans flöde genom dess utveckling var till viss del krånglig att genomföra. 

Själva metoden härstämmar ursprungligen från produktion där flödesenheten är fysisk, och 

därmed synlig, och förädlas på ett löpande band. Detta gör det lätt att överskåda alla steg i 

värdeflödet. Till skillnad mot produktion är flödesenheten på FoU osynlig. Enligt teorin består 
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flödet av information inom FoU vilket medför att flödesenheten kan kan befinna sig på fler 

ställen samtidigt, och är därför svår att följa. Därutöver är mjukvara uppbyggd av kod medan 

utvecklandet av hårdvara kan bestå av fysiska prototyper vilket medför att hårdvaruutveckling på 

så vis kan vara lättare att analysera.  

9.2.3 Fallstudie 

Det går också att diskutera typfallens lämplighet i fallstudien. I examensarbetet skedde 

fallstudien på ett utvecklingsprojekt som ansetts av projektets involverade pågå under en lång 

tid, medan det andra studerade fallet var ett fältkvalitetsärende och tillhörde rödpil i PD-

processen. Dessa är olika till karaktären vilket kan innebära både för- och nackdelar för 

fallstudiens resultat. Hade exempelvis ECO-Roll-projektet jämförts med ett annat snarlikt 

utvecklingsprojekt hade ECO-Roll-projektet erhållit en mer rättvis referens än ett 

fältkvalitetsärende. Vid jämförelse med ett snarlikt fall hade ECO-Roll-projektet möjligen 

resulterat i en ledtid som ansetts normal snarare än onödigt lång. Å andra sidan kan en jämförelse 

mellan två helt skilda fall medföra fördelar i form av nya infallsvinklar. 

9.3 Frågeställningar samt avgränsningar 

Under arbetets gång har en prioritering av de initialt uppställda frågeställningarna skett. Tidigare 

i diskussionen har vissa prioriteringar redan behandlats. Utöver dessa har en djupdykning i 

gulpilsprocessen bortprioriterats på grund av tidsbrist, men också på grund av svårighetsgraden i 

att analysera en sådan förhållandevis ung process som anses i flera fall ha lite av en ”flummig” 

karaktär.  

 

Fortsättningsvis kunde inte utredningen om FTs optimala längd slutföras. Först och främst var 

det svårt att peka ut vilken SOP de olika FTen tillhörde, detta medförde att ett tidsintervall fick 

användas vid sökning av felrapporter. Det i sin tur medförde en svårighet att kategorisera de 

avvikelser som uppstått från FT av GMS:s funktioner och inte andra styrsystems funktioner.  

Dessutom var inte troligen alla uppkomna avvikelser i GMS:s funktioner dokumenterade i JIRA 

vilket ledde till ett otillräckligt informationsunderlag. Sammantaget bidrog dessa svårigheter till 

att undersökningen blev tämligen komplex och problematisk att slutföra och fick således 

bortprioriteras.  

 

Till grund av ovanstående finns det anledning till att diskutera huruvida examensarbetets scope 

var för omfattande för de budgeterade 20 veckorna. Delvis på grund av antalet frågeställningar, 

och i sin tur vardera frågeställningens utbredning och komplexitet. Vidare innehöll examens-

arbetets undersökning av flertalet arbetsmoment vilka både var tidsödande att planera samt 

genomföra.  

 

De avgränsningar som har gjorts ligger till grund för att begränsa scopets omfattning. 

Exempelvis vid hårdvaruprojekt integrerat med mjukvara är utvecklingen mer komplex och 

därmed skulle erfordra mer tid än 20 veckor. Med detta i åtanke är examensarbetet dessutom 

avgränsat till gul- och grönpilsprocessen. Detsamma gäller för nulägesanalysen som är begränsat 

till GMS-utveckling. Vidare ansåg NEC att kompetens för förbättringsarbete finns internt på 

Scania, därför togs inga förbättringsförslag fram för processen. 
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10  SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser utifrån de frågeställningar som ses i 

Kapitel 1. Alla nedanstående slutsatser är baserade på workshopen, VSMen, 

benchmarkingbesöket hos Maquet samt teorin från kapitlet teoretisk referensram. Till grund för 

slutsatserna ligger även analys i Kapitel 8.  

10.1 Problem 

Då problemet var uppdelat i problemdefinition samt de olika frågeställningarna presenteras 

slutsatser separat för dessa nedan.  

10.1.1 Problemdefinition 

Nedan ses problemdefinition för examensarbetet:  

 

Tiden från att en idé har genererats i gulpilsprocessen till att den har lanserats på marknaden 

(SOCOP) upplevs att vara, i många fall, onödigt lång. 

 

Påståendet ovan är sant då detta examensarbete har visat på att det finns inneboende ledtider som 

är obefogade för rena mjukvaruprojekt. Om dessa ledtider hade optimerats skulle de nya 

funktionerna nått marknaden tidigare. 

10.1.2 Frågeställningar 

Följande två huvudfrågeställningar besvaras nedan med hjälp av delfrågorna.  

1. Vilka generella ledtider finns det från att en idé har genererats tills att den når kund 

(SOCOP)? 

 

a. Kan ledtiderna förkortas samtidigt som kvaliteten och säkerheten bevaras? 

Utifrån benchmarkingbesöket hos Maquet samt teorin om kontinuerlig testning kan slutsatser 

dras att det går att förkorta ledtider samtidigt som kvaliteten bevaras. Att implementera CI som 

andra stora företag har gjort med framgång skulle både ledtiderna och kvaliteten gynnas.  

b. Var kan slöserier i utvecklingsprocessen identifieras? (Exempelvis, dödtid vid 

administration, eller då funktionerna ligger i kö och väntar på att flyttas vidare 

till nästa steg) 

Slöserier i utvecklingsprocessen har identifierats på ett flertal ställen inom 

mjukvaruutvecklingen. Bland annat ses de långa ledtiderna i PD-processen som obefogade för 

rena mjukvaruprojekt, de långa tidsintervallen mellan integrationstestomgångarna i 

Releaseprocessen och antalet överlämningar inom organisationen.    

2. Tillförs något värde till funktionen från det att NEC är klara med funktionen fram till 

SOCOP? 

 

a. Kan vissa hållpunkter förbigås, exempelvis genom att hoppa över P1 och P2 och 

leverera direkt till P3? Där P står för provomgångar av mjukvara. Om P1 samt 

P2 tas bort, behöver NEC skapa fler aktiviteter för att bibehålla samma kvalitet 

till kund? 

Idag kan testomgångarna förbigås vid överenskommelse dock krävs att mjukvaran alltid testas i 

sista integrationstestomgången, P3. Vid framgång i P2 borde produktionssättningen vara mer 
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flexibel. För att kunna leverera mjukvara med bibehållen kvalitet och säkerhet krävs testdriven 

utveckling, det vill säga, testningen ska ske i större utsträckning integrerat och tidigare i 

utvecklingsprocessen. De aktiviteter som behövs till följd av tidigare integrationstestning 

kommer att behöva utföras kontinuerligt under projektets gång i samlokaliserade team. 

b. Kan arbetet optimeras genom att kraftsamla resurserna och slutföra en SOP i 

taget? (Till en SOP kan flera projekt levereras, SOP-datumet bestämmer när 

mjukvaran ska levereras till produktion.)  

Med avseende på Littles lag och de åsikter som framfördes på workshopen  är det tänkvärt för 

Scania att reflektera över antalet pågående projekt samtidigt. Slutsatsen för detta examensarbete 

är att arbetet skulle kunna optimeras om en SOP i taget slutfördes. Detta kan vidare kopplas till 

resurseffektiviseringen då projekt startas för att utnyttja resurserna maximalt.     

c. Hur ser flödet ut från att en funktion är färdigutvecklad till SOCOP? Finns det 

grupperingar som arbetar enskilt effektivt och erhåller korta ledtider, men då 

funktionerna överlämnas bildas köer/högar med arbete som blir liggandes vilket 

ger en lång total ledtid? 

Slutsatsen kring denna frågeställning är att det finns ledtider i processen som ibland ses som 

onödiga. Exempelvis då det råder rena mjukvaruprojekt behöver inte SOP vara en milstolpe före 

SOCOP därför kan mjukvaran istället utvecklas mot SOCOP.  Vidare ses verifieringen av en 

färdigutvecklad funktion ibland som överflödig då inga nya avvikelser hittas i FT. Mestadels 

beror de långa ledtiderna på att testningen är för utdragen och inte sker nära utvecklingen då 

själva utvecklingstiden av mjukvaran ses som kort i förhållande till verifieringstiden. 

10.2 Övriga slutsatser 

Utifrån den omfattande utredningen av Scanias nuvarande mjukvaruprocesser har nedanstående 

slutsatser kompletterat frågeställningen:  

 Scania följer inte Lean till fullo inom FoU då utvecklingen är av varierande karaktär och 

kan därför inte standardiseras som på produktion.  

 I R&D Factory finns det principer som anspelar på Lean, dock uppfyller inte Scania 

dessa fullt ut. 

 Flödet inom de olika processerna sker mestadels efter ”push” då flödet är styrt efter ett 

planerat flöde, utifrån utvecklarens perspektiv. 

 Integrationstestningen inom mjukvaruutveckling sker idag för långt bort från utvecklaren 

med för stora tidsintervaller.  

 Otydliga gränser för vad som testas av de olika avdelningarna.  

 Tar i för mycket och testar lite extra, litar därmed inte fullt ut på testerna. 

 Scania tror sig vara agila eftersom de itererar i funktionsutvecklingen men i det verkliga 

fallet sker hela flödet efter vattenfallsmodellen. 

 Brist på samlokaliserade team på grund av bristande kommunikation, många 

överlämningar, dåligt ansvarstagande samt dubbelarbete. 

 Idag är de olika provomgångarna i Releaseprocessen maximalt optimerade ur ett 

tidsperspektiv då de fyra veckorna är fullt schemabelagda. Det vill säga själva 

provomgångarna går inte att förkortas i dess nuvarande form. Därför krävs nytänkande 

kring hur denna process kan vara till utvecklingens förmån. Det krävs att Scania 

implementerar ett helt nytt tänk för att effektiviseringen ska bli optimal.  
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11   REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel presenteras rekommendationer och framtida arbete för Scania utifrån de 

slutsatser som har presenterats i föregående kapitel. 

 Implementera kontinuerlig integrationstestning, där CI ses som en föredömlig metodik. 

 I detta examensarbete har olika metodiker presenterats för att optimera 

mjukvaruutvecklingen, både från teorin samt andra företag. Vid implementation av dessa 

är det viktigt att Scania anpassar de olika metodikerna till sin egen organisation och inte 

försöker kopiera de olika metodikerna rakt av. Precis som teorin poängterar är det oftast 

inte metoderna som är dåliga i sig utan det beror på hur de tillämpas.  

   

 Implementera samlokaliserade team med blandade kompetensområden. Det vill säga 

utvecklare, testare och kund i samma team. Detta var ett framgångskoncept för Maquet 

som utvecklar säkerhetskritiska system och även i dubbeltramp som bedrev utvecklingen 

samlokaliserat. 

 

 Accelerera provningen genom att exempelvis involvera produktkompetens tidigt under 

utvecklingen samt att implementera observationer av förare under testkörning. Detta har 

varit ett lyckat koncept både på Maquet och i Dubbeltramp. 

 

 Våga ta steget att leverera skarpt till externa kunder då mjukvaran som levereras till FT 

ändå ses som en skarp leverans i nuläget.  

 För att optimera utvecklingen av mjukvara borde Scania implementera ett mer 

flödeseffektivt arbetssätt med fokus på behov. 

 För att Scania ska våga leverera mjukvara tidigare till marknaden som kan innehålla vissa 

avvikelser måste det bli enklare för användaren att uppdatera sitt fordon med den senaste 

mjukvaran. Exempelvis kan en mobilanvändare enkelt uppdatera sin mobiltelefon till den 

senaste versionen mjukvara. 

 En viktig princip vid implementation av Lean inom FoU är att minska omfattningen av 

projekten samt leverera små delleveranser. Detta är något som NEC skulle kunna 

implementera till större utsträckning. 

 Frågeställningen ”Leder tidspress och deadlines till att arbetet utförs med mer kvalitet 

och effektivare, än om leveranspunkten ligger långt fram i tiden?” ses som både relevant 

och intressant för vidare undersökning. Under examensarbetets gång har 

forskningsunderlag hittats och kan vidarebefordras till Scania för vidare utredning av 

denna frågeställning.  
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APPENDIX A - Gulpilsprocessen i detalj 

1. Processen börjar med ett behov, idén presenteras på ett PPM (produktplaneringsmöte). Detta 

möte är inte ett beslutsmöte utan ett brett tvärfunktionellt forum, där representanter från linjen 

avgör om ett CD-projekt ska beredas för att möta behovet. 

2. Vidare ska behovet analyseras, produktmålen ska definieras samt ett lösningsförslag ska 

presenteras. Under denna fas ska även ett team tas fram för den efterföljande 

konfigureringsfasen. 

3. CQ (konceptportföljmöte), DP1 (Decision Point 1), här beslutas om gulkonfigurering kan 

startas. 

4. Nästa steg är konfigureringsfasen. Huvudsyftet med denna fas är att identifiera de tekniska 

riskerna med lösningsförslagen, planera CD-arbetet samt förutse kostnader och resurser för 

projektet. 

5. CQ, DP2, här beslutas om att starta nästkommande fas, konceptutveckling (CD).  

6. Konceptutvecklingsfasen består av att eliminera de risker som identifierades under den 

föregående fasen. En arbetsgrupp som innehåller experter från linjen driver denna fas framåt 

och säkerställer ett tvärfunktionellt tänk. Exempel på aktivitet under denna fas kan vara att 

konstruera komponenter, utföra beräkningar samt provning. 

i. I slutet av denna fas, när en åtgärdsplan för alla risker har utvecklats och riskerna ses 

som hanterbara, hålls ett tvärfunktionellt möte med benämning CR-1 (Concept Review 

minus 1). Deltagarna på detta möte är de delar på Scania som berörs av ett eventuellt 

Grönpilsprojekt. Konceptet bedöms av alla deltagare. Om konceptet anses klart 

fortskrider processen. 

7. Om konceptet får godkänt av alla deltagare under CR-1 hålls ett nytt CQ, DP3, där beslut fattas 

om koncept klart.  

8. Under beslutsberedningen ska ett uppdragsdirektiv skrivas, så kallat (AD-Assignment 

Directive).   

9. Den gula processen avslutas med ett ytterligare PQ, DP4, här avgörs om grön konfigurering kan 

startas. Det är viktigt att konceptet är fullständigt, uppfyller initialbehovet och ”9 av 10 projekt 

enligt plan”. 

[12]

Demand 

Statement 
DP1 

Demand 

Statement 

DP2 

Figur A. Gulpilsprocessen. [13] 
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APPENDIX B - Konsekvenser låg flödeseffektivitet 
 

 

Direkta konsekvenser Förklaring 
Indirekta 

konsekvenser 
Förklaring 

Binder kapital 
Företagets kortsiktiga betalningsförmåga 

samt lönsamheten försämras. 
Överblicken försämras 

Om ett ökande antal flödesenheter 

hanteras samtidigt försämras överblicken. 

Om köer bildas och uppgifter läggs på hög 

kan det vara svårt att behålla 

helhetsperspektivet. 

Dåligt kassaflöde 
Produkten levereras sent till kund, vilket 

medför sen betalning. 
Tillgängligheten 

försämras 

Med detta menas att det kan vara svårt att 

hitta exempelvis ett mejl bland 200 andra. 

Lager- & 

förvaltningskostnader 

Att lagra exempelvis information kräver 

administration samt hantering, samt för 

FoU försämras överblicken och 

informationen måste letas upp på nytt eller 

återskapas. 

Den mänskliga faktorn 

driver problem 

 

Vid lång genomloppstid glöms saker bort 

och misstag kan uppstå. Speciellt om 

många flödesenheter hanteras samtidigt. 

Exempel på detta kan vara dubbelarbete, 

merarbete samt omarbete.  

 

Värdeförstörelse 

Det är en större risk att produkten tappar i 

värde, exempelvis då omvärldens behov 

förändras. 
Problem döljs 

När många flödesenheter är i arbete 

tenderar problem att försvinna eller inte 

komma upp till ytan. 

Transportkostnader 

Genomloppstiden ökar och informationen 

som cirkulerar inom FoU hinner bli 

inaktuell eller föråldrad. 
Mer arbete 

Nya behov uppstår som från början inte 

fanns. 
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APPENDIX C - Testnivåer 
 

Tabell 3. Beskrivning av testningen genom organisationen.  

Testnivå Ansvarig 

Kod/Modul, (kodkvalitet och funktionstester på modulnivå), 

här testas enskilda C-filer, varje utvecklingsgrupp på NE 

ansvara för att testa den nyutvecklade koden innan den kan 

skickas vidare.  

 

NEC, NES, NEP 

ECU/styrsystem, här testas det enskilda styrsystemet med 

alla de förändringar som har införts. Testspecifikationen tas 

fram av NEV och baseras på den mjukvaran som har 

levererats istället för en kravdokumentation. 

   

Delsystem, här testas vissa styrsystem ihop. Exempelvis för 

EMS ligger ett efterbehandlingssystem under huvudsystemet, 

och därför behövs dessa testas ihop. Detta finns inte för GMS 

och därför utesluts denna del av provningen. 

    

Funktion, här testas en specifik funktion, exempelvis 

farthållaren.   

 

NEV 

Helfordon,  alla funktioner testas sedan tillsammans i fordon. 

För testning av systemintegrationen är REST och RESI 

ansvariga. Testomgångarna för detta kallas P1, P2 och P3, 

mer information om detta finns i avsnittet Releaseprocessen.     

 

REST/RESI 
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APPENDIX D - Tidsaxel för fallstudien 
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APPENDIX E - Diagram för aktiveringar (ECO-Roll) 
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APPENDIX F - Värdeflödesanalys 

 

Idégenerering Utredning av idé CQ 
Konceptutveckling 

Riskeliminering 
AD CQ 

Riskanalys PDf PQ 
Planering  inför 

grönt 
PQ 

CR till RP 

(Inlämning) 

Funktions- 

utveckling 

CR till RP 

(Beslut) 
Intern test P1 

Integrations- 

testrapport 
TR JIRA 

CR till RP 

(Inlämning) 

Funktions- 

utveckling 

CR till RP 

(Beslut) 
Intern test P2 FT/LP 

Integrations- 

testrapport 
TR JIRA 

CR till RP 

(Inlämning) 

Funktions- 

utveckling 

CR till RP 

(Beslut 
Intern test 

P3 FT/LP 
Integrations- 

testrapport 
TR JIRA Testrapport Release möte 

FPS SOP SOCOP 
Färgkoder:   RES 

Dokumentering 

NEC 

Beslutsmöten 

• S

O
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NEV 

Kommunikation 

Industrialisering 


