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Bilden på framsidan är ett bildmontage. 

I bakgrunden visas drivlinan till en 
lastbil med motor och växellåda. Den 

är hämtad ur Scanias interna bildarkiv. 
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Abstract 
This master thesis has been written at Scania’s research and development organization in 
Södertälje, during the autumn of 2007. Its purpose is to map and visualize the work 
process at the department power train control system development. The reason to do 
this visualization was to make an overall picture of the work process and have that as a 
starting point for further discussions and further improvements to be made. The picture 
is also a way of gather the know-how and knowledge in the organisation and to facilitate 
the transfer of those between people.  

Mapping the work process has been possible through interviews with the managers at 
the department and with a workshop that was held by us. The information that we at-
tained during these occasions was put together to a description of what the work flow 
looks like at the present. Many of the tasks that the managers mentioned did not have a 
description and those which had a description did not always match each other. A big 
issue that we found during the mapping phase was that there is a shortage in the way the 
department handles the requirements on their product. This causes problems when 
planning and allocating resources to each project. Another issue we identified was the 
need to clarify how decisions are made about when and how the software should be de-
veloped.  

With the information that we got from the mapping and theories that discusses proc-
esses, product development and software development, we were able to analyse the cur-
rent work process. We started with defining the system that the department constitute 
and proceeded with identifying processes from the descriptions of tasks given by the 
managers. We started to work on some new processes which should come to terms with 
the problems we had seen during the mapping. The new and old processes were then 
structured to make a uniform whole and placed in different categories depending on 
what they were meant to fulfil.  

After the processes were structured, we drew the map over the main process. The result 
is a visualization of the main process with the first level of sub-processes described. The 
biggest change we made was to add two new sub-processes in the beginning of the main 
process. 

The first of these sub-processes is about the start of projects at NE. The purpose with 
the process is to break down the main requirements from the project office, to get a bet-
ter understanding of what NE should accomplish in each project. The way to do this is 
to gather the people concerned with handling the requirements and to discuss the re-
quirements together. The planning of the project could be done at the same occasion. 
The result of the occasion would hopefully be a better understanding of what the or-
ganization should do but will also help the object leaders to write an object definition.  

The next sub-process is concerned with the development of software. The important 
part is how to decide which functions and changes should be made to a specific time. 
We have seen a great need to clarify this process and to give it a bigger part in the main 
process. In this thesis we have made a proposition of how it could work, but there is still 
a need to develop it further and to create an understanding around it. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Scanias forskning och utvecklingsavdelning, i Söder-
tälje, under hösten 2007. Dess huvudsakliga syfte är att kartlägga och visualisera arbets-
processen hos avdelningen som utvecklar styrsystem för drivlinan, alltså motor och väx-
ellåda. Anledningen till att en visualisering skulle tas fram var för att skapa en helhetsbild 
över arbetet att ha som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om processen samt för-
bättringar av den. Denna bild blir även ett sätt att samla det organisatoriska lärandet och 
underlätta kunskapsöverföring. 

Kartläggningen har skett genom intervjuer med cheferna på avdelningen samt genom en 
workshop. Information som erhölls under dessa tillfällen sammanställdes till en nuläges-
beskrivning av avdelningens arbete. Många arbetsuppgifter saknade en processbeskriv-
ning och de processbeskrivningar som fanns när vi inledde arbetet var inte samstämmiga. 
En stor brist som vi fann under kartläggningen var att kravhantering saknas i stor ut-
sträckning i avdelningens arbete. Detta ställer till ett flertal problem vid planering och 
resurssäkring av projekt, men även när det handlar om att verifiera programvaran som 
utvecklas. Det finns även ett behov av att klargöra beslutsprocessen på avdelningen. 

Utifrån den information vi fick från kartläggningen och teorier som behandlar ämnena 
process, produktutveckling samt mjukvaruutveckling har en analys gjorts av det nuva-
rande arbetssättet. Vi inledde med att definiera det system som avdelningen utgör för att 
sedan identifiera processer utifrån de beskrivningar som gavs av cheferna. Här började 
även arbetet med att ta fram förslag på nya processer som behövs för att åtgärda de pro-
blem som vi funnit under kartläggningens gång. De nya och gamla processerna struktu-
rerades sedan genom att försöka hitta en entydighet mellan dem och placera dem i olika 
kategorier beroende på vad syftet med processen var.  

Efter att processerna strukturerats ritades huvudprocessen upp. Resultatet är en visuali-
sering av avdelningens huvudprocess med den första nivån av delprocesser beskrivna. 
Den största förändringen är att två nya delprocesser har tagits fram i början av arbets-
processen.  

Den första av dessa behandlar starten av projekt på NE. Syftet med processen är att få 
en bättre nedbrytning av de krav som kommer från projektkontoret, för att NE ska få 
större klarhet i vad som ska åstadkommas. Sättet att göra detta på är att samla berörda 
personer vid ett tillfälle för att diskutera kraven samt att planera projektet för NE:s del. 
Resultatet av ett sådant tillfälle blir förhoppningsvis en större förståelse inom organisa-
tionen om vad som ska göras, men även att objektledarna utifrån detta kan sammanställa 
en bra objektdefinition. 

Nästa nya delprocess behandlar planeringen av framtagningen av mjukvara. Det handlar 
om hur beslut ska tas för vilka funktioner och ändringar som ska hinna utvecklas till en 
viss tidpunkt. Vi har sett ett stort behov av att klargöra denna process och ge den en 
större roll i huvudprocessen. Vi har gett ett förslag på hur beslutsprocessen skulle kunna 
se ut, men det finns fortfarande ett behov av att vidareutveckla den och skapa samför-
stånd runt den. 
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1 Inledning 
H Ä R  G E S  E N  B A K G R U N D  O C H  I N L E D N I N G  T I L L  R A P P O R T E N .  U P P D R A G S -

G I V A R E N  O C H  U P P D R A G E T  P R E S E N T E R A S  K O R T .  I N L E D N I N G E N  I N N E -

H Å L L E R  Ä V E N  E N  P R O B L E M A N A L Y S ,  S Y F T E T  M E D  E X A M E N S A R B E T E T ,  

F R Å G E S T Ä L L N I N G A R  S O M  S K A  H J Ä L P A  O S S  A T T  U P P F Y L L A  S Y F T E T ,  S A M T  

M Å L  O C H  A V G R Ä N S N I N G A R .  S L U T L I G E N  F I N N S  E T T  A V S N I T T  Ö V E R  R A P P -

O R T E N S  D I S P O S I T I O N .  

Hårdare lagkrav och den ständiga jakten på en mer bränslesnål lastbil eller buss driver på 
den tekniska utvecklingen av motor och drivlina. För att uppfylla dessa krav från EU och 
kunderna arbetar Scania ständigt med att förbättra sin motor och styrningen av denna. 
Tidigare har sättet att sköta motorregleringen varit mekaniskt men under senare tid har 
den elektroniska styrningen tagit över fler funktioner. Detta har gjort att behovet av egen 
mjukvaruutveckling har vuxit då inköpta system är svåra och kostsamma att ändra på. 
Scania säger själva i deras produktutvecklingsguide (PD-guiden, 2006) att:  

“Utveckling av mjukvaran till elektronikenheterna i våra lastbilar och bussar ut-
gör en strategiskt och alltmer viktig del av Scanias produktutveckling. Med mjuk-
vara kan vi skapa unika egenskaper som ger ökat kundvärde i våra produkter 
och därmed också öka Scanias konkurrenskraft.” 

Scania har i sin produktion tagit till sig mycket av Toyotas sätt att arbeta. Att de har lyck-
ats bra med detta anses vara en av Scanias framgångsfaktorer. Nu eftersöks ett mer 
strukturerat arbetssätt även i produktutvecklingen. En av grunderna för att arbeta med 
ständiga förbättringar är att det från början finns något beskrivet som kan förbättras.  

Det finns två olika sätt att se på effektivitet för en organisation. Bruzelius & Skärvad 
(2000) pratar om att den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker medan den 
inre effektiviteten handlar om att göra sakerna på rätt sätt. Båda dessa behövs för att 
organisationen ska nå total effektivitet, den ena effektiviteten kan alltså aldrig helt ersätta 
den andra. Att göra rätt saker anses dock vara den viktigare av de två eftersom det inte 
betyder så mycket att göra saker på rätt sätt om det som görs inte efterfrågas. Fokus i det 
här examensarbetet ligger dock på den undersökta avdelningens inre effektivitet. Detta 
eftersom deras arbete efterfrågas av den övriga forskning och utvecklingsorganisationen 
på Scania. 

Scania bedriver sin utveckling i projekt. Ett projekt kan ses som en process för att ta 
fram ett nytt resultat. Ofta förknippas projektet med resultatet, men projektet är egentli-
gen hela processen för att komma fram till resultatet. Alla organisationer som planerar 
och genomför projekt måste därför ha en process som projektet kan strömma igenom. 
(Archibald, 1992) 

För att kunna ha fokus på processer hos en organisation krävs, enligt Ross (1994), att en 
processkartläggning görs. Den resulterande schematiska framställningen identifierar de 
aktiviteter som förekommer då varje process genomförs, tillsammans med relevanta de-
taljer av aktiviteterna. En sådan kartläggning kan tillföra den klarhet som är svår att upp-
nå då det är svårt att lyfta blicken från det dagliga arbetet. En kartläggning ger den över-
blick som behövs för att genomföra nödvändiga förbättringar. (Ross, 1994) 
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En beskriven process blir även ett sätt att överföra den enskildes kunskap till en gemen-
sam kunskap i organisationen. Den blir då en del av den objektifierade kunskapen (Tell 
& Söderlund, 2001). Det är viktigt i en ung organisation som växer stadigt, att skapa för-
utsättningar för att överföra kunskapen inom organisationen till nya medarbetare på ett 
effektivt sätt. Om detta lyckas främjar det den inre effektiviteten i organisationen. 

Enligt Keen (1997) är det även viktigt att tänka på att processer inte bara är arbetsflöden 
utan även en tillgång eller belastning för företaget. De kan då ses som en del av företa-
gets kapital. Dessutom anses att hållbara konkurrensfördelar har sin grund i effektivt 
användande av kapital. Utifrån detta synsätt blir det då viktigt för ett företag att dess 
processer är effektiva, men även att veta vilka processer som är tillgångar och vilka som 
är belastningar för att bäst kunna bestämma hur arbetet med att förbättra processerna 
ska fortskrida. (Keen, 1997) 

1.1 PRODUKTUTVECKLING I PROJEKT 
Scanias utvecklingsavdelning är utformad som en matrisorganisation där projekten går på 
tvären över linjerna. Projekten delar Scania in i gul-, grön- och rödpil. Kategoriseringen 
beror på vilken typ av projekt det är och vilken tidshorisont som finns. Grönpilsprojek-
ten är de projekt som tar upp mest tid. Dessa projekt bedrivs för att kontinuerligt intro-
ducera ny teknik i Scanias produkter. Det är projektkontoret som har huvudansvaret för 
att driva dessa projekt och det är Scanias Produktutvecklingsprocess (PD-process) som 
följs i utvecklingsarbetet. Det finns uppsatta deadlines i form av SOP (Start of Production) 
och SOCOP (Start of Customer Order Production) då produkten ska börja gå i produktion 
eller börja tillverkas mot kundorder. En närmare beskrivning av de olika projekten finns i 
6.1 Projekt. 

1.2 UPPDRAGSGIVARE 
Examensarbetet har utförts på avdelningen NE (Powertrain Control System Development) som 
utvecklar styrsystemen för drivlinan på lastbilen. Med styrsystem menar vi en applika-
tionsmjukvara och en hårdvaruplattform för mjukvaran. Drivlinan innefattar växellåda 
och motor. NE är lite säreget då de är den enda avdelningen på Scanias forskning och 
utveckling (R&D) som endast utvecklar styrsystem, andra avdelningar levererar hårdvara 
med tillhörande mjukvara. Inom NE finns flera grupper som utvecklar mjukvaran till-
sammans och detta gör att om det blir fel någonstans i NE:s utvecklingsprocess påverkas 
hela avdelningens arbete. I och med att Scania mer och mer satsar på att utveckla sina 
egna styrsystem har avdelningen sedan den bildades år 2003, vuxit från 30 till cirka 100 
personer.  

Vår uppdragsgivare är en av grupperna på NE, nämligen NEA, Coordination. Deras upp-
gift är att koordinera arbetet mellan de olika grupperna på NE och de projekt som drivs 
inom Scania. De har även ett ansvar för att förbättra processerna på avdelningen NE. 

1 .2 . 1  V Å R T  U P P D R A G  P Å  NE 

Under examensarbetet ska en beskrivning och visualisering av arbetssättet tas fram och 
göras tillgänglig för alla på avdelningen. Det ska vara enkelt att få information om hur 
arbetet sker och vem som är ansvarig för en viss del av arbetet. Särskilt för nyanställda 
skulle en sådan beskrivning vara till stor hjälp så länge den hålls uppdaterad.  

I dagsläget finns det checklistor som ska följas för delar av arbetet och dessa är ett sätt 
för NE att kvalitetssäkra arbetet och deras produkt. Checklistorna anses dock inte vara 
tillräckliga, då de inte hålls uppdaterade och kan vara svåra att hitta. 
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NE har vuxit mycket den senaste tiden och det har gjort det svårare att veta vem som 
ska göra vad, när det ska göras samt hur det ska göras. Avdelningen håller på att bygga 
upp sina processer för att få ett mer strukturerat arbetssätt, men det är svårt att avsätta 
tid från det dagliga arbetet för att ta fram en processbeskrivning.  

I våra diskussioner med NEA har de uttryckt att de är mer intresserade av att se NE:s 
arbetsprocesser som en helhet än att vi ska jämföra hur de passar in mot PD-processen.  

1.3 PROBLEMANALYS 
Arbetet med problemanalys kan delas in i fyra arbetsmoment, avgränsning av problem-
område, identifiering och formulering av problem, indelning av problemområden samt 
analys av problemsamband. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) I arbetet med att identifiera 
och formulera problemen hos NE har vi tagit hjälp av objektledarna, som är Scanias 
motsvarighet på delprojektledare, på de olika grupperna på NE samt personer utanför 
avdelningen för att få en bredare input. Vi har även tagit med sådant vi själva har upp-
täckt under vår inledande tid på NE. Problemen som uppkom och hur de hänger ihop 
illustreras i Figur 1.1. 

 
Figur 1.1 Problemgraf över huvud- och delproblem på NE, 2007-10-23 

Två delproblemområden som är av relevans för examensarbetet har identifierats. Det är 
problem som berör processmatchning externt och internt. Dessa beskrivs närmare ned-
an. 

1 .3 . 1  P R O C E S S M A T C H N I N G  E X T E R N T 

Användarna av NE:s produkt är Scanias kunder, det vill säga de förare och åkerier som 
köper lastbilarna. Deras önskemål kommer till NE via marknadsavdelning och projekt-
kontor. Eftersom kunderna är så pass långt borta från NE och kundkraven förmedlas 
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genom marknad till projektkontoret och sedan vidare till R&D-organisationen är det lätt 
att krav tappas bort på vägen och de krav som till slut kommer fram är för övergripande 
för att NE ska kunna göra något vettigt av dem. 

Den externa processmatchningen innefattar även matchningen mot PD-processen och 
de gränssnitt som NE har mot andra avdelningar på Scania såsom Projektkontoret (UP), 
Emissioner och Prestanda inom Motorutveckling (NME) och Montering i motor-
produktion, (DE). Problem som vi har hittat här är t ex att PD-processen är anpassad 
för utvecklingen av hårdvara och ingen större hänsyn har tagits till mjukvaruutveckling. 
Detta försvårar för NE att kunna ta fram ett strukturerat arbetssätt då de hela tiden mås-
te hitta nya sätt att anpassa sig. Det stora fokuset på motormjukvaran från NME:s sida 
gör att det glöms bort att en anpassning från NE:s sida av OptiCruise, som är Scanias 
automatiska växlingsstyrsystem, ska hinnas med innan SOP och SOCOP.  

Linjen är väldigt stark på Scania och projektkontoret har inte möjlighet att resurssäkra 
sina projekt utan det är linjens uppgift att tilldela projektet resurser. Det blir även linjens 
ansvar att prioritera mellan projekt vilket gör att fokus ibland hamnar fel. 

I dagsläget är det många projekt som pågår samtidigt och som då ökar belastningen på 
avdelningen. Scanias mål är dock att höja processeffektiviteten inom produktutveckling-
en till 80-85 procent genom processförbättringar. Det blir en belastning på grupperna att 
samtidigt som de har fler projekt än tidigare hinna förbättra sina processer. Men från 
ledningens sida måste de bägge delarna prioriteras.  

”Senarelägg inte processförbättringar, vi kommer aldrig att ha mindre att göra än 
idag! Vi måste frigöra mer tid till förbättringar.” 

Citatet ovan kommer från en intern beskrivning av Scanias R&D Factory som beskrivs 
närmare i kapitel 6.4.1 R&D Factory. 

1 .3 .2  P R O C E S S M A T C H N I N G  I N T E R N T 

Det saknas en intern helhetsbild över processerna och det kan vara svårt för de olika 
grupperna att veta hur deras arbete påverkar andra som kommer efter dem i utvecklings-
arbetet. Arbetsbelastningen är hög och det är svårt att lyfta blicken från det man håller på 
med just för tillfället. Det är svårt att säkra resurser till ett visst projekt även internt hos 
NE och de anställda har svårt att prioritera mellan projekt, de arbetar med det som ska 
släppas till produktion härnäst.  

När vi inledde vårt examensarbete fanns inga officiella dokument som reglerade vad 
mjukvaran skulle innehålla till varje release, vilket gjorde det svårt att säga nej när linjen 
ville lägga till funktionalitet. Det saknades rutiner för att hålla ordning på allt som skulle 
produceras. Avsaknaden av sådana rutiner medför att få har insikt i vad varje mjukvaru-
släpp innehåller och om det är ”rätt” innehåll. Dessa problem har också att göra med 
avsaknaden av systematisk hantering av krav. De fel som sedan upptäcks i verifieringsfa-
sen och under långtidsprov (LP) och fältprov (FT), måste rättas och det genererar fler 
mjukvarusläpp. 

En annan svårighet som uppstår på grund av att det släpps många versioner på mjukva-
ran är att det blir svårt att hålla ordning på vilka testbilar som innehåller vilken version av 
mjukvaran. Detta tillsammans med att motorn och växellådan uppdateras då och då, ger 
ytterligare problem för dem som ska testa att mjukvaran fungerar och är fri från buggar. 

För varje mjukvarusläpp kan det komma in fler parametrar och vissa av de gamla para-
metrarna behöver kalibreras på nytt. För att göra en komplett produktionsfil måste alla 
parametrar tas in och granskas igen. Det är även svårt att veta vilka parametrar som är 
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klara att köra med i verifieringsfasen och det är inte alltid som styrenheten testas med 
rätt parametrar. Detta ger dålig tillförlitlighet för proven och kvaliteten och säkerheten 
på produkten sänks.  

1.4 SYFTE 
Utifrån denna problemanalys har vi formulerat vårt syfte:  

Examensarbetet syftar till att kartlägga och analysera NE:s arbets-
process samt skapa en processvisualisering för att tydliggöra denna.  

Vi ska i visualiseringen föreslå förbättringar som på sikt minskar an-
talet störningar i det dagliga arbetet på NE, vilka orsakas av ett 
ostrukturerat arbetssätt. 

1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Det första steget är alltså att kartlägga den nuvarande arbetsprocessen som finns på NE. 
Utifrån denna nulägesbeskrivning ska sedan en analys göras för att skapa en helhetsbild 
för processen samt för att hitta förslag på förbättringar som kan göras för att minska 
antalet störningar. De frågeställningar som uppfyller denna del av syftet är: 

• Vilka brister finns med det nuvarande arbetssättet? 

• Hur kan bristerna åtgärdas? 

Därefter ska vi skapa en visualisering som tydliggör arbetssättet och i denna föreslå för-
bättringar som på sikt minskar antalet störningar i det dagliga arbetet på NE. Denna del 
besvaras genom dessa frågeställningar: 

• Hur visualiseras arbetsprocessen med implementerade förbättringsförslag? 

• Hur kommer förbättringsförslagen att bidra till minskat antal störningar? 

1.6 MÅL 
Detta examensarbete är ett projekt som genomförs för NE, Scania i Södertälje. Som alla 
andra projekt finns det här projektmål och effektmål. Vi har med hjälp av Wenell (2001) 
visualiserat dessa i Figur 1.2. 

 
Figur 1.2 Visar projektmål och effektmål för examensarbetet 

Dessa mål har sin grund i tidigare avsnitt då vi först analyserat problemen på NE för att 
komma fram till syftet för examensarbetet. Utifrån syftet har vi sedan tagit fram effekt-
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målet. Projektmålet delas sedan upp i ett antal delmål som har specificerats närmare i 
tidsplanen för projektet. 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 
En avgränsning är att endast fokusera på den process på NE som hanterar grönpils 
ärenden och försöka visualisera denna arbetsprocess. Anledningen till att vi väljer att 
fokusera på grön pil är för att dessa projekt är de som tar upp mest tid på avdelningen 
samt att de har en tydlig deadline då produkterna ska gå i produktion.  

Det är många begrepp som cirkulerar på avdelningen, vissa begrepp har samma betydel-
se vilket kan försvåra förståelse och kommunikation. Även om det kan behövas en 
grundlig genomgång av alla begrepp och deras betydelse anser vi att det ligger utanför 
examensarbetets syfte att göra detta. Vi har därför inte gjort någon sammanställning av 
de olika begreppen som finns för att sedan analysera och välja de som är mest lämpliga. 
Vi har däremot försökt vara enhetliga i rapporten och de begrepp som vi använder finns 
beskrivna i Bilaga 1. 

Vi kommer inte att skriva några nya checklistor eller processbeskrivningar under detta 
examensarbete utan vi kommer endast att identifiera processer och checklistor som sak-
nas. Vi analyserar inte heller de processer som anses ligga utanför avdelningens ansvar. 

För att se om processen förbättras kan det vara bra att ha nyckeltal för denna, men vi har 
inte tagit fram några sådana. Detta eftersom vår visualisering är ett förslag och kommer 
att vidareutvecklas inom organisationen.  

1.8 DISPOSITION 
Vi har delat in rapporten i fem delar, introduktion (del 1), teorier och referenser (del 2), 
empiriska studier (del 3), analys (del 4) och slutsatser (del 5). 

DE L 1  Den inledande delen av rapporten innehåller denna inledning samt ett me-
todkapitel som beskriver valet av metod för arbetet och hur det har genom-
förts för att säkerställa en god tillförlitlighet. Vi beskriver även hur ett flertal 
intervjuer och en workshop har genomförts. 

DE L 2  I den andra delen finns referensramen som definierar den teoretiska utgångs-
punkten för arbetet. Begrepp som systemsynsätt och process tas upp här, 
dels definitioner, dels hur kartläggning och visualisering av en process sker på 
ett bra sätt. Även teorier kring produktutveckling och särskilt utveckling av 
mjukvara presenteras.  

DE L 3  Efter den teoretiska delen kommer den empiri som samlats in att redovisas. 
Först övergripande om Scania och produktutvecklingen där, samt vilka verk-
tyg som finns tillgängliga i utvecklingsarbetet. Sedan kommer en beskrivning 
av avdelningen NE och deras arbetsuppgifter. 

DE L 4  I del fyra kommer vi till analysen av empirin som har gjorts med teorierna 
som grund. Den analysmodell som har tagits fram beskrivs. Huvudprocessen 
med dess olika delprocesser presenteras samt övriga roller och processer på 
avdelningen. 

DE L 5  Här presenteras de slutsatser vi har kommit fram till. Detta utifrån de fråge-
ställningar som ställts upp här i inledningen och den analys som har gjorts. 
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2 Metod 
K A P I T L E T  G E R  E N  I N B L I C K  I  F O R S K N I N G S M E T O D I K  O C H  T A R  U P P  B E -

G R E P P  S O M  Ä R  R E L E V A N T A  I  D E N  U N D E R S Ö K N I N G  S O M  L I G G E R  T I L L  

G R U N D  F Ö R  R A P P O R T E N .  K A P I T L E T  I N N E H Å L L E R  O C K S Å  E N  B E S K R I V -

N I N G  A V  D E N  M E T O D  S O M  H A R  A N V Ä N T S  F Ö R  A T T  U T F Ö R A  E X A M E N S A R -

B E T E T .  

Varje forskningsuppdrag kan baseras på det som har gjorts tidigare och ge grund för 
fortsatt forskning, både teoretisk och empiriskt. (Patel, 1987) Detta bildar ett cirkulärt 
skeende som kan delas in i några olika faser;  

• Identifiering av problemområde 

• Litteraturgenomgång 

• Precisering av problem 

• Val av undersökningsupplägg, undersökningsgrupp och teknik för informations-
insamling 

• Genomförande 

• Bearbetning och analys 

• Rapportering 

Den planering som har gjorts för detta arbete följer till stor del den här metodiken. De 
fyra första delarna innefattas till stor del i den förstudie som vi har utfört under arbetets 
inledande fem veckor. Litteraturgenomgången spiller sedan över till nästa fas, vår ge-
nomförande fas, där även de resterande tre punkterna hamnar. Av rapporteringsfasen, 
vilken i vårt arbete kan delas upp i tre delar, visualisering, färdigställande av rapport samt 
muntlig presentation, tillhör de muntliga presentationerna vår avslutande fas. 

2.1 KATEGORISERING AV UNDERSÖKNINGAR 
Det finns ett flertal olika sätt att kategorisera undersökningar på och det är inte alltid 
som en undersökning håller sig strikt till en av dessa kategorier. Den första av dessa in-
delningar är om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie som genomförs. Det som av-
gör vilken typ av forskning som väljs är det forskningsproblem som valts och preciserats 
av forskaren. Formen på bearbetningen och analysen är beroende på vilken symbolform 
den insamlade informationen har, alltså om informationen beskrivs med siffror eller ord. 
Siffror antyder en statistisk bearbetning och analys medan ord ger upphov till verbala 
beskrivningar och analyser. (Patel, 1987) 

2 . 1 . 1  P O S I T I V I S M  O C H  K V A N T I T A T I V A  S T U D I E R 

Den kvantitativa studien har sin bakgrund i ett positivistiskt synsätt. De centrala tankarna 
hos positivismen är att det finns en sann verklighet som kan studeras genom iakttagelser. 
Syftet är att kunna förutsäga vad som kommer att hända och sedan kontrollera olika 
förlopp. Forskaren har ett logiskt och analytiskt förhållningssätt och kunskapen baseras 
på mätbara iakttagelser. (Patel, 1987) 
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Kvantitativa studier kännetecknas av att forskaren systematiskt samlar in empiriska och 
kvantifierbara data som kan sammanfattas i statistisk form. Utifrån dessa data analyserar 
sedan forskaren utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser som denne tidigare ställt 
upp. (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2007) 

2 . 1 .2  H E R M E N E U T I K  O C H  K V A L I T A T I V A  S T U D I E R   

Hermeneutiken handlar istället om att försöka skapa vetenskapliga modeller för att för-
klara mänskliga problem. Den betonar också att människans verklighet är en språklig 
verklighet samt att det är viktigt inom forskning att se till helheten, eftersom kunskapen 
som fås genom att studera delar, inte är giltig för helheten. Syftet med hermeneutisk 
forskning är att få en förståelse för mänskligt varande och förhållningssättet är subjektivt. 
Forskaren har inlevelse och lägger värderingar i sitt arbete. (Patel, 1987) 

Den kvalitativa metoden har sin grund i hermeneutiken och forskaren befinner sig i den 
verklighet som ska analyseras. Arbetet växlar mellan datainsamling och analys när forska-
ren försöker fånga människors handlingar och betydelsen av dessa. Undersökningen 
syftar ofta till en helhetsbeskrivning av ett fenomen och därför omfattar undersökningen 
ofta mindre populationer än kvantitativ forskning. (Nationalencyklopedins Internettjänst, 
2007) 

2.2 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 
Det finns fyra punkter som ska beaktas vid insamlande av information för att uppnå en 
viss tillförlighet i studien. Dessa är tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och nog-
grannhet. Vid kvalitativ forskning handlar det mer om forskarens etik än att denne ska 
verifiera sin metod, vilket är fallet med kvantitativ forskning. (Patel, 1987) 

• Tillämplighet handlar om val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i för-
hållande till frågeställningen och det tänkta upplägget. Det handlar om att välja 
informationsgivare systematiskt och efter bestämda kriterier, samt att ge dem ut-
rymme för deras framställningar och tolkningar.  

• Det ska även finnas en överensstämmelse mellan vad forskaren utgick från, vad 
denne sökte och det som slutligen erhölls. Inom kvalitativ forskning handlar det 
om att se om resultatet är rimligt. Om forskaren känner till den intervjuades situ-
ation ökar dennes möjlighet att avgöra om det material som fås från en intervju 
är rimligt. 

• Pålitlighet handlar om att kunna visa att tolkningar som görs, inte bygger på 
lättillgängliga slutsatser eller förutfattade meningar. Det gäller även att kunna 
undvika störande moment under en intervju eller en svårtydd fråga i en enkät. 
Pålitligheten handlar om att uppnå en trovärdighet i insamlings- och tolknings-
förfarandet vid kvalitativ forskning. 

• Noggrannhet har att göra med att forskaren måste vara konsekvent i förhållande 
till de utgångspunkter och de förutsättningar som gäller för den sorts forskning 
denne har valt att genomföra. Vid kvalitativ forskning beskrivs noggrannheten i 
termer av samvetsgrannhet och ärlighet. I en intervjusituation gäller det att hålla 
sig neutral och inte påverka med sina egna känslor. Den intervjuade ska inte hel-
ler manipuleras eller pressas på åsikter. När sedan en tolkning av materialet ska 
göras, så ska all information med, även om den inte överensstämmer med det öv-
riga. (Patel, 1987) 
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2.3 INTERVJUTEKNIK 
Ett första steg när valet har fallit på att använda sig av intervjuer för att samla ihop mate-
rial, är att bestämma sig för vilken intervjuform som är lämplig. Enligt Lantz (2007) finns 
det två extremer, den öppna intervjun och den strukturerade. I den öppna intervjun ger 
den som svarar sin subjektiva bild av hur det förhåller sig. Information fås om den inter-
vjuades bestämda definition av fenomenet och vilka egenskaper fenomenet har. Det är 
den som svarar som definierar och avgränsar fenomenet. Personer ger då olika definitio-
ner och därför kommer resultatet från intervjuerna bli olika. I den strukturerade inter-
vjun bestämmer intervjuaren vilket område som är viktigt utifrån dennes förståelse eller 
teoretiska utgångspunkter. Den enskildes upplevelse blir då ointressant eftersom den 
bara sätts in tillsammans med andras åsikter för att kunna kvantifieras. (Lantz, 2007) 

Patel (1987) har istället använt sig av två dimensioner när hon pratar om olika intervju-
former. Dimensionerna är vilken grad av standardisering och vilken grad av strukturering 
som ska finnas. I Figur 2.1 visas hur dessa kan kombineras för att få olika typer av inter-
vjuer. (Patel, 1987) 

 
Figur 2.1 Olika typer av intervjuer. Källa: Patel (1987) 

Graden av standardisering beror på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när 
det gäller frågornas utformning och ordning i intervjun. Strukturering har istället att göra 
med hur mycket utrymme intervjupersonen ges för att tolka frågorna som ställs. (Patel, 
1987) 

När en form för intervjun är vald gäller det att planera upplägget av intervjun. I den 
öppnare intervjuformen innebär det att definiera och avgränsa sammanhanget. Den som 
intervjuar måste veta vad syftet är med intervjun så att denne kan avgöra när informatio-
nen är tillräcklig, för att syftet ska vara uppfyllt. En del av planeringen blir då att be-
stämma vilken information som är tillräcklig. En avgränsning kan vara när intervjuaren 
har fått en begriplig helhetsbild utan inre motsättningar. (Lantz, 2007) 

I den öppna intervjun anges frågeområden och i den helt strukturerade intervjun finns 
det frågor grupperade under dessa frågeområden. Intervjun bör inledas med en beskriv-
ning av hur intervjun ska gå till, hur den ska dokumenteras, vad informationen kommer 
att användas till, vilket upplägg och syfte intervjun har, samt varför den intervjuade har 
valts. (Lantz, 2007) 

Nästa viktiga punkt är att frågorna kommer i en naturlig följd för respondenten, vilket 
inte alltid är den följd som det sedan är lättast att bearbeta informationen i. Det är bra att 
i förväg ställa upp frågorna på ett medhavt papper för att intervjuaren inte ska tappa 
tråden. (Lantz, 2007) 
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Att tänka på när frågor ska skrivas är följande: Täcker frågorna det som ska vara med 
och ligger det i en lämplig ordning. Behövs alla frågor? Är frågorna formulerade så att de 
inte går att missuppfatta? Fungerar frågorna i samband med de individer som de är av-
sedda för? (Patel, 1987) 

Det kan vara bra att mellan frågeomgångar och vid avslutandet av intervjun sammanfatta 
det som har sagts. Intervjuaren har då möjlighet att testa sin förmåga att spegla källan 
men även för att se till så att ingen viktig frågeställning har lämnats obesvarad. (Lantz, 
2007) 

2.4 WORKSHOP 
Vi valde att använda oss av en workshop i arbetet med att kartlägga NE:s arbetsprocess. 
Detta för att vi önskade få fram en nulägesbeskrivning och förbättringsförslag från dem i 
organisationen. Det blev även ett tillfälle att förankra vårt arbete så att det inte skulle 
kännas helt främmande vid ett eventuellt införande. Vid intervjuer fås många olika bilder 
av hur verkligheten ser ut. Det blir då ett stort ansvar för dem som intervjuar att sedan 
pussla ihop dessa bilder till en helhetsbeskrivning. När bilderna sedan inte överensstäm-
mer måste nya intervjuer göras för att försöka komplettera bilden. När berörda personer 
istället samlas till ett tillfälle kan oklarheter redas ut direkt när de dyker upp vilket under-
lättar undersökarens arbete avsevärt. 

Det finns få böcker som beskriver hur en workshop eller interaktivt seminarium ska pla-
neras och genomföras. Den mesta kunskapen finns hos dem som brukar genomföra 
liknande tillfällen och som vet hur grupper brukar reagera när de blir presenterade för 
olika uppgifter. Vi tog här kontakt med Kim Granroth, som arbetar på projektkontoret, 
för att få hjälp och idéer. Granroth har utformat PER (Project Experience Review) som görs 
i slutet av projekt för att ta fram en slutrapport. Vi använde oss av grundstenarna i PER, 
Producera – Strukturera – Reducera, när vi planerade vår workshop. 

En viktig punkt vid planeringen av en workshop är att sätta upp ett tydligt syfte för till-
fället så att de som leder workshopen kan styra upp diskussioner som kanske avviker 
från ämnet i för hög grad. Ledarna påverkar i stor grad deltagarna och instruktioner över 
vad som ska göras behöver vara tydliga. Det som inte heller får glömmas är att deltagar-
na påverkar varandra. När deltagarna delas in i små grupper bildar sig gruppen en egen 
uppfattning om vad som ska göras och sedan kan resultatet skilja sig mycket mellan 
grupperna. 

2.5 VÅR STUDIE 
Vår undersökning är mer av det kvalitativa slaget då vi använde oss av intervjuer och en 
workshop för att kartlägga NE:s processer. Upplägget och planeringen av dessa aktivite-
ter påverkar resultatet, men även vårt agerande under genomförandet påverkade de som 
deltog i övningen. Detta ställde krav på oss att göra en god planering av tillfällena så att 
önskat resultat och god noggrannhet skulle fås av övningen. 

Arbetet inleddes med en explorativ undersökning då vi började med en förstudie för att 
precisera vad huvudundersökningen skulle behandla. Ett bra sätt att göra en explorativ 
undersökning på är genom intervjuer och deltagande observationer (Patel, 1987). Obser-
vationerna har varit möjliga då vi har suttit i samma kontorslandskap som resten av 
gruppen samt givits möjlighet att delta i de dagliga mötena. 

Huvudstudien blev mer av det deskriptiva slaget då det gällde att hitta och beskriva av-
delningens arbetsprocess. Det blev även en totalundersökning av NE:s processer. Efter 
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att vi har beskrivit processerna fick vi inslag av en mer utvärderande undersökning när vi 
skulle analysera arbetssättet och komma med förbättringsförslag.  

2 .5 . 1  F Ö R S T U D I E  

Under förstudien var avsikten att få en överblick över NE, dels genom att knyta kontak-
ter, dels genom att titta närmare på de processer som redan fanns beskrivna. Detta efter-
som vårt uppdrag när vi kom till Scania var att ta fram en helhetsbild över arbetsproces-
sen på NE, från krav till färdig produkt.  

Vi genomförde ostrukturerade intervjuer med några objektledare för att få en inblick i 
vad det är som ska produceras på avdelningen och hur det hänger ihop mellan grupperna 
men även ut mot andra avdelningar. Objektledarna fick förklara de processer som redan 
fanns beskrivna, men även uttrycka vilka problem de såg med nuvarande arbetssätt. Vi 
träffade även en projektledare från projektkontoret för att få en utomståendes bild av 
NE, och se vilka problem han upplevde fanns och vilka konsekvenser det gav i projek-
ten. 

Vi träffade även två före detta examensarbetare som utförde sitt arbete på NME. Från 
dem fick vi dels en inblick i hur arbetet ser ut mellan NME och NE, dels några konkreta 
tips för vårt examensarbete. 

Förstudien resulterade i en planeringsrapport. Under förstudien planerade vi även pro-
jektet, definierade problemområde och syfte, samt gjorde en första avgränsning. Även 
litteraturstudie och informationsinsamling påbörjades i denna inledande fas av examens-
arbetet.  

2 .5 .2  G E N O M F Ö R A N D E 

Genomförandet kan delas upp i fyra faser: litteraturstudie, kartläggning, analys och visua-
lisering. Kartläggningen gjordes i två steg. Dels genom intervjuer med gruppcheferna på 
NE, dels genom att vi höll i en workshop där andra medlemmar från grupperna fick 
träffas och diskutera arbetssättet. 

Litteraturstudie 

Vi genomförde under arbetets gång en litteraturstudie för att hitta en grund för vår ana-
lys och våra förbättringsförslag i tidigare gjord forskning. Litteraturen som gicks igenom 
behandlar dels de begrepp som används i rapporten, dels hur en kartläggning bör 
genomföras. Även koncept såsom produkt- och mjukvaruutveckling tas upp eftersom 
det är vad den undersökta avdelningen arbetar med.  

För att hitta relevant litteratur har informationssökningar genomförts. Tillgången till 
universitets databaser har varit till stor hjälp i arbetet med att hitta intressanta artiklar. Vi 
har även undersökt vilka källor liknande examensarbeten använt sig av och sett om de 
varit intressanta för vår del. I de allra flesta fall har vi gått tillbaka till ursprungskällan för 
att säkerställa källans relevans. 

Kartläggning - intervjuer 

För att kartlägga arbetsprocessen på NE utgick vi från det material vi hade samlat ihop 
under förstudien. Vi bestämde oss för att genomföra intervjuer med gruppcheferna på 
NE. Målet med dessa intervjuer var att de skulle lista vilka roller som fanns i gruppen 
samt vilka de viktigaste arbetsuppgifterna var. Gruppcheferna hade också stort egenin-
tresse i att besvara frågorna så utförligt som möjligt eftersom vårt examensarbete kan 
komma att påverkar hela avdelningens arbete. Under intervjuerna var det viktigt att för-
söka få fram en nulägesbeskrivning istället för hur gruppcheferna tyckte att arbetet borde 
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ske. Vi poängterade detta i början av intervjuerna och ställde även kontrollfrågor under 
intervjuns gång.  

För att få så liknande form som möjligt på svaren använde vi oss av en PowerPoint-
presentation som mall, där aktiviteter, input och output för arbetsuppgifterna kunde 
fyllas i under intervjuns gång. Intervjuerna blev på så sätt standardiserade. Mallen under-
lättade mycket för att få en bra helhetsbild och det var lätt att fylla på när den intervjuade 
kom på något som hade glömts. För noggrannhetens skull var också mallen viktig efter-
som den gav oss en konsekvent utgångspunkt för intervjuerna. Intervjumallen finns i 
Bilaga 2. 

När alla intervjuer hade genomförts började vi koppla samman bilderna för att se hur 
pass bra input och output matchade mellan aktiviteter och grupper. Då empirin sedan 
sammanställts i rapporten skickades den ut på granskning till grupp- och sektionschefer 
på avdelningen. Detta för att säkerställa vår tolkning av det som sades under intervjuer-
na. Utifrån den informationen, tillsammans med problem som tagits upp, bestämde vi 
sedan vårt syfte med workshopen. 

Kartläggning - workshop 

Syftet med workshopen var att de olika grupperna skulle få komma med sin version av 
arbetssättet och att en diskussion skulle uppstå kring det. Workshopen hade även som 
syfte att de medverkande skulle komma fram till förbättringsförslag på de problem som 
de själva identifierar med nuvarande arbetssätt. Förhoppningen var även att detta skulle 
öka förståelsen mellan grupperna och ge insikt på vikten av att ha ett gemensamt synsätt 
på arbetsprocessen. Det blev således ett tillfälle att lära sig och dela med sig av sina egna 
erfarenheter.  

Alla grupper på NE hade åtminstone varsin representant samt att en person från grup-
perna NMEB, NMEO, NMEY och NMEZ deltog. De roller som fanns representerade 
var objektledare, testledare, testkoordinator, systemägare, mjukvaruarkitekt, utvecklings-
ingenjör och verktygsansvarig. En lista på dem som deltog finns i Källförteckningen i 
slutet av rapporten.  

För att få en så heltäckande bild och en så tillförlitlig workshop som möjligt var det vik-
tigt att få med personer från alla grupperna. Anledningen till att en del grupper hade fler 
representanter var för att vi ville täcka in flera roller från de grupperna. De som är ob-
jektledare, testledare och testkoordinator har en mer övergripande bild av utvecklings-
processen, systemägare har ett ansvar för de olika systemen medan arkitekten och ut-
vecklingsingenjörerna är de som arbetar med enskilda delar av systemen. 

Upplägget på workshop var som sagt strukturerat efter PER där delarna var att produce-
ra, strukturera och reducera. Under Producera-fasen handlade det om att sätta upp akti-
viteter som sker under utvecklingsarbetet. Detta längs en tidslinje som började med att 
det kom in krav och slutade i en färdig styrenhet.  

Strukturera-fasen var i sin tur uppdelad i tre delar, observationer, reflektioner och slut-
satser. Observationer skulle vara objektiva iakttagelser över vad som skedde i utveck-
lingsarbetet, exempelvis att: Vid den här tidpunkten är vi alltid sena. Vi valde sedan ut några 
observationer att arbeta vidare med. För varje observation skulle frågan: ”Varför finns det 
här problemet?” ställas. Om svaret i sin tur var ett annat problem skulle samma fråga ställas 
igen tills svaret var ett grundproblem utanför NE:s kontroll. Utifrån grundproblemet 
skulle sedan en slutsats formuleras. Det viktigaste med slutsatserna var att de formulera-
des på formen: Vi ska alltid göra det här i fortsättningen för att åtgärda problemet, eller vi 
ska aldrig mer göra så här. Det var ordet borde som skulle undvikas eftersom saker som 
borde göras sällan blir gjort. 
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I Reducera-fasen handlade det om att konkretisera slutsatserna till förbättringsförslag där 
mål med förbättringen fanns med, vilka som skulle genomföra det och i vilka steg det 
skulle ske. Det var dock stor skillnad i hur långt både reflektionerna, slutsatserna och 
förbättringsförslagen utvecklades i de olika grupperna.  

Analys 

Nästa steg i arbetet var att analysera materialet från intervjuerna och workshopen. Vi 
ritade upp ett flöde mellan aktiviteter med den input och output som framkommit under 
intervjuerna. Under detta arbete framkom om det fanns glapp mellan avdelningarna. 
Även oklarheter när det gäller ansvarsfördelningen mellan grupper kom fram. De teorier 
och referenser som presenteras i rapporten ger en grund för de förbättringsförslag som 
analysen leder fram till. Detta för att ge studien den pålitlighet som behövs och därige-
nom presentera väl grundade slutsatser som ett resultat av examensarbetet. 

Det var under analysfasen som arbetet avgränsades mot ett eller flera problem som vi 
ville inrikta arbetet mot. De olika steg som analysmodellen består av är: 

1. Identifiera processerna 

2. Strukturera processerna 

3. Visualisera processerna 

Modellen beskrivs närmare i kapitel 10. Vi definierade även vad vi menar med systemet 
NE och vilken processdefinition som skulle komma att gälla i analysen i samband med 
att analysmodellen togs fram. 

Visualisering 

Under denna fas ritades en helhetsbild över arbetsprocessen och genom diskussioner 
med handledare, chef, andra gruppchefer och några objektledare arbetades en modell 
fram som de flesta kunde ställa sig bakom och använda sig av. Vi presenterade modellen 
för de olika personerna och de fick ge sin åsikt om den. I vissa fall hade vi frågor om vårt 
förslag stämde överens med det nuvarande arbetssättet och i andra fall om de trodde 
förslaget var möjligt att genomföra. Detta eftersom överensstämmelse inom en kvalitativ 
forskning handlar om att se om resultatet är rimligt och ovan nämnda användare kunde 
hjälpa oss fastställa detta.  

Modellen färdigställs i Microsoft PowerPoint, då det redan finns stöd för detta på Scani-
as interna nät, och publiceras på hemsidan. Visualiseringen sker således i ett par steg: 

• En entydig helhetsbild ritas upp för NE 

• Resultatet publiceras på NE:s hemsida efter godkännande av ledningsgruppen 

Den sista av dessa punkter kan komma att ske efter att examensarbetet har avslutats be-
roende på tidsbegränsningen och att arbetet med avdelningens processer fortskrider efter 
att vi har avslutat vårt examensarbete. 

2 .5 .3  A V S L U T A N D E  

Som avslutning sker ett antal presentationer av arbetet. På Scania handlar det om att 
först presentera för cheferna på avdelningen under deras veckomöte. Sedan kan en pre-
sentation ske för alla intresserade på avdelningen. Vi ska även presentera delar av arbetet 
under ”Projektets dag” på Scania som hålls den 25 januari 2008. På universitetet är det 
en framläggning med tillhörande opponering som avslutar vårt arbete. 
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DEL 2 
TEORIER OCH 

REFERENSER 
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3 Process 
I  D E T T A  K A P I T E L  P R E S E N T E R A S  F Ö R S T  S Y S T E M S Y N S Ä T T E T  S O M  A N -

V Ä N D S  F Ö R  A T T  B E S K R I V A  E N  O R G A N I S A T I O N .  E F T E R  D E T  G Å R  V I  N Ä R -

M A R E  I N  P Å  P R O C E S S E R .  O L I K A  P R O C E S S D E F I N I T I O N E R  P R E S E N T E R A S  

S A M T  T E O R I E R  O M  H U R  P R O C E S S E R  K A N  K L A S S I F I C E R A S .  A V S L U T N I N G S -

V I S  B E H A N D L A S  M O D E L L E R I N G ,  K A R T L Ä G G N I N G  O C H  V I S U A L I S E R I N G  

A V  P R O C E S S E R .  

3.1 SYSTEMSYNSÄTTET 
Många organisationer förstår sig inte på sin utvecklingsprocess, speciellt inte som ett 
integrerat och övergripande system. Systemsynsättet behövs således för att dokumentera, 
analysera och förstå den övergripande bilden. (Archibald, 1992)  

Systemsynsättet innebär att vi ser en organisation som ett antal delar, komponenter, som 
är beroende av och relaterade till varandra. Synsättet underlättar att se mönster och vikti-
ga beroendeförhållanden för att kunna förstå det grundläggande funktionssättet i organi-
sationen. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

Det finns många olika delar i ett system, vilket illustreras i Figur 3.1.  

 
Figur 3.1 Viktiga begrepp inom systemteorin. Källa. Bruzelius & Skärvad (2000) 

Miljön och systemet skiljs åt genom systemgränsen. Miljön är allt som ligger utanför sy-
stemet, men kan avgränsas till allt som ligger utanför systemet och ändå påverkar syste-
met. Organisationer betraktas som ett öppet system då de utbyter material och informa-
tion med aktörer i miljön. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

När system och delsystem ska definieras finns det två olika sätt att göra detta på. Det 
strukturella systemet definieras av sina komponenter medan det funktionella systemet 
definieras av systemets resultat. En dator är ett exempel på ett strukturellt system och ett 
produktionssystem är ett funktionellt sådant. Svårigheten med ett strukturellt system är 
att veta vilken output det har och det kan ibland uppstå dysfunktioner. I det funktionella 
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systemet är det istället svårt att identifiera vilka komponenter som finns med i systemet. 
Därför kan det vara bra att arbeta med bägge samtidigt. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

Det finns också hög eller låg systemnivå där systemet kan välja att betraktas ur ett stort 
perspektiv, såsom vad är input och output till organisationen, eller ur ett litet perspektiv, 
såsom vad är input och output till de många olika komponenter som organisationen be-
står av. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

För att skapa en förståelse för hela systemet, som en organisation eller en verksamhets-
process, måste delarna förstås var för sig. 

• Systemet måste kunna förstås från flera perspektiv och utgångspunkter. 

• Relationer till omvärlden och hur interaktion med omvärlden sker, måste tydlig-
göras. 

• Vilka olika delar systemet har, vilka samband som finns mellan dem och den öm-
sesidiga påverkan de utverkar på varandra. 

• Hur systemet har vuxit fram och utvecklats och hur det nuvarande beror av hän-
delser i systemets historia. 

• Vilka de ledande delsystemen är, alltså vilka delar är mest avgörande för effektivi-
teten och inlärningsförmågan i systemet. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

Principen om överensstämmelse är viktig hos systemsynsättet då exempelvis kundernas 
förväntningar och önskemål måste stämma överens med det som systemet producerar 
för att det ska gå att sälja produkten. Även att alla komponenter hos systemet måste 
stämma överens för att systemet ska kunna producera en bra produkt. (Bruzelius & 
Skärvad, 2000) 

Bergman och Klefsjö (2002) tycker även att det är viktigt att identifiera leverantörerna till 
processerna för att få en effektiv process. Leverantörerna behöver tydlig information om 
vad som krävs för att resurserna ska minimeras och kunderna ska bli nöjda. (Bergman & 
Klefsjö, 2002) 

3.2 PROCESSDEFINITION 
Med process menar Pfleeger och Atlee (2006) en följd av steg som involverar aktiviteter, 
begränsningar och resurser, som producerar ett önskat resultat av något slag. En process 
har följande specifika drag:  

• Processen föreskriver alla huvudsakliga processaktiviteter. 

• Processen använder sig av resurser, är begränsad av exempelvis ett schema och 
producerar komponenter eller hela produkter. 

• Processen kan bestå av delprocesser som är länkade på något sätt. Den kan också 
vara definierad som en hierarki av processer som är organiserade så att varje pro-
cess har sin egen processmodell.  

• Varje aktivitet har ingång- och utgångskriterium, så att början och slut är definie-
rat. 

• Aktiviteterna är organiserade i en entydig följd så att det är klart när en aktivitet 
ska utföras relativt de andra aktiviteterna. 

• Alla processer har uppsatta mål förklarade för varje aktivitet. 
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• Begränsningar och kontroll kan appliceras på en aktivitet, resurs eller produkt. 

Processer är viktiga för att ge struktur och överensstämmelse åt en given mängd aktivite-
ter. Utan en beskriven process blir det även mycket svårare att förbättra arbetssättet, 
eftersom det då är svårt att gå tillbaka och se vilken del som kan ändras på. En doku-
menterad process underlättar även inlärning och gör det lättare att sprida den till andra. 
(Pfleeger & Atlee, 2006) 

Bergman och Klefsjö (2002) använder istället följande definition av en process: 

”En uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” 
Processen transformerar inkommande information och material till olika typer av varor 
och tjänster. Målet med en process är att tillfredsställa kunderna med produkten samti-
digt som resursåtgången är minimal. Processen drivs av människor och deras inbördes 
relationer, samt de hjälpmedel som de har tillgång till.  

Willoch (1994) pratar om affärsprocesser och har då följande definition: 

”En affärsprocess är en samling sammanhängande aktiviteter, som skapar ett vär-
de som kunden kan uppfatta. Det vill säga, ett arbete som utförs av organisationen 
och som kunden är villig att betala för.” 

Affärsprocessen har två kännetecken. Den första är att processen har kunder som är 
mottagare till processens resultat, de kan vara antingen interna eller externa. Processen 
korsar även organisatoriska gränser, antingen mellan interna funktioner eller externa or-
ganisationer såsom mellan kunder och leverantörer. Problem uppstår med dessa tvär-
funktionella processer av flera olika anledningar. Processen blir fragmentarisk när det är 
många funktioner involverade i den. Utan ett namn och en bild på processen glöms den 
kanske bort vid förändringar. När det inte heller finns en uttalad processägare är proces-
sen anarkistisk, varje funktion tar hand om sin del men glömmer helheten vilket kan leda 
till suboptimering. (Willoch, 1994) 

3 .2 . 1  U P P D E L N I N G  A V  P R O C E S S E R  

En uppdelning kan ske av processerna beroende på vilken funktion de fyller i organisa-
tionen. Enligt Bergman och Klefsjö (2002) finns tre stycken olika typer av processer. 
Dessa illustreras i Figur 3.2.  

 
Figur 3.2 Illustration över ett företags olika processer. Källa: Bergman & Klefsjö (2002) 

• Huvudprocessen är den process som ska uppfylla de externa kundernas behov. 
Den förädlar de produkter som organisationen erbjuder. Den kan även kallas 
kärnprocess eller operativ process. Exempel på en huvudprocess kan vara en 
produktionsprocess. 
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• En stödprocess tillhandahåller verktyg och resurser för huvudprocessen. Dess 
kunder är interna. Exempelvis är underhåll av informationssystemet en stödpro-
cess. 

• Nästa typ av process är ledningsprocessen. Denna har till uppgift att besluta om 
mål och strategier för organisationen samt att driva förbättringar av de andra 
processerna. En process för strategisk planering skulle kunna vara exempel på en 
ledningsprocess. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Keen (1997) har istället delat upp en verksamhets processer i fem olika kategorier. Dessa 
är identitetsprocesser, prioritetsprocesser, bakgrundprocesser, processer som är lagstad-
gade samt processer som görs av tradition. 

En identitetsprocess är en process som definierar företaget, både för egen del, för dess 
kunder och investerare. Det är den som differentierar företaget från dess konkurrenter 
och den är kärnan till att företaget är framgångsrikt. Prioritetsprocesser är sådana som 
gör att företaget effektivt kan utföra identitetsprocessen. Den är inte synlig för kunderna, 
de tänker inte på den så länge den fungerar, men om den misslyckas blir effekterna 
märkbara. Bakgrundsprocesserna är nödvändiga som ett stöd för det dagliga arbetet. 
Som bakgrundsprocesser räknas löneadministration, bokföring och dokumenthantering. 
De är synliga och därför lätta att ändra på. Det generas dock inte lika mycket extra värde 
av att förbättra en sådan jämfört med att förbättra en identitets- eller prioritetsprocess. 
Lagstadgade processer är sådant som lagen kräver ska utföras. Det handlar om att hante-
ra skatter, pensioner och försäkringar åt anställda och liknande. Dessa processer produ-
cerar sällan mervärde för företaget utan är snarare en belastning. Det finns nästan alltid i 
företag, arbetsuppgifter som görs för att de alltid har gjorts. De kan vara svåra att upp-
täcka eftersom de är djupt rotade i organisationen. De har inte längre något syfte och 
tillför inte något värde till organisationen eller produkten. Om en sådan process hittas 
ska den överges för att minska belastningen på företaget. (Keen, 1997) 

3.3 MODELLERING AV PROCESSER 
Det finns många olika sätt att definiera slutprodukten av en kartläggning, oftast är det 
dock någon form av modell. Nedan presenteras en definition på vad som menas med en 
modell och hur en sådan tas fram. 

En modell är enligt Weisbord (1983) en förenkling av en företeelse för att göra det lätta-
re att studera och förstå den. Det kan också vara en konkret utformning av en teori eller 
innebära ett ”idealbeteende”, så att andra kan identifiera sig med de beteenden som finns 
i modellen.  

Det finns dock några faror att ta hänsyn till vad det gäller processkartläggningar och de 
modeller som de resulterar i. Detta eftersom det är lätt att helt förlita sig på modellen 
och vilja komplettera den med mer och mer exakt information. Det är viktigt att komma 
ihåg att resultatet av kartläggningen endast är en modell av verkligheten. (Ross, 1994) 

3 .3 . 1  K A R T L Ä G G N I N G 

Här nedan belyses två olika syner på kartläggning med olika fokus. Först med fokus på 
att generera en systembeskrivning och därefter med fokus på att genomföra en process-
kartläggning Vi ser dock att de har snarlika tillvägagångssätt och strävar efter att nå lik-
nande resultat. 

För att kunna göra en systembeskrivning måste en analys av systemet göras. Först måste 
det klargöras på vilken systemnivå som beskrivningen ska gälla och vilka systemets grän-
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ser är. Även syftet med systembeskrivningen måste bestämmas eftersom det behövs för 
att ta fram systemets delsystem. Sedan blir nästa steg att kartlägga systemets input, trans-
formation och output. När en kartläggning görs är det viktigt att studera olika restriktio-
ner och störningar som finns och påverkar systemet. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

Framgångsrik processkartläggning kräver enligt Ross (1994) ett strukturerat tillväga-
gångssätt, vilket åskådliggörs i Figur 3.3.  

 
Figur 3.3 Ett strukturerat angreppssätt för processkartläggning.  
Källa: Översatt från Ross (1994) 

Först gäller det att identifiera de affärskritiska processerna och vilket fokus undersök-
ningen ska ha. Viktiga nyckeltal måste tas fram och definieras för processerna. Därefter 
skapas den visuella modellen. Att åstadkomma en tydlig visualisering som är lätt att för-
stå är det svåraste i denna fas. Huvudrekommendationen för kartläggning av processer är 
att sträva efter att börja på en hög nivå och inte börja tänka på detaljerna för tidigt. Ris-
ker med att börja på för låg systemnivå är exempelvis att det begränsar tankegången och 
möjligheterna, vilket kan leda till suboptimering. (Ross, 1994) 

Kartläggningen bör sedan resultera i två modeller, en där nuläget beskrivs och där de 
icke-värdeskapande aktiviteter identifierats, och en som ses som en potentiell modell där 
processerna finns beskrivna utan de icke-värdeskapande aktiviteterna. Att använda sig av 
processkartläggning på detta sätt kan vara ett effektivt sätt att uppmärksamma ledningen 
om de brister som finns i de nuvarande processerna. (Ross, 1994) 

3 .3 .2  S Y N S Ä T T  P Å  M O D E L L E R I N G  

Den modell som byggs upp är ett sätt att styra verksamheten. Det finns ett antal dimen-
sioner att styra efter. Dessa är uppgifter eller mål, resurser, regler för handlingsalternativ 
samt processer. För varje dimension svarar ett modellperspektiv. Mål representeras av 
intentionsperspektivet och processer av agerandeperspektivet. Resurser och regler har 
samma namn för dimensionen och perspektivet. De olika dimensionerna och perspekti-
ven vid modellering illustreras i Figur 3.4. (Nilsson, 2004) 

 
Figur 3.4 Grundläggande dimensioner och perspektiv vid modellering av en process.  
Källa: Nilsson (2004) 

Intentionsperspektivet handlar om varför saker ska göras och kan utryckas som regler 
för verksamheten. Det motiverar även agerandet och avser vilka önskade tillstånd som 
finns för resurserna. Agerandet svarar på vad som ska göras, vem ska göra det och lik-
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nande frågor. Agerandet skapar och konsumerar de olika resurserna. Agerandet initieras 
och kontrolleras även av reglerna. Det reglerna gör är att säga vad som ska ske om ett 
villkor är uppfyllt. De definierar vilka tillståndsövergångar som finns för resurserna. 
(Nilsson, 2004) 

En utvidgning kan göras av modellperspektivet om kommunikations- och interaktions-
perspektivet läggs till. Perspektivet handlar om de typer av meddelande som används 
inom organisationen. (Nilsson, 2004) 

En av de viktigaste delarna när processen ses på ur intentionsperspektivet är att formule-
ra processens syfte. Syftet ska förklara processens existens och det bör formuleras i ter-
mer av kundens eller omgivningens behov. En annan viktig del är namngivningen av 
processer eftersom det styr hur människor tänker på processen. Namnet bör om möjligt 
spegla syftet med processen, i andra hand vad som görs i processen. Det som ska undvi-
kas är formuleringar som syftar till hur och med vad processen genomförs samt namn 
som knyter processen till en organisatorisk enhet. (Nilsson, 2004) 

3.4 VISUALISERING 
Den visuella uppfattningen handlar om att hämta meningen ur det som våra ögon upp-
fattar. Det är den som låter oss känna igen ett rum och människorna i det. Vi tar här upp 
Gestalts lagar och ger exempel på hur de kan användas vid design av modeller eller inter-
aktiva system, för att sedan presentera förslag på notation för processbeskrivningar. 

Både saker som ligger nära varandra och liknar varandra grupperas ihop när vi ser på 
dem (Benyon et al, 2004). Det är värt att tänka på när objekt ska placeras ut. De saker 
som har liknande innebörd kan då planeras bredvid varandra för att underlätta för an-
vändaren att hitta. Det bör även finnas en konsekvens i valet av formgivning så att figu-
rer som är likadana betyder samma sak. 

Vi tenderar även att uppfatta mjuka och kontinuerliga mönster istället för osamman-
hängande och avbrutna mönster. Det är även så att en stängd figur är lättare att uppfatta 
än om den är ofärdig eller öppen. Ibland lägger vi även till information för att lättare 
uppfatta en figur. Människan har även en förmåga att uppfatta helheten så att den bety-
der mer än summan av alla ingående delar. (Benyon et al, 2004) 

3 .4 . 1  N O T A T I O N  

Nilsson (2004) presenterar ett antal symboler för grafisk grundnotation som vanligtvis 
används vid processmodellering (se Figur 3.5). 
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Figur 3.5 Grundnotation vid processmodellering. Källa: Nilsson (2004) 

I denna grundnotation beskrivs exempelvis fysiska resurser som lådor och informations-
resurser antingen som romber eller som text på en flödeslinje. Objekten, vars flöde som 
kartläggs, går in i processen i pilens riktning. (Nilsson, 2004) 

Eftersom visualiseringen ska ske i PowerPoint kan vi jämföra Nilssons (2004) grundno-
tation med några av de symboler som finns i PowerPoint för visualisering av processer 
(se Figur 3.6). 

 
Figur 3.6 Grundnotation för flödeskartor i Microsoft PowerPoint, 2002 

En skillnad mellan dessa två grundnotationer är främst sättet att visualisera en process 
och en informationsresurs eller datalager på. Med PowerPoints notation skulle en faktura 
exempelvis representeras av symbolen för dokument, även om den kom i elektronisk 
form. Den första symbolen som Nilsson (2004) använder för att beteckna en process 
finns inte med i PowerPoints grundnotation för flödeskartor. Den finns dock med under 
en annan beteckning i PowerPoint. Symbolerna för dataobjekt eller ett system och beslut 
är dock desamma. 
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4 Produktutveckling 
I  D E T T A  K A P I T E L  P R E S E N T E R A S  F Ö R S T  T E O R I E R  K R I N G  S T A T I S K -  O C H  

D Y N A M I S K  P R O D U K T U T V E C K L I N G  F Ö R  A T T  S E D A N  Ä V E N  P R E S E N T E R A  

T A N K E N  B A K O M  L E A N  P R O D U K T U T V E C K L I N G .  E F T E R  D E T  K O M M E R  E N  

D I S K U S S I O N  O M  V I L K A  E G E N S K A P E R  S O M  U R S K I L J E R  E T T  P R O J E K T .  

S L U T L I G E N  P R E S E N T E R A S  T E O R I E R  K R I N G  R E S U R S H A N T E R I N G  O C H  

P L A N E R I N G  I  O R G A N I S A T I O N E R  M E D  M Å N G A  P Å G Å E N D E  P R O J E K T .  

Enligt Morgan och Liker (2006) är en stark produktutveckling ett företags nyckelkompe-
tens. Detta eftersom det är i produktutvecklingsorganisationen som grunden för framtida 
framgångar läggs. 

4.1 STATISK OCH DYNAMISK PRODUKTUTVECKLING 
Ottosson (1999) anser att det finns två olika synsätt på produktutveckling, det statiska 
och det dynamiska. Det statiska synsättet kännetecknas av låg grad av flexibilitet, detalje-
rad långtidsplanering och centraliserade beslut medan det dynamiska handlar mer om 
översiktlig långtidsplanering, detaljerad närtidsplanering, stor flexibilitet och decentralise-
rade beslut.  

Det statiska synsättet utgår ifrån att all verksamhet kan delas upp i mindre delar, ner till 
individnivå och att dessa delar sedan kan styras exakt. Om utfallet inte då blir det tänkta 
beror det på dålig planering eller svagt ledarskap. (Ottosson, 1999) 

Under det statiska synsättet hamnar seriell utveckling. Seriell utveckling innebär att akti-
viteterna sker efter varandra, i en tydlig följd och att varje funktion inom organisationen 
genomför sin del innan de lämnar vidare till nästa. En svårighet med detta är att få en bra 
kommunikation mellan de olika funktionerna vilket kan göra att beslutspunkter kan bli 
svåra att passera och det leder till fördröjningar och ökade kostnader för projektet. (Ot-
tosson, 1999) 

Tas ett steg mot en mer parallell utveckling kallas det för semiparallell utveckling. Här 
placerar Ottosson (1999) in Vattenfallsmodellen och Sneda vågen. Detta eftersom de är 
seriella i sitt genomförande med vissa inslag av parallella aktiviteter. De är fortfarande 
statiska då de har strikta regler för hur och i vilken ordning aktiviteterna ska genomföras. 

I den parallella utvecklingen ska alla aktiviteter startas samtidigt och drivas parallellt med 
integrerade team. Det parallella arbetet resulterar i en kortare ledtid och de integrerade 
grupperna minskar risken att funktionerna ska hamna i konflikter. Tanken är även att 
utvecklingen ska utgå från behov som finns på marknaden och ge produkterna en större 
användbarhet. Nackdelen med detta är att radikala idéer som kan dyka upp i utvecklings-
processen inte tas tillvara på, eftersom det inte ännu finns ett behov av dem på markna-
den. En annan nackdel är att det kan vara svårt att utgå från kundbehov eftersom kun-
den inte alltid vet eller kan uttrycka vad de önskar. (Ottosson, 1999) 

Dynamisk produktutveckling innebär att på ett dynamiskt och resurseffektivt sätt ta fram 
kvalitativa produkter. Utvecklingen ska ske med användaren i fokus och med hänsyn till 
miljö-, samhälleliga och företagsekonomiska krav. För företaget är det fyra huvuddelar 
som är avgörande för hur väl produktutvecklingen lyckas. Dessa delar är organisation, 
lokaler, strategi och utvecklingsverktyg. (Ottosson, 1999) 
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4.2 LEAN PRODUKTUTVECKLING 
Lean produktutveckling är ett koncept som Toyota använder sig av i sin produktutveck-
ling. Grundtanken är här, som i övriga Toyotas verksamhet, att eliminera slöseri. Inom 
produktutveckling blir slöseri de aktiviteter som kostar tid eller pengar, men som inte 
ökar värdet på produkten ur kundens perspektiv. Kunden är alltid först i kedjan i en lean-
process, det är där slöserielimineringen börjar. Det är därför viktigt att det är den person 
som har mest information om produktutvecklingsprojektet som helhet och om kundens 
önskemål som också beslutar vilken ny teknologi som ska användas. På Toyota är detta 
en och samma person, the Chief Engineer. Toyotas produktutvecklingssystem har blivit ett 
av världens bästa baserat på detta tankesätt. (Morgan & Liker, 2006) 

Produktutvecklingen på Toyota stöder sig på integrationstriangeln, som är en modell för 
hur de arbetar i sitt produktutvecklingssystem. Integrationstriangeln integrerar tre viktiga 
delsystem i lean produktutvecklingssystemet, processen, kunniga medarbetare samt olika 
verktyg och teknologiska hjälpmedel (se Figur 4.1). (Morgan & Liker, 2006) 

 
Figur 4.1 Integrationstriangeln för Toyotas produktutvecklingssystem.  
Källa: Översatt från Morgan och Liker (2006) 

De 14 principer som presenterades i The Toyota Way (Liker, 2004) har omarbetats och 
blivit 13 principer som anpassats till produktutveckling. Dessa principer hör till olika 
delar av integrationstriangeln men är samtidigt integrerade i varandra. De fyra första sor-
teras in under delsystemet process, de sex efterföljande principerna hör till delsystemet 
kunniga medarbetare och de sista tre tillhör delsystemet verktyg och teknologiska hjälp-
medel. (Morgan & Liker, 2006) 

De principer som viktiga för resultatet av detta examensarbete presenteras under de olika 
delsystemen nedan.  

4 .2 . 1  P R O C E S S  

Med process menas här att illustrera värdekedjan från råmaterial till färdig produkt. En 
del av Toyotas filosofi bygger på kontinuerlig utveckling. Dock är kontinuerlig utveckling 
inte möjligt utan ett standardiserat arbetssätt och därför behövs en väl definierad arbets-
process. (Morgan & Liker, 2006) 

Princip 1 – Kunddefinierat värde 

Denna princip handlar om att definiera vad värde är ur kundens perspektiv. Detta för att 
kunna separera värdeskapande aktiviteter från icke-värdeskapande aktiviteter, det vill 
säga slöserier. Inom produktutveckling finns det främst två kategorier för slöserier. 
(Morgan & Liker, 2006) 
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Den ena är slöserier som uppkommer på grund av bristande ingenjörskonst. Detta leder 
exempelvis till att de produkter som utvecklas är bristande i prestanda, vilket är ett allvar-
ligt slöseri. (Morgan & Liker, 2006) 

Den andra slöserikategorin behandlar slöserier som uppkommer i själva produktutveck-
lingsprocessen. Insikter från köteorier, såsom att över 80 procents kapacitetsutnyttjande 
leder till att en liten förändring i arbetsmängden ger stor påverkan på ledtiden, hjälper för 
att råda bot på denna typ av slöserier. Dessutom hjälper även tekniker för att kartlägga 
processen att minska denna typ av slöserier. (Morgan & Liker, 2006) 

Princip 2 – Möt svårigheter tidigt 

Denna princip behandlar hur viktigt det är att satsa resurser i början av produktutveck-
lingsprocessen för att grundligt utforska alternativa lösningar då lösningsmängden är 
som störst. I början av processen är kostnaden lägst för de beslut som har stor effekt på 
den slutgiltiga produktens framgång. (Morgan & Liker, 2006) 

Här ingår Kentou-fasen, som ligger tidigt i produktutvecklingsprocessen, vilket är den fas 
då Toyota fokuserar på integrerad problemlösning. Detta är en lärande och utforskande 
period då Toyotas mest erfarna ingenjörer löser uppskattningsvis 80 procent av ett pro-
grams tekniska problem. Genom detta minskar de drastiskt slöserier som uppkommer på 
grund av sena ändringar i konstruktionen. (Morgan & Liker, 2006) 

Princip 3 – Jämna ut arbetsbördan 

Det är inte endast slöserier i form av icke-värdeskapande aktiviteter som Toyota har eli-
minerat i sina processer. Även ojämnheter i arbetsbörda och överbelastningar måste 
identifieras och elimineras. Produktutvecklingsprocessen skiljer sig dock från en produk-
tionsprocess. Detta eftersom det inom produktutveckling genomförs många parallella 
aktiviteter, som det dessutom finns ett stort beroende emellan. Det gäller att hitta de 
olika arbetsflödena som genomför en viss uppgift, det vill säga, omvandlar input till out-
put. (Morgan & Liker, 2006) 

Liker (2006) sade i sitt föredrag på Scania att mycket av slöserierna i en produkt-
utvecklingsprocess beror på att de olika delarna måste interagera med varandra. Genom 
att reducera de områden som inte tillför värde minskas även tidsåtgången för de aktivite-
ter som är värdeskapande för kunden. 

Toyota är känt för sitt behovsbaserade produktionssystem där inget produceras om det 
inte finns ett behov längre fram i kedjan. Detsamma gäller inom produktutveckling. Var-
je ingenjör ska veta vad som behövs för att kunna göra sitt jobb och ska själv söka rätt 
på nödvändig information. (Morgan & Liker, 2006) 

Princip 4 – Standardisera produkten, processen och kompetensen 

En utmaning med produktutveckling är att minska variationen samtidigt som kreativite-
ten bevaras. Toyota menar att det är viktigt att standardisera produkt, process och kom-
petens. Detta som en bas för flexibilitet, hålla en hög takt och få förutsägbara resultat. 
För att kunna göra detta har Toyota tagit fram tre kategorier för standarder. De tre kate-
gorier som Toyota har tagit fram är, standarder för design, processer och ingenjörskun-
nande. Det är den funktionella organisationens ansvar att äga och förvalta dessa standar-
der. (Morgan & Liker, 2006) 

Designstandarder manifesteras i checklistor för ingenjörerna, standardarkitektur och 
genom gemensamma komponenter och plattformar, allt för att skapa en robust och 
återvinningsbar designarkitektur. (Morgan & Liker, 2006) 



K A R T L Ä G G N I N G  O C H  V I S U A L I S E R I N G  A V  P R O C E S S E R  

 26 

Standardiseringar i processen involverar både produktutvecklingsprocessen och produk-
tionsprocessen och finns inbyggd i enskilda komponenters utvecklingsplaner samt i de-
taljerade planer för tillverkningsprocessen. Det rör sig om att standardisera gemensamma 
aktiviteter och aktiviteternas sekvens och varaktighet. Detta används sedan som en bas 
för kontinuerlig förbättring av processen. (Morgan & Liker, 2006) 

Genom mentorskap, strategiska arbetsuppgifter och periodiska bedömningar av uppvi-
sad kompetens tas standardiseringar för kunnande och kompetens hos ingenjörer och 
tekniska team, fram. En ny ingenjörs karriär består i att skapa sig en djup teknisk förstå-
else som gör att denne klättrar i den tekniska hierarkin inom den funktionella avdelning-
en. (Morgan & Liker, 2006) 

4 .2 .2  K U N N I G A  M E D A R B E T A R E  

Detta delsystem i lean produktutvecklingssystemet är det som innefattar arbetet med att 
rekrytera och lära upp nya ingenjörer, samt ledarskapsstilar och lärande hos Toyota. Det 
är således Toyotas företagskultur, och vad den innebär, som tas upp i principerna nedan. 
(Morgan & Liker, 2006) 

Princip 5 – Chief Engineer 

Toyotas lean produktutvecklingssystem är lett av en Chief Engineer (CE) som har kunska-
per att leda systemintegrationen, både i produkten och genom att integrera de människor 
som arbetar med programmet. Denna princip handlar om att utveckla ett system med en 
CE. Den unika rollen som Toyotas CE är att vara det lim som håller ihop hela produkt-
utvecklingen. Den tekniska integrationen hos Toyota är således CE-systemet. (Morgan & 
Liker, 2006) 

Rollen som CE skiljer sig från den traditionella projektledningsrollen i många aspekter. 
För det första är CE inte ansvarig för att leda ingenjörerna i det dagliga arbetet, undanta-
get är en liten grupp assistenter. CE leder genom personliga influenser, tekniskt kunnan-
de och auktoritet över produktbeslut. För det andra representerar CE kunden och är 
dennes röst. CE är även ansvarig för programmets framgång, från koncept till försälj-
ning. För det tredje fokuserar CE mer på beslut som berör systemintegration än på per-
sonalbeslut och projektadministration. (Morgan & Liker, 2006) 

Princip 6 – Toyotas organisationsmatris 

För att få en bra balans mellan funktionell expertis och tvärfunktionell integration kan 
organisationen ordnas i ett matrissystem (Morgan & Liker, 2006). För- och nackdelar 
med funktionell organisation respektive projektorganisation illustreras i Figur 4.2. 

 
Figur 4.2 Författarnas sammanställning av styrkor och svagheter med funktionell organisa-
tion respektive projektorganisation. Utifrån text i Morgan & Liker (2006) 

Det finns både för och nackdelar med en funktionell organisation. Fördelarna är att en 
hög grad av specialisering återfinns inom varje funktion. Nackdelarna är dock att detta 
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ofta leder till suboptimering. Om organisationen däremot endast fokuserar på produk-
terna eller projekt uppkommer helt andra för- och nackdelar. Fördelarna blir då att varje 
team arbetar mot gemensamma produkt- eller projektmål och har ansvar för dessa. 
Nackdelarna är dock att resursutnyttjandet i en sådan organisation inte är effektivt. 
(Morgan & Liker, 2006) 

Toyota, som inte tycker om att kompromissa, ville ha fördelarna från de båda organisa-
tionsformerna utan deras respektive nackdelar. Detta har de lyckats med genom att 
kombinera en stark funktionell organisation med CE-systemet på andra sidan av matri-
sen. (Morgan & Liker, 2006) 

Systemet fungerar på grund av dessa fem skäl: 

• Kunden kommer först. Detta är något som finns inpräntat hos varje ingenjör hos 
Toyota sedan dag ett. Alla vet dessutom att det är CE som representerar kunden. 

• CE är respekterad. Rollen som CE är mycket meriterande och högt uppsatt hos 
Toyota. Detta framtvingar varje ingenjör att stödja CE. 

• CE har tillgång till högt uppsatta chefers stöd. Det är CE:s bil och CE kan när som 
helst begära hjälp från högsta ledningen på Toyota. 

• Den funktionella ledningen har förståelse för att kunden kommer först och vikten av tvärfunk-
tionellt samarbete. Då utvärderingar av ingenjörerna görs tas förmågan att samarbe-
ta med i bedömningen. 

• Respekt för hierarkin. På Toyota respekteras de som har mer erfarenhet och är hög-
re upp i hierarkin. Detta understöds av den japanska kulturen. (Morgan & Liker, 
2006) 

Princip 7 – Ingenjörens karriär hos Toyota 

Djupa tekniska kunskaper hos ingenjörerna är viktigt för lean produktutvecklings-
systemet. Hos Toyota är detta högt värderat och utvecklingen av människor anses vara 
av lika stor vikt som produktutvecklingen i sig. Chefer är upplärda i att se varje konstruk-
tionsprojekt som ett tillfälle att utveckla sina ingenjörer. (Morgan & Liker, 2006) 

Hos Toyota börjar arbetet med att utveckla ingenjörerna med en noggrann anställnings-
process. Sedan utvecklas en karriärväg som lägger tonvikt på förvärvande av djupt tek-
niskt kunnande inom ett specifikt område. Dessutom är filosofin sådan att ingenjörerna 
uppmuntras att själva utforska hur saker och ting fungerar och vilka problem som finns. 
(Morgan & Liker, 2006) 

En ingenjörs karriärutveckling hos Toyota benämns ”Toyota T”. Detta symboliserar att 
en ingenjörs karriär börjar med en kort tids bredare perspektiv. Efter den breda basen 
utvecklas ingenjörerna under en lång tid inom ett specifikt tekniskt område. (Morgan & 
Liker, 2006) 

Princip 9 – Bygga in lärandet i utvecklingsarbetet 

Den nionde principen handlar om att bygga in lärande och kontinuerlig utveckling i lean 
produktutvecklingssystemet. Att konfrontera, lösa och lära sig av problem har blivit en 
av Toyotas stora styrkor i produktutvecklingen. Ett tekniskt problem ses som ett tillfälle 
att öka sitt kunnande, växa och förbättra sin prestationsförmåga. Positivt problem-
lösande beteende uppmuntras. Kentou-fasen, som nämndes i Princip 2 – Möt svårigheter 
tidigt, ses således som en period av intensivt lärande. (Morgan & Liker, 2006) 
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För att utveckla och bibehålla en lean produktutvecklingsprocess behöver ett företag 
omvandla problemen till organisatoriska inlärningstillfällen och efterföljande kontinuerlig 
utveckling. Detta betyder att en betydande mängd tid och resurser måste läggas på att 
utveckla problemlösandet för att det ska finnas mekanismer för att infånga, verifiera, 
kodifiera och dela med sig av kunskapen och lösningarna. För Toyota innebär överfö-
ringen av tyst kunskap att människor måste lära känna varandra så bra att de delar med 
sig av viktiga insikter. (Morgan & Liker, 2006) 

Ytterligare ett bra tillfälle för lärande är i verifierings- och valideringsfaserna. Erfarenhe-
ter från dessa faser är viktiga att ta till sig i produktutvecklingen. Genom att testa delsy-
stemen under normala såväl som onormala förhållanden pressas de till sin yttersta gräns. 
På detta sätt förvärvar Toyota många lärdomar om delsystemens egenskaper inför fram-
tida utveckling. (Morgan & Liker, 2006) 

4 .2 .3  V E R K T Y G  O C H  T E K N O L O G I S K A  H J Ä L P M E D E L  

Detta handlar om verktyg och teknologiska hjälpmedel som finns tillgängliga för att 
stödja processen och underlätta för medarbetarna att förmedla information. (Morgan & 
Liker, 2006) 

Princip 11 – Anpassa verktygen till organisationen 

Teknologin ska förstärka människorna, inte ersätta dem, och stödja lean produktutveck-
lingsprocessen, istället för omvänt. Att addera nya teknologiska verktyg i ett fundamen-
talt bristande produktutvecklingssystem kommer inte att hjälpa särskilt mycket. Toyota 
har insett att endast teknologi inte kan representera någon meningsfull konkurrensfördel 
i sig, delvis för att teknologin lätt kan kopieras av andra. Därför arbetar Toyota mycket 
med att anpassa teknologiska verktyg till the Toyota way innan de implementeras. Det är 
mycket viktigare lägga ner tid och energi på att se till att teknologin verkligen passar in 
med människorna och processen. (Morgan & Liker, 2006) 

Princip 12 – Håll kommunikationen enkel 

Denna princip behandlar att ordna organisationen genom enkel, visuell kommunikation. 
Även om kultur och kundfokus är det som håller ihop Toyotas organisation finns det ett 
antal enkla verktyg som hjälper till att arrangera de många designers och ingenjörer som 
fokuserar på sin tekniska specialitet. Kommunikationen som sker bör vara riktad, till-
räcklig, noggrann och fokusera på grundläggande fakta. Ett av de verktyg som finns för 
att stödja effektiv kommunikation är A3-rapporter, vilka presenteras närmare nedan. 
(Morgan & Liker, 2006) 

I lean produktutveckling har Toyota insett att det är värt att satsa på koordination som 
baserar sig på skriftlig informationsspridning. Detta trots att ett av de mest effektiva sät-
ten att koordinera människor är genom att prata med dem. På ett möte kan de medver-
kande på en gång framföra sina åsikter och komma fram till en gemensam överenskom-
melse. Många anser även att möten ansikte mot ansikte är det mest passande sättet att 
kommunicera i produktutveckling. Möten är dock kostsamma vad det gäller tid och ef-
fektivitet. Dessutom består möten av begränsat med värdeadderande arbete per person, 
tappar lätt fokus och drar ofta ut på tiden. Ofta går, förutom detta, halva mötet åt till att 
definiera problemet. Lösningen på dessa är då förhastade och beslut tas kring ett pro-
blem som ingen har haft tid att tänka över. (Sobek et al, 1998) 

Då ett problem som kräver tvärfunktionell samordning uppkommer hos Toyota är det 
första som ska göras att skriva en rapport om problemet. I denna rapport ställs en dia-
gnos av problemet upp, viktig information presenteras tillsammans med rekommenda-
tioner. Rapporten distribueras sedan till alla berörda och vanligtvis följs den upp av ett 
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telefonsamtal eller ett kort möte för att klargöra problemets kärnpunkter och betona 
vikten av informationen. Mottagaren förväntas läsa och begrunda informationen (det är 
viktigt inom Toyotas kultur att ta sig tid att läsa dessa rapporter) och komma med sin 
respons på problemet. (Sobek et al, 1998) 

Ofta krävs inte mer än en eller två iterationer för att komma fram till en överenskom-
melse angående problemets lösning. Det är endast om det uppstår stora oenigheter som 
ett möte bokas in för att komma fram till ett beslut ansikte mot ansikte. På detta möte är 
dock alla medverkande redan väl insatta i problemet och alla har förberett argument och 
svar på frågor. Detta ger att mötet kan fokusera på att lösa ett specifikt problem och 
ingen tid behöver gå till att uppdatera alla på ämnet. (Sobek et al, 1998) 

De rapporter som Toyota använder sig av är dock inga romaner. De använder sig av 
standardiserade A3-rapporter för att förmedla all information kring ett problem. Utfär-
daren tvingas då tänka igenom problemet och formulera sig kort och koncist i rapporten 
samtidigt som mottagaren alltid vet var han ska titta efter exempelvis problemets defini-
tion och rekommendationer. (Sobek et al, 1998) 

I Bilaga 3 visas hur en A3-rapport är uppbyggd och vad dess olika delar innehåller för 
information. 

Princip 13 – Verktyg för standardisering och lärande 

Här presenteras några starka verktyg som kan användas för standardisering och organisa-
toriskt lärande inom lean produktutvecklingssystemet. Fokus ligger på att presentera 
verktyg för att förstärka effekten av tyst kunskap, exempelvis ingenjörschecklistorna, 
tillsammans med process-, produkt- och kunskapsstandardiseringar, exempelvis standar-
diserade processkartor. Det är viktigt att dessa verktyg är noggranna, tydliga och att nå-
gon har ett ägandeansvar. Med ägandeansvar menas att verktygen ska upprätthållas, vali-
deras och uppdateras av de funktionella experter som ska använda sig av verktygen. 
(Morgan & Liker, 2006) 

4.3 PROJEKTTRIANGELN 
Ett projekt kan definieras i termer av dess urskiljbara egenskaper – ett projekt är ett till-
fälligt åtagande som ska skapa en unik produkt eller service. Temporärt betyder att pro-
jektet har tydlig början och slut. Unik menas att produkten eller servicen är skild från 
liknande produkter på ett utmärkande sätt. (PMI, 1996) 

Den definition som PMI och tar upp kan konkretiseras i projekttriaden. Se Figur 4.3. 
Triangelns sidor är det som begränsar projektet. En viss funktionalitet ska uppfyllas på 
en bestämd tid och för en bestämd kostnad. (Berggren, 2001)  

 
Figur 4.3 Den traditionella projekttriaden. Källa Berggren (2001) 

Turner (2000) anser dock att triaden, tid, kostnad och funktionalitet, inte är något speci-
fikt för projekt utan något som alla chefer måste hantera. Han säger att projekten är tem-
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porära, nyskapande och unika vilket är det som utmärker projekten. Dessa egenskaper 
skapar ett behov av angelägenhet, integrering och osäkerhet (se Figur 4.4). 

 
Figur 4.4 Författarnas visualisering av de egenskaper Turner (2000) anser utmärka projekt 
och de behov de ger upphov till. 

För att hantera dessa två trianglar med egenskaper behöver projektplanerna vara uppde-
lade i faser, flexibla och målorienterade. Faserna gör att planen kan utvecklas under pro-
jektets gång. Det hjälper även till att skapa en angelägenhet då det blir lättare att se att 
projektet går framåt. Flexibiliteten behövs för att hantera osäkerheten. Det finns inte 
information i ett projekt att göra en effektiv plan på samma sätt som det går att ordna en 
effektiv produktion. En effektiv plan kan även ha en menlig inverkan om det inte finns 
någon inbyggd flexibilitet i den. Att ha en plan med stark målorientering hjälper även det 
mot osäkerheten. Det finns en osäkerhet både i vilka mål som bör finnas och vilket arbe-
te som behöver ske för att målen ska nås, men osäkerheten är oftast mindre när det gäll-
er vilka målen är. Detta eftersom man oftast vet vilka delar som ska ingå i den färdiga 
produkten även om varje del inte är helt specificerade i början.(Turner, 2000) 

4.4 MULTIPROJEKT I MATRISORGANISATIONER 
Från början struktureras ofta organisationer efter funktioner, men eftersom antalet pro-
jekt med tiden blir fler, mer omfattande och mer komplexa och organisationen blir mer 
resultatorienterad tvingas den till att utvecklas. Nästa steg blir då antingen att bilda en 
ren projektorganisation eller, det vanligaste, någon form av projekt och funktionsmatris. 
(Archibald, 1992) 

En matrisorganisation medför att ansvarsfördelningen blir delad, vilket kan leda till att 
det blir otydligt vilken roll projektledaren egentligen har gentemot linjecheferna ute i de 
olika funktionerna. Enligt Archibald (1992) är projektledarens roll att identifiera gräns-
snitt mellan olika funktioner och andra element som är inblandade i projektet. Projektle-
daren bör också ta hänsyn till dessa gränssnitt i sina planer för projektet och kontinuer-
ligt kommunicera kommande status på gränssnitten till de berörda funktionerna. Det är 
även viktigt att projektledaren följer upp och övervakar utvecklingen genom att emellan-
åt utvärdera projektet. Om problem identifieras är det projektledarens uppgift att ta fram 
nödvändiga åtgärder. Projektledare som tillämpar denna typ av gränssnittsledarskap 
kommer att märka att de inte trampar in på funktionschefernas ansvarsuppgifter. Detta 
förbättrar således även relationen mellan dem. (Archibald, 1992) 

Linjechefen i funktionsorganisationen å andra sidan, har det övergripande ansvaret för 
att planera och genomföra specifika uppgifter som funktionen har gentemot varje pågå-
ende projekt. Hos linjen bör det även finnas en person som är ansvarig för kontakten 
mellan funktionen och projektet. (Archibald, 1992) 
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4 .4 . 1  R E S U R S H A N T E R I N G  

Resursplanering är viktigt för projektledare, som är ansvariga för multiprojektsituationer, 
och för funktionschefer som bidrar med resurser till projekt. Vid hanteringen av multi-
projektorganisationer uppstår exempelvis problem då projekten riskerar att drivas indivi-
duellt vilket leder till att de olika projektledarna slåss om de resurser som finns inom 
organisationen. Ett projekt kan således bli lyckat för att det haft en drivkraftig och enga-
gerad projektledare medan organisationen som helhet blir lidande på grund av de förse-
ningar som uppkommit i övriga projekt. (Archibald, 1992) 

Någonstans i organisationen måste behoven och prioriteringarna från de olika projekten 
samlas. Detta för att se till att alla projekt får de resurser de behöver för att kunna uppnå 
sina mål som leder till att hela organisationen optimerar sitt resultat. Om ett tillväga-
gångssätt för att bestämma prioriteringen bland projekten saknas tas flera beslut dagligen 
på låga nivåer i organisationen angående relativa projektprioriteringar. Det är då lätt att 
anta att olika prioriteringar görs inom olika delar av organisationen vilket leder till att 
flera av projekten i slutändan straffas. För att undvika en sådan situation där flera projekt 
slåss om samma resurser är det viktigt att ha en metodik för att bestämma och kommu-
nicera prioriteringen bland projekten. En sådan metodik har dock visat sig var svår att ta 
fram. Det underlättar dock mycket för framförhållningen om varje projekt satt upp lik-
nande tidplaner och planerat in hur stor resursåtgången kommer att bli under projektets 
gång. Då kan beslut tas på förhand om eventuellt behov av att hyra in fler resurser under 
den perioden eller om ett eller flera projekt ska senareläggas. (Archibald, 1992) 

En annan vanlig orsak till att projekt blir försenade i matrisorganisationer med många 
projekt är att organisationen, eller delar av organisationen, tar på sig fler uppgifter än de 
har resurser för. Detta beror på att ingen hänsyn tagits till den egentliga resurstillgången 
vid starten av ett projekt eller under genomförandet. (Archibald, 1992) 

4 .4 .2  V I S U E L L  P L A N E R I N G  

Syftet med så kallad visuell planering (VP) är att minska väntetiden i projekten då inget 
värde tillförs. VP är ett arbetssätt för organisationer med kunskapsarbetare. En viktig del 
hos sådana organisationer är en fungerande kommunikation. Filosofin är att om indivi-
dens arbetssituation underlättas, genom en bättre kommunikation, främjar det hela orga-
nisationen. Med en visualisering av utvecklingsarbetet tydliggörs kommunikationen och 
visualiseringen blir en hjälp att upptäcka avvikelser så tidigt som möjligt och kunna rea-
gera på dem i realtid. (Dimitriou & Eklöf, 2004) 

Det är tre områden som ska visualiseras med hjälp av VP. Dessa är övergripande mål-
sättningar, planering och förväntningar på övriga organisationen. Det som görs är att den 
övergripande målsättningen bryts ner i mindre och mindre beståndsdelar tills de kan 
hanteras som arbetsuppgifter. Uppgifterna kopplas sedan till den förväntade arbets-
processen. (Dimitriou & Eklöf, 2004) 

Exempel på visuell planering 

Vi var på besök hos gruppen RCIE med NEA den 17 oktober 2007 för att se hur RCIE 
arbetade i sin förbättringsgrupp. RCIE arbetar med att ta fram de elektriska komponen-
terna som ska sitta i lastbilshytten och utgöra gränssnittet mot föraren. De hade valt att 
ersätta veckovisa förbättringsmöten med dagliga planeringsmöten.  

På morgonmötena kan varje individ snabbt rapportera om gårdagens arbete gick som 
förväntat och om några problem förväntas under dagen. Problem som dyker upp löses i 
möjligaste mån inom gruppen. Om det inte går blir det en Issue och problemet hamnar 
hos den som kan lösa det, oavsett om det är i gruppen eller utanför.  
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Gruppen var indelad i tre stycken team beroende på vilka arbetsuppgifter gruppmed-
lemmarna hade. Varje team hade varsin tavla där var och en i teamet hade sin egen tids-
plan. De närmaste två veckorna kunde planeras dag för dag, de närmaste månaderna gick 
att planera veckovis och sedan var det hela månader där projekt eller delprojekt var mar-
kerade.  

Som input till planeringen hade de en grov tidsplan som kom från de projekt som grup-
pen deltog i. Där fanns det uppskrivet vilka leveranser som skulle vara klara vid en viss 
tidpunkt. Sedan bröt de ner varje leverans till delleveranser och gjorde en baklängespla-
nering utifrån det. Varje aktivitet som skulle utföras fick en egen lapp, förutom aktivite-
tens namn skulle även beräknad tidsåtgång stå med. När aktiviteten var klar fick den 
antingen ett streck över sig om det hade gått bra eller ett kryss om det gått dåligt. Den 
faktiska tidsåtgången fylldes i för att det senare skulle vara möjligt att kunna följa upp 
och ta lärdom. 
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5 Mjukvaruutveckling 
I  D E T T A  K A P I T E L  P R E S E N T E R A S  U T V E C K L I N G E N  A V  M J U K V A R A  F R Å N  

O L I K A  P E R S P E K T I V .  D E L S  D E  R O L L E R  S O M  F I N N S  I N O M  U T V E C K L I N G E N ,  

D E L S  S V Å R I G H E T E R  M E D  A T T  U T V E C K L A  I N B Y G G D A  S Y S T E M .  B E G R E P -

P E T  K V A L I T E T  T A S  U P P  O C H  E F T E R  D E T  H A N T E R I N G E N  A V  K R A V  V I L K E T  

Ä R  V I K T I G T  F Ö R  A T T  N Å  E N  H Ö G  K V A L I T E T  P Å  M J U K V A R A N .  S L U T L I G E N  

B E S K R I V S  N Å G R A  O L I K A  M O D E L L E R  F Ö R  M J U K V A R U U T V E C K L I N G E N .  

Mjukvaruutveckling handlar om att lösa ett problem med hjälp av de teorier och funk-
tioner som har utvecklats inom datavetenskapen. Datorn kan då användas som ett verk-
tyg vid problemlösning, vilket illustreras i Figur 5.1. (Pfleeger & Atlee, 2006)  

 
Figur 5.1 Relation mellan datavetenskap och mjukvaruutveckling.  
Källa: Översatt från Pfleeger & Atlee (2006) 

5.1 ROLLER INOM MJUKVARUUTVECKLING 
Enligt Pfleeger och Atlee (2006) är en av de viktigaste delarna i mjukvaruutveckling 
kommunikationen mellan kund och utvecklare. Om denna misslyckas kommer även sy-
stemet misslyckas. Kundens krav brukar ändras under utvecklingen och då är det viktigt 
att det finns möjlighet för kunden att kommunicera detta till utvecklarna. (Pfleeger & 
Atlee, 2006) 

Oavsett hur stort eller komplicerat ett system är kan tre stycken roller urskönjas i mjuk-
varuutvecklingen. Dessa är kunden, utvecklaren och användaren. Kunden är den person 
eller organisation som betalar för att systemet ska utvecklas. Utvecklaren är den som 
bygger systemet för kunden. Detta inkluderar även de som leder programmerarna och 
testarna. Användaren är sedan den eller de personer som ska använda systemet. En enkel 
bild på förhållandet finns i Figur 5.2. (Pfleeger & Atlee, 2006) 
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Figur 5.2 Förhållande mellan kund, utvecklare och användare. 
Källa: Översatt från Pfleeger & Atlee (2006) 

Hos utvecklarna finns det sedan ett flertal olika roller och specialister för att genomföra 
de olika delarna i utvecklingen. En av dessa är kravanalytikern som arbetar nära kunden 
för att bryta ner kundens behov och önskningar till diskreta krav. Nästa steg är att desig-
na systemet vilket analytikern gör med en designer. Designern arbetar sedan med en pro-
grammerare för att beskriva systemet på ett sådant sätt att det går att skriva kod. Det 
sista steget innan produkten kan lämnas över till kund är att testa koden på olika nivåer, 
vilket testarna ansvarar för. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Vid stora projekt kan det även behövas en bibliotekarie som håller ordning på dokumen-
ten som beskriver systemet och dess utveckling. Tillsammans med bibliotekarien arbetar 
versionshanterarna. Deras uppgift är att uppdatera så att krav, design, kod och tester 
stämmer överens, men även att hantera de olika versionerna av programvara som släpps. 
(Pfleeger & Atlee, 2006) 

5.2 INBYGGDA SYSTEM 
Ett inbyggt datorsystem är en anordning som innehåller en programmerbar dator, men 
som inte är tänkt att användas som en vanlig persondator. Inbyggda system finns på 
många ställen i vår vardag, i bilar, mobiltelefoner och även mikrovågsugnar. Detta gör att 
designen av inbyggda system är en del av designen av en huvudprodukt, vilket komplice-
rar utvecklingsarbetet. (Wolf, 2005) 

Det finns andra faktorer som begränsar utvecklingen av inbyggda system. En av dessa är 
att de kräver mer sofistikerade system med komplexa algoritmer och tydliga användar-
gränssnitt. De behöver även fungera i realtid, om inte beräkningarna i ett flygplan är kla-
ra i tid utgör det en fara för de ombord på planet. Det är inte heller bara en sak som ska 
vara klar i tid utan fler processer pågår samtidigt och i olika takt. I utvecklingen är det 
också viktigt att ta hänsyn till tillverkningskostnaden av processorer och minne, dessut-
om är tillgången på batteri oftast begränsad. (Wolf, 2005) 

5.3 KVALITET  
Den terminologi som används för att beskriva buggar i programvara är följande:  

• Ett mänskligt misstag resulterar i ett fel (eller bugg) i koden och varje misstag kan 
generera flera fel.  

• Felet kan leda till att programvaran inte gör som det var tänkt och detta kallas då 
ett failure.  

• Felet är något som utvecklaren märker medan ett failure är något som användaren 
märker. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Likadant som i tillverkande industri måste programutvecklaren hitta metoder för att ut-
veckla en produkt med hög kvalitet. Kvaliteten på mjukvaran kan ses på tre olika sätt 
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produktkvalitet, produktkvalitet med tanke på användarområde samt processkvalitet. 
(Pfleeger & Atlee, 2006) 

Produktkvaliteten handlar för användaren om att ett program ska göra det användaren 
vill på ett sätt som är lätt att förstå och lära sig. För de som utvecklar och underhåller 
programvaran handlar det mer om att koden ska vara lätt att sätta sig in i och innehålla få 
fel. Produktkvalitet med tanke på användarområde handlar om att det ska finnas kund-
underlag för det system som utvecklas. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

När det i stället pratas om processkvalitet, handlar det om alla aktiviteter som ska göras 
för att ta fram en ny mjukvara. Blir det fel någonstans i kedjan påverkar det produktkva-
liteten. Många utvecklare tycker därför att kvaliteten på utvecklings- och underhållspro-
cessen är minst lika viktig som produktkvaliteten. Fördelen med att modellera processen 
är att det då blir lättare att förbättra den genom att ifrågasätta den. När upptäcks fel i 
programvaran? Hur kan vi göra programvaran mer tålig mot fel så att de mer sällan leder 
till failure? Hur kan processen blir mer effektiv på att hitta fel? (Pfleeger & Atlee, 2006) 

5.4 HANTERING AV KRAV INOM MJUKVARUUTVECKLING 
Tidigare har vi sagt att kommunikationen mellan kund och utvecklare är viktig för att 
lyckas med mjukvaruutveckling. En stor del av denna kommunikation består av de krav 
som kunden har på systemet. Citatet från Brooks (1987), visar att det alltid har varit ett 
problem inom mjukvaruutvecklingen.  

”The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to 
build. No other part of the conceptual work is as difficult as establishing the de-
tailed technical requirements, including all the interfaces to people, to machines, and 
to other software systems. No other part of the work so cripples the resulting system 
if done wrong. No other part is more difficult to rectify later.” (Brooks, 1987) 

Kruchten (2004) definierar ett krav som ett tillstånd eller en kompetens som systemet 
måste klara av. Pfleeger och Atlee (2006) anser istället att ett krav är ett uttryck för ett 
önskat beteende. Ett krav hanterar objekt och enheter, vilket tillstånd de kan befinna sig i 
och de funktioner som utförs för att ändra tillstånd eller egenskaper för ett objekt. 

Då kravhanteringen är väldigt viktig, men även ett komplext ämnesområde, beskriver vi 
även processen för att ta fram krav och vilka egenskaper krav bör ha för att vara av god 
kvalitet. 

5 .4 . 1  K R A V P R O C E S S  

Pfleeger och Atlee (2006) presenterar en process för att ta fram kraven för ett system. 
Denna presenteras i  Figur 5.3.  

 
Figur 5.3 Illustration av en process för kravinsamling.  
Källa: Översatt från Pfleeger & Atlee (2006) 

I framtagningsfasen ställs frågor till kunden om hur systemet ska fungera, vilken funk-
tion det ska fylla och varför. Det kan hjälpa att demonstrera liknande system. I analysen 
tas en modell eller prototyp fram för att ytterligare öka förståelsen för vilket beteende 
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som är nödvändigt och för att väcka ytterligare frågor hos kunden. Efter detta dokumen-
teras de delar som ska ingå i mjukvaran. När detta är gjort kontrolleras kraven återigen 
mot kundens förväntningar. Den slutgiltiga produkten är en kravspecifikation. (Pfleeger 
& Atlee, 2006) 

Det är oftast många som kan ses som intressenter till mjukvaran, såsom användare, ut-
vecklare och systemadministratörer. Det är viktigt att skilja på intressenternas önskningar 
och deras behov. Genom att samla in önskningarna i början av projektet, genom inter-
vjuer, formulär eller workshop, kan behoven sedan utläsas och förstås. (Kruchten, 2004)  

5 .4 .2  E G E N S K A P E R  

För att tillverka en produkt av hög kvalitet är det viktigt att även kraven håller en hög 
kvalitet. Vilka egenskaper ska kraven då ha för att hålla en hög kvalitet? Pfleeger och 
Atlee (2006) listar ett antal olika egenskaper: 

• Korrekthet är en första egenskap. Både kunden och utvecklaren ska försäkra sig 
om att de förstår de satta kraven.  

• Kraven ska även vara förenliga med varandra. Om två krav inte kan uppfyllas 
samtidigt är de oförenliga. 

• Kraven ska vara otvetydiga så att två personer som läser kraven tolkar dem på 
samma sätt. 

• De bör även vara så kompletta som möjligt. Kraven kan anses vara kompletta 
om de beskriver alla möjliga beteenden och output för alla input som görs i olika 
tillstånd. 

• Kraven ska även vara möjliga att hitta en lösning till. Det är näst intill omöjligt att 
utveckla ett billigt system som ska hantera enorma mängder data och producera 
ett svar snabbt. 

• Utvecklaren bör även hjälpa kunden att ställa relevanta krav för det behov som 
kunden har uttryckt. 

• Kraven behöver även vara testbara. Med det menas att det ska lätt gå att hitta ett 
acceptanstest som visar om kravet är uppfyllt eller inte. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

5.5 MODELLER FÖR MJUKVARUUTVECKLING 
Det finns många olika modeller för hur framtagningen av en ny mjukvara ska ske. En del 
är föreskrivande, alltså hur arbetet borde gå till, medan andra är beskrivande, alltså hur 
det går till i dagsläget. När en processmodell byggs ger det möjlighet för deltagarna att 
förstå skillnaden mellan vad som är, och vad som borde vara. Det är även ett tillfälle att 
skapa en gemensam förståelse för aktiviteter, resurser och begränsningar. Det går att 
hitta motsägelser mellan aktiviteter, överflödiga såväl som utelämnade aktiviteter. (Pflee-
ger & Atlee, 2006) 

Modellen som görs ska spegla de mål som finns med utvecklingen. Om ett mål är att 
utveckla felfri mjukvara måste det finnas aktiviteter som gör att fel lättare upptäcks. Pfle-
eger och Atlee (2006) säger även att processen ska anpassas till situationen den ska an-
vändas i. In i processen kommer kraven på systemet och produkten är ett klart och leve-
rerat system. (Pfleeger & Atlee, 2006)  

Enligt Kruchten (2004) har en process som används för mjukvaruutveckling fyra uppgif-
ter: 
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• Ge vägledning över hur aktiviteterna ska ordnas inbördes, i utvecklingsgruppen. 

• Specificera vilka artefakter som ska skapas och när de ska utvecklas. 

• Leda enskilda utvecklares och gruppens uppgifter.  

• Erbjuda kriterier för att övervaka och mäta projektet, produkter och aktiviteter.  

Utan en väldefinierad process kommer mjukvaran utvecklas på det sätt som är bäst eller 
lättast för tillfället och huruvida projektet blir lyckat beror på enskilda individers insatser. 
Detta är inte ett hållbart tillstånd. (Kruchten, 2004) 

5 .5 . 1  V A T T E N F A L L S M O D E L L E N  

Vattenfallsmodellen (Figur 5.4) är en sekventiell modell där varje aktivitet sker var för sig 
och det finns en tydlig överlämning mellan varje fas. Den är väldigt enkel och förklarar 
utvecklingen på en mycket övergripande nivå. Modellen kan hjälpa utvecklare att förstå 
vad det är som behöver göras och vilka mellanliggande produkter som måste finnas för 
att kunna fortsätta med nästa steg i utvecklingen. Den är också enkel att förklara för dem 
som aldrig har sysslat med utvecklingsarbete tidigare. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

 
Figur 5.4 Vattenfallsmodellen för framtagning av mjukvara.  
Källa: Översatt från Pfleeger & Atlee (2006) 

Det finns dock ett flertal problem med vattenfallsmodellen. Det största av dem är att 
den inte speglar det sätt vilket mjukvara utvecklas på. För väldigt enkla problem går det 
att använda sig av modellen men för mer avancerad problem sker utvecklingsarbetet 
oftast iterativt. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

5 .5 .2  V- M O D E L L E N  

V-modellen (Figur 5.5) är en version av vattenfallsmodellen som tydligare visar hur test-
ningen är relaterad till kraven och designen. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

 
Figur 5.5 V-modellen för framtagning av mjukvara.  
Källa: Översatt från Pfleeger & Atlee (2006) 

Modul- och integrationstester ska se till att programdesignen har implementerats korrekt 
i koden. Systemtestet verifierar sedan att systemet fungerar som det var tänkt i systemde-
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signen. Acceptanstesten handlar om att kontrollera så att alla krav som kunden önskade 
från början har kommit med innan betalning sker. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Länkarna mellan högra och vänstra delen av modellen indikerar att det finns möjlighet 
att gå tillbaka till systemdesign om det upptäcks fel i systemtestet. V-modellen fokuserar 
mer på aktiviteter och korrekthet istället för dokument och artefakter som vattenfalls-
modellens fokus ligger på. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

5 .5 .3  U T V E C K L I N G  I  F A S E R :  Ö K N I N G  O C H  U P P R E P N I N G  

Kraven på en kortare ledtid på utvecklingen har föranlett användningen av mer iterativa 
och inkrementella metoder. Vid användandet av sådana metoder arbetar utvecklarna med 
olika delar av mjukvaran så att några delar kan börja användas tidigt av kund medan de 
sista delarna fortfarande är under utveckling. För varje release är fler funktioner imple-
menterade och testade. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Skillnaden mellan en iterativ och en inkrementell metod är att hos den iterativa finns alla 
delarna med från början men de har inte alla finesser som det är tänkt att de ska ha. För 
varje release blir programvaran bättre och lättare att använda. Den inkrementella levere-
rar istället fullt utvecklade delar men hela programvaran är inte tillgänglig förrän sista 
leveransen. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Det finns flera fördelar med att utveckla mjukvara i faser med blandning av ökning och 
upprepning. En fördel är att träningen av användarna kan inledas tidigt och där kan 
feedback fås som förbättrar senare releaser. Det finns även tid för att förbereda markna-
den för en ny funktionalitet som inte funnits tidigare. Med täta releaser kan utvecklarna 
rätta oväntade fel så fort de dyker upp. Det ger även möjlighet för utvecklarna att kon-
centrera sig på en del i taget och planera när resurser ska användas för att utveckla en 
viss funktionalitet. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

5 .5 .4  R A T I O N A L  U N I F I E D  P R O C E S S  

RUP är en inkrementell och iterativ metod för framtagning av mjukvara. Då utveckling-
en sker iterativt, blir det lättare att ta hänsyn till förändrade krav. Big Bang-integrering 
undviks i slutet då integrationen sker efter varje iteration. Iterationerna mildrar även ris-
kerna, då de upptäcks och oskadliggörs tidigare. Arkitekturen blir robustare då fel upp-
täcks och rättas i efterföljande iterationer. (Kruchten 2004) 

RUP blir inkrementell då det är stort fokus på arkitekturen och användandet av kompo-
nenter. En komponent är en bit av icketrivial kod som fyller en funktion, har klara grän-
ser och som kan integreras in i en väldefinierad arkitektur. (Kruchten 2004) 

RUP har utvecklats av IBM, från ett flertal metoder där det bästa har tagits ur varje för 
att kombinera det i RUP (Kruchten, 2004). Några av de viktigaste delarna, förutom att 
RUP är inkrementell och iterativ, beskrivs i påföljande stycken.  

Kravhanteringen i RUP handlar om att ha ett systematiskt förhållningssätt till att ta fram 
kraven, organisera dem, kommunicera dem och hantera förändringar av dem. Bättre 
kontroll på komplexa projekt är en av fördelarna som kommer av att ha bra kravhanter-
ing. Mjukvaran får högre kvalitet och detta leder förhoppningsvis till nöjdare kunder. 
Genom att fel i kraven upptäcks tidigare så kostar det mindre att rätta till och projektet 
blir inte lika lätt försenat. (Kruchten 2004) 

Utvecklingen är även driven av användarfall. Användarfall används för att få en genom-
gående tråd genom utvecklingen, från krav, till design, kod och slutligen testningen. Ett 
användarfall är en serie handlingar som systemet utför för att få fram ett observerbart 
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och värdefullt resultat för en aktör. En aktör är någon eller något som är utanför system 
som interagerar med systemet. (Kruchten 2004) 

Det finns möjlighet och är rekommenderat att processen ska anpassas till den egna orga-
nisationen. Det finns många olika dokument och detaljer inom RUP och meningen är att 
endast de som tillför värde till processen används. (Kruchten 2004) 

Beskrivning av processen 

Inom RUP finns det roller som definierar olika beteenden och ansvar som en individ 
eller grupp har. Beteendena är uttryckta som aktiviteter som rollen utför. En aktivitet är 
en enhet arbete som utförs och som tillför något till projektet. Aktiviteter kan antingen 
vara undersökande, utförande eller granskande. Input och output till aktiviteterna är arte-
fakter. Exempel på artefakter är modeller, dokument, kod eller körbara program. För att 
ordna aktiviteterna sorteras de in i olika grenar (Disciplines). Det finns sex tekniska grenar 
och tre stödgrenar. Dessa illustreras i Figur 5.6. Rollerna, aktiviteterna och artefakterna 
sätts sedan ihop till ett arbetsflöde. (Kruchten 2004) 

 
Figur 5.6 De olika faserna och iterationerna som används i RUP. Källa: Aked (2003) 

I figuren ses även de faser som finns inom RUP. Varje iteration innehåller framtagning 
och analys av krav, design och implementering, integration och test, men beroende på i 
vilken fas projektet befinner sig ligger tyngdpunkten på någon av dessa. I startfasen (In-
ception) ligger fokus på att hitta de övergripande kraven och bestämma omfattningen på 
utvecklingsarbetet. I utarbetandefasen (Elaboration) är det kraven som är viktiga men 
framtagning av prototyper kan ske här dels för att testa olika lösningar och dels för att 
lära sig att använda redskap som behövs senare i utvecklingen. Slutprodukten i den här 
fasen är en prototyp med den tänkta arkitekturen, som kan användas som grund i nästa 
fas. I konstruktionsfasen (Construction) designas och implementeras produkten. Den för-
sta prototypen byggs ut till en första funktionsduglig produkt. Den sista fasen är över-
gångsfasen (Transition) där det försäkras att systemet har uppnått rätt kvalitet för de mål 
som har satts upp. Buggar rättas, anpassningar görs och till slut levereras den färdiga 
produkten. (Kruchten, 2004) 

Användarfall 

RUP har stort fokus på modellering, både problemet och lösningen kan modelleras. An-
vändarfall är ett sätt att modellera på, som är lättförståeligt för de flesta intressenter. Som 



K A R T L Ä G G N I N G  O C H  V I S U A L I S E R I N G  A V  P R O C E S S E R  

 40 

tidigare nämnts är användarfall en serie handlingar som systemet utför som ger ett synligt 
resultat av värde för en särskild aktör. En aktör är någon eller något utanför systemet 
som interagerar med systemet. (Kruchten, 2004) Ett exempel på ett användarfall visas i 
Figur 5.7. 

 
Figur 5.7 Exempel på enkelt användarfall i RUP 

Det är systemet som står i fokus, aktörer såsom en passagerare, interagerar med systemet 
och det är dessa interaktioner (Boka flygresa) som användarfallen definierar. Ett systems 
funktionalitet definieras av en mängd användarfall som vart och ett representerar ett 
särskilt flöde av skeenden. Det är detta flöde som utgör den vitala delen när användarfall 
används i kravgrenen i RUP. Flödet beskriver handlingarna mellan en aktör och syste-
met. Det ska vara nedskrivet på ett naturligt, enkelt och konsekvent sätt. När flödet be-
skrivs som en fullständig serie av handlingar, ses lättare vilka andra alternativ och använ-
darfall som finns.  (Kruchten, 2004) 

5 .5 .5  A G I L A  M E T O D E R  

De tidigare modellerna som använts från 1970-talet och fram till 1990-talet, hade tydliga 
normer om hur mjukvara skulle utvecklas, dokumenteras och testas. Som en protest mot 
dessa började några utvecklare ta fram en egen, mer flexibel metod för att ta fram mjuk-
vara snabbt och skickligt. Deras tankar samlades i Agile manifesto och fokuserar på fyra 
satser som ger ett alternativt sätt att tänka på mjukvaruutveckling. (Pfleeger & Atlee, 
2006) 

• Individer värderas högre än processer och verktyg. Utvecklarna förses med de 
resurser de behöver och litar på att de ska göra ett bra arbete. Arbetsgrupper får 
bildas av sig självt och kommunikationen sker ansikte mot ansikte istället för ge-
nom dokumentation. 

• Det är viktigare att lägga tid på att producera fungerande mjukvara istället för 
förståelig dokumentation. Måttet på framgång beror då på hur väl mjukvaran 
fungerar. 

• Fokus ligger på att samarbeta med kunden och inte på att förhandla ett kontrakt. 
På detta sätt får de med kunden i de viktigaste delarna i utvecklingen. 

• Utvecklaren är beredd på förändringar istället för att göra en plan som följs till 
punkt och pricka oavsett vad som händer. Anledningen är att de som har skrivit 
manifestet, tror att det är omöjligt att förutse alla krav i början av utvecklingspro-
cessen. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

Målet med agila metoder är att tillfredställa kunden med tidig och kontinuerlig leverans 
av värdefull mjukvara. Det finns många olika processer som använder sig av en eller flera 
av de fyra satserna. Några exempel är Extreme programming (XP), Crystal, Scrum och Test-
driven Development (TDD). (Pfleeger & Atlee, 2006) 
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Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling eller TDD (Test-driven development) är en av de agila metoderna. 
Grunden i metoden är att först skriva ett test och sedan producera precis så mycket kod 
att testet klaras. Det finns två synsätt på vad målet med TDD är. En åsikt är att få en bra 
specifikation istället för att senare validera koden. Utvecklaren måste först tänka igenom 
sin design innan själva kodandet kan ske. Den andra åsikten är att TDD är en program-
meringsteknik som ska producera buggfri kod som fungerar. (Ambler, 2007) 

I Figur 5.8 visas hur det är tänkt att fungera. 

 
Figur 5.8 Utvecklingsstegen inom testdriven utveckling. Källa: Översatt från Ambler (2007) 

Det är stor skillnad mellan den traditionella utvecklingen av mjukvara och TDD. Istället 
för att skriva funktionerna först, för att sedan skriva koden som testar funktionerna, så 
skrivs testerna först i TDD. Testen behandlar dessutom bara en liten del av mjukvaran. 
En utvecklare som följer TDD till punkt och pricka, skriver ingen kod utan ett test som 
visar att koden behövs. När ett test är utvecklat som visar detta, skrivs koden så att testet 
lyckas men även alla gamla tester för att se till så att även de fortfarande lyckas. (Ambler, 
2007) 
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6 Scanias utvecklingsarbete 
K A P I T L E T  B E H A N D L A R  H U R  U T V E C K L I N G S P R O J E K T  B E D R I V S  P Å  S C A N I A  

O C H  V E M  S O M  D R I V E R  D E M .  S E D A N  F Ö L J E R  E N  B E S K R I V N I N G  A V  D E N  

Ö V E R G R I P A N D E  P R O C E S S  S O M  A N V Ä N D S  I  A R B E T E T  M E D  A T T  U T V E C K L A  

N Y A  P R O D U K T E R .  D E N N A  F Ö L J S  A V  E N  K O R T  B E S K R I V N I N G  A V  RUP  P Å  

S C A N I A  S A M T  D E N  A N P A S S N I N G  S C A N I A  H A R  G J O R T  A V  T O Y O T A S  M E -

T O D E R  F Ö R  A T T  D R I V A  S T Ä N D I G  F Ö R B Ä T T R I N G  A V  A R B E T S S Ä T T E T .   

Forskning och utveckling på Scania (R&D) består av ett antal divisioner med ansvar för 
olika delar av utvecklingen. Några har övergripande funktioner, såsom Controlling och 
Human Resources. Det finns sedan fyra divisioner som utgör linjeorganisationen. Dessa är:  

• Y, Vehicle Definition and Product Quality 

• R, Truck, Cab and Bus chassis Development 

• N, Powertrain Development 

• TR, SLA Product Development and Quality trucks and Buses  
TR är den Sydamerikanska delen av utvecklingsorganisationen och vi kommer inte att 
beröra den vidare. Strukturen finns återspeglad i Figur 6.1. 

 
Figur 6.1 Organisation hos Forskning och Utveckling på Scania.  
Källa: Scania Inline, 2007-09-01 

Den terminologi som används på Scania, och den vi använder i rapporten, för att beskri-
va de organisatoriska enheterna är grupp, sektion och avdelning. Den minsta organisato-
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riska enheten är gruppen, de ska helst inte vara fler än cirka tio personer. En nivå uppåt 
finns sektioner och därefter avdelning. Grupperna kan även finnas direkt under avdel-
ningarna. 

De avdelningar, förutom NE, som ligger under drivlineutveckling, N, är axelutveckling 
(NA), transmissionsutveckling (NT) och motorutveckling (NM). Dessa avdelningar, som 
utvecklar hårdvara, måste NE samarbeta med i utvecklingen av styrenheter till motor 
och växellåda.  

Den sektion som NE har störst samarbete med är NME som ansvarar för emissioner 
och prestanda hos motorn. Samarbetet består främst av funktionsutveckling till motorn 
och kalibrering av mjukvaran. Det är tre grupper som NE i första hand samarbetar med 
hos NME. NMEB arbetar med funktionsinnehållet och momentkurvan för motorn och 
de samarbetar mycket med gruppen NESE. NMEY och NMEZ ansvarar för kalibre-
ringen och de står för den slutliga leveransen till NE. 

6.1 PROJEKT 
Projekten på Scania drivs på tre olika sätt beroende på typen av projekt och vilken tids-
horisont de har. Här beskrivs närmare vad som skiljer de olika typerna av projekt åt. 
Scania använder namnen gul-, grön- och rödpilsprojekt. Hur dessa hänger ihop med 
R&D organisationen åskådliggörs i Figur 6.1. 

De projekt som finns i den gula pilen är förutvecklingsprojekt. Grunden är en bra idé 
som har dykt upp någonstans i organisationen, som ska studeras. Det kan vara forskning 
eller kundönskemål som har inspirerat till idén. Alla gulpilsprojekt ska avslutas med en 
slutrapport som ger råd om arbetet med idén ska fortsätta eller inte. Om det är en bra idé 
går projektet över till den gröna pilen istället och då kan slutrapporten användas som 
underlag för en förstudie. 

De gröna projekten på Scania är de som kontinuerligt introducerar nya produkter. De 
drivs av projektkontoret (UP). UP får in ett uppdragsdirektiv och deras svar blir att skri-
va en projektdefinition där det står vad projektet ska innehålla, hur lång tid det tar och 
vilka resurser som behövs. Om projektet beräknas ta mer än 500 timmar tillsätts en pro-
jektledare vars främsta uppgift är att takta projekten. Detta betyder att denne koordinerar 
arbetet mellan deltagarna i projektet så att de olika leveranserna kommer i tid. UP har 
även en controllerfunktion som tar hand om budgeten för projekten. Projekt på Scania 
utförs alltså i en matrisorganisation där linjen och linjecheferna bestämmer vem som ska 
arbeta och hur saker ska ske medan projekten och projektledarna mer styr över vad och 
när saker ska utföras. 

Projektledarens kontakter mot linjen sker genom de objektledare som finns på avdel-
ningar och grupper som är inblandade i projektet. Objekten kan beskrivas som delpro-
jekt som drivs av linjen. En objektledare har huvudansvaret för att driva dessa objekt 
mot de deadlines som finns uppsatta för huvudprojektet. Objektledaren ska även ta fram 
en objektdefinition som svarar mot projektdefinitionen. 

Röd pil förvaltar och förfinar aktuell serieprodukt. Det innefattar tjänster som exempel-
vis reparationsmetoder och reservdelar. De flesta projekt inom röd pil handlar om för-
valtning men här ingår även det som betecknas FQ (Field Quality). FQ hanterar redan 
existerande kvalitetsproblem hos kund eller det som skulle kunna bli ett kvalitetspro-
blem. FQ är en prioriterad del av produktutveckling och har förtur i de allra flesta fall. 
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6.2 PD-PROCESSEN 
Scania har utformat en produktutvecklingsprocess som ska gälla för alla delar som är 
inblandade i framtagandet och utvecklingen av en ny produkt. Processen kallas internt 
för PD-processen, där PD står för Product Development. Den metod som Scania använder 
inom PD-processen kallas PD-metoden. Detta illustreras i Figur 6.2. 

 
Figur 6.2 PD-metodens koppling mellan arbete hos linjen och arbetet hos projektledningen.  
Källa: PD-guiden 

Metoden ska beskriva hur produktutveckling utförs. Den övergripande beskrivningen av 
arbetssättet finns i PD-guiden, ett internt dokument på Scania, medan arbetssättet för 
varje medarbetare ska finnas beskrivet hos varje linjeenhet. I dagsläget finns ingen be-
skrivning av arbetssättet hos NE, men vårt examensarbete ska resultera i en del av denna 
beskrivning. Gränssnittet mellan linjen och projektet utgörs av de resultat som linjen valt 
och har ansvar för. Leveranserna kan delas upp i huvud- och delleveranser där huvudle-
veranserna kallas för MD (Main Deliverables) och delleveranserna D (Deliverables).  

6 .2 . 1  M J U K V A R U U T V E C K L I N G  

Den PD-process som mjukvaruutvecklingen följer är förskjuten jämfört med den som 
hårdvaran följer. Detta eftersom kunskap om hårdvarans utseende behövs innan mjuk-
varan börjar utvecklas. Mjukvaran utvecklas genom konstruktion och provning i en itera-
tiv process, med successiv utveckling och avstämning. I PD-processen representeras 
mjukvaruutvecklingen av en lista med MD och D och ingen särskild anpassning har 
gjorts till svårigheter eller skillnader vid mjukvaruutveckling. Som stöd har de en viktig 
princip. 

Programvaran ska i varje utvecklingsskede vara dokumenterad på ett sätt så att 
en ”ny” programmerare kan vidareutveckla nästa ”release”. 

Listan med MD och D har dock vidareutvecklats på avdelningen RE som har ett över-
gripande ansvar för alla styrenheter i lastbilen. Resultatet är ett beskrivande dokument av 
Scanias utvecklingsprocess för programvara till styrenheter. Dokumentet beskriver när-
mare vilka roller som finns inom utvecklingen samt de tre första faserna i PD-processen 
mer utförligt. De två sista faserna beskrivs väldigt kortfattat eftersom arbetet med att 
utveckla styrsystem då ska vara klart. 

6 .2 .2  E N G I N E E R I N G  CH A N G E  O R D E R  

ECO (Engineering Change Order) är en specifikation som beskriver vilka ändringar som har 
gjorts på en artikel sedan den senast släpptes till produktion. I mjukvarans fall handlar 
det om vilka funktioner som har tillkommit, tagits bort eller ändrats. Det står även vilka 
specifikationer som har uppdaterats. ECO:t innehåller lista på ingående och utgående 
artikelnummer för varje delartikel i mjukvaran. ECO:t uppdateras i olika status beroende 
på hur långt produktutvecklingen har kommit. För varje mjukvara som släpps måste det 
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finnas ett ECO. Artikelnumret är det som används i produktion för att de ska sätta in 
rätt mjukvara i lastbilarna. Det är även viktigt för att rätt reservdel ska fås. 

Projektkontoret använder sig av ett MECO, Main Engineering Change Order, för att sam-
manställa alla ECO från olika avdelningar. Projektledaren kan använda sig av MECO:t 
för att följa upp hur arbetet framskrider beroende på vilken status olika ECO har. 

6 .2 .3  F A S E R  I N O M  PD 

PD-processen består av fem olika faser. Dessa beskrivs nedan och illustreras i Figur 6.3. 
Initiation består av en så kallad CR0, Concept Review som är en slags kick-off för projektet. 
NE:s uppgift i varje fas finns beskriven i en checklista som är internt framtagen på NE 
men utgår ifrån en övergripande MD-checklista.  

 
Figur 6.3 PD-processens olika faser med beslutspunkter och introduktionspunkter. 
Källa: PD-guiden 

Fas 1 Förstudie  

Den första fasen är förstudien. Fasen kännetecknas av att alla bidrar till att krav på pro-
dukten ställs. Projektets viktigaste dokument, projektdefinitionen, skapas för att i slutet 
av fasen fastställas. Den innehåller mål, ekonomiska ramar, kravspecifikation, aktiviteter 
och tidsplan för projektet som helhet. I slutet av fasen ska ett tydligt koncept finnas för 
att beslut ska tas om att utvecklingen ska fortsätta.  

Med projektdefinitionen skapas en grund och ett åtagande inom linje- och projekt-
organisationerna. Att den är godkänd är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
kunna fatta beslut om övergång mellan fas 1 och fas 2. Projektdefinitionen uppdateras 
sedan i fas 2 och fas 3.  

Under fas 1 skapas även objektdefinitionen som är grunden för objektet. Berörda linje-
chefer tillsammans med projektledningen definierar omfattningen av och gränserna för 
objekten. Objektledaren leder arbetet med att ta fram objektdefinitionen tillsammans 
med objektets medlemmar. Det är viktigt att projektets mål bryts ner till mål för objektet. 
Linjechef ansvarar för produktens funktion samt för de resurser som tilldelas objektet. 

Fas 2 Utveckling  

Fasen är en utvecklingsfas där de slutliga kraven på produkten ska ställas. Konstruktio-
nen ska vara klar och preliminärt beskriven. De flesta linjefunktioner vet vad som ska 
åstadkommas och det finns preliminära underlag och kostnadskalkyler. Beslut är taget 
om en artikel ska tillverkas av Scania eller köpas in. Vilka fältprovsbilar som ska använ-
das är definierade. Utvecklingsprov för att testa konstruktioner genomförs. Introduk-
tionsbeslut tas i slutet av fasen, vilket innebär att tidpunkter för SOP och SOCOP sätts. 
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Fas 3 Verifiering  

Under fasen ska produkten bli komplett beskriven och verifierad genom verifierings-
prov. Det slutgiltiga behovet av provbilar till projektet ska anges. Fältprovsbilarna ska 
rulla och ge information för det fortsatta utvecklingsarbetet. I slutet av fasen tas beslut 
om att genomföra lanseringen. ECO:t ska bli distribuerat i status 4, behörighetsnivå 4, 
när alla leveranser enligt MD-checklist fas 3 är uppfyllda. Undantag kan göras om alla 
leveranser är uppfyllda förutom godkänt verifieringsprov. 

Fas 4 Införande 

SOP används för att göra en tidig produktionsstart i större projekt. Detta för att serie-
produkter och produktionskvalitet ska säkerställas. SOP ska göras på ett färdigt underlag 
och med seriegodkända artiklar. Tiden mellan SOP och SOCOP används till att verifiera 
produktionsprocessen med serieartiklar. Dessutom verifieras att Scania och leverantörer-
na klarar full produktionstakt. SOCOP avslutar fas 4. 

Fas 5 Slutförande 

Under fas 5 når produkten slutkunderna samtidigt som ersatta produkter tas ur produk-
tion. Servicemarknadens alla varor och tjänster finns även de tillgängliga för kunderna. 
Projektet avslutas med ett stängningsbeslut och då övergår förvaltningen av produkten 
till respektive linjefunktion. Det ska även tas fram en slutrapport för projektet som 
sammanfattar gjorda erfarenheter och bestämmer hur projektets effektmål ska följas upp.  

6.3 RATIONAL UNIFIED PROCESS PÅ SCANIA 
I dagsläget används RUP inom Scanias IT-avdelning InfoMate. Det drivs även några 
pilotprojekt i produktutvecklingen där de testar om RUP är applicerbart på Scanias verk-
samhet. Inom NE är det gruppen NEST som använder sig av RUP vid framtagningen av 
mjukvaran för växellådan. Även NEP använder sig av RUP i ett av deras pågående pro-
jekt. De kommentarer vi har fått på RUP är bland annat att det kan vara svårt att anpassa 
det till utvecklingen av inbyggda system som NE arbetar med. Detta för att fokus i RUP 
ligger mycket på framtagandet av användarfall och det kan vara svår att hitta sådana när 
användaren själv inte direkt påverkar systemet.  

6.4 SCANIAS ANPASSNING AV TOYOTAS METODER 
Scania har samarbetat med Toyota sedan mitten av 90-talet för att utveckla Scania Produc-
tion System (SPS). Under slutet av 90-talet etablerades sedan Scania-huset (se Figur 6.4) 
som representerar filosofin som ligger bakom SPS. 

 
Figur 6.4 Illustration av Scania-huset som representerar SPS.  
Källa: Scania InLine, 2007-12-03 
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De gråa delarna står för värderingarna, vilka är husets grund. I de gula delarna återfinns 
de fyra huvudprinciperna normalläge, rätt från mig, förbrukningsstyrd produktion och 
ständiga förbättringar. Den gröna rutan innehåller de prioriteringar som finns hos Scania. 
Dessa prioriteringar gäller i det kortsiktiga perspektivet, för dagliga beslut. Till detta 
kommer Scanias ledarskapsprinciper. Dessa principer bygger på att en ledare ska vara 
närvarande, tydlig, stödjande och skapa ett tryggt förbättringsklimat samt se helheten 
men ha ett grepp om detaljerna. Med ett tryggt förbättringsklimat menas att iakttagelser 
av avvikelser uppmuntras, processen utmanas, nya lösningar provas och misstag accepte-
ras. 

Ständiga förbättringar drivs på de flesta grupper i form av förbättringsmöten. Formen 
för dessa möten kan se olika ut men det vanligaste handlar om att gruppen samlas runt 
en skrivtavla en gång i veckan. Störningar som har hänt under veckan tas upp och aktivi-
teter för att komma till rätta med dessa föreslås. Även idéer för att förbättra gruppens 
arbete kan tas upp här.  

Scania-huset anpassas till alla delar av organisationen och alla anställda kan komma med 
idéer för ständiga förbättringar. Nedan beskrivs hur huset har anpassats för att passa 
R&D:s organisation. 

6 .4 . 1  R&D  F A C T O R Y  

Hos R&D flödar utvecklingsprojekten genom R&D Factory, se Figur 6.5. Resultatet blir 
sedan exempelvis konstruktioner och lösningar, ritningar, provningsresultat samt idéer 
till nya utvecklingsprojekt. 

 
Figur 6.5 En anpassning av Scania-huset till R&D-factory. Källa: Scania InLine, 2007-11-29 

En anpassning av Scania-huset som gjorts är att den gröna prioriteringsrutan har delats 
upp i två prioriteringsrutor i R&D Factory, produktprioritering och processprioritering. 
Kvalitet står högst upp på produktprioriteringsrutan vilket för med sig att om inte kvali-
tetskraven uppnås så stoppas projektet. Detta för att minimera risken för rödpilsprojekt i 
framtiden. Som nummer två kommer produktkostnad och med detta menas att om inte 
målen för produktkostnad uppnås så skjuts projektet på framtiden. Tid till marknaden 
kommer som nummer tre. Kan dock tidplanen hållas till en rimlig kostnad så accepteras 
detta. 
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7 Avdelningen NE 
I  D E T T A  K A P I T E L  B E S K R I V S  NE: S  O R G A N I S A T I O N  N Ä R M A R E ,  D E L S  V I L -

K A  O B J E K T  S O M  G R U P P E N  A N S V A R A R  F Ö R ,  D E L S  E N  B E S K R I V N I N G E N  A V  

A V D E L N I N G E N S  S E K T I O N E R  O C H  G R U P P E R .  M A T E R I A L E T  B A S E R A R  S I G  

F R Ä M S T  P Å  D E  I N T E R V J U E R  V I  H A R  H A F T  M E D  G R U P P -  O C H  S E K T I O N S -

C H E F E R .  

NE bildades år 2003 då grupper bröts ut från motor- och transmissionsutvecklingen och 
bildade avdelningen. Från början bestod avdelningen NE av cirka 30 personer. Vartefter 
som fler personer har anställts, har grupper bildats och omformats. I dagsläget har av-
delningen vuxit till drygt 100. I Figur 7.1 åskådliggörs NE:s organisation.  

 
Figur 7.1 Organisationsschema över avdelningen NE. Källa: Scania Inline, 2007-09-10 

7.1 OBJEKTEN 
De objekt som NE har ansvar för är EMS (Engine Management System), vilket är styrsyste-
met för motorn och GMS (Gear Management System) som är styrsystemet för växellådan. 
Dessa två objekt kan delas in i några underobjekt vilket visas i Figur 7.1. 

 
Figur 7.2 De objekt som NE hanterar och deras uppbyggnad. Källa: Scania Inline, 07-09-06 
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Hårdvaran består av givare och aktuatorer samt själva styrenheten där mjukvaran sedan 
installeras. Mjukvaran består av tre olika lager, BIOS, den kod som är närmast hårdvaran, 
sedan drivrutinen som fungerar som ett operativsystem och sist själva applikationen. Det 
är i applikationsmjukvaran som alla olika funktioner som styr motorn och växellådan 
implementeras.  

Objektet Diagnos är en del av applikationsmjukvaran och består av två delar. Första de-
len består av tester för att kontrollera exempelvis utsläppsnivåerna med tillhörande 
mjukvara som drar ner momentet i motorn om lastbilen körs olagligt. Den andra delen 
är mjukvara som ska hjälpa servicepersonal i verkstäderna att lättare kunna felsöka lastbi-
len. 

Datasatsen är sedan en inställning av olika parametrar som finns i mjukvaran. Paramet-
rarna måste anpassas till den motor som mjukvaran ska styra. Saker som antalet cylind-
rar, turbo, insprutning och förbränning påverkar hur parametrarna ska sättas. Även 
mjukvaran för växellådan har sådana parametrar, men de ingår direkt i mjukvaran. Detta 
eftersom det finns färre varianter av växellådor vilket i sin tur beror på att växellådan i 
större utsträckning än motorn kan anpassas efter de två variablerna moment och varvtal.  

För att försöka få en större klarhet i vem som gör vad på NE har vi kombinerat organi-
sationsbilden (Figur 7.1) med objektbilden (Error! Reference source not found.) och 
då erhållit Figur 7.3. 

 
Figur 7.3 Sammankoppling av objekten och grupperna på NE 

Objekten EMS och GMS är de olika kompletta styrenheterna. På NE benämns de som 
ECU-complete där ECU står för Electronic control unit. Skillnad görs även på grundmjukva-
ran, Software Basic, och den kompletta mjukvaran, Software complete, där datasatsen ingår.  

7.2 SEKTIONER OCH GRUPPER 
Här presenteras de olika grupper och sektioner som finns på NE, med en kort beskriv-
ning av gruppens syfte, hur många som arbetar på gruppen samt vilka olika roller som 
finns. 

7 .2 . 1  NEA  –  CO O R D I N A T I O N  

Intervjun med gruppchef Tomas Logge inleddes med en kort förklaring om hur gruppen 
NEA bildades. Från början fanns det två objektledare på NE, en för mjukvaran och en 
för hårdvaran. Gruppen NEA bildades för att få en bättre koordinering mellan projekt-
kontoret och NE:s linje. NEA hade även hand om att koordinera den externa provning-
en, när mjukvaran skulle sättas i långtids- och fältprov. 
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Under 2007 bröts koordinationen av provningen loss från övriga NEA och gruppen 
NEVT bildades. NEA har kvar huvuduppgiften, att koordinera mellan projekt och linje. 
I dagsläget finns det två objektledare för EMS och en för GMS. NEA har även ansvar 
för verksamhets- och processutveckling för hela NE och en verksamhetsutvecklare är på 
väg in i gruppen för att ta ansvar för detta område. NE:s förbättringscoach är en av ob-
jektledarna på NEA. 

En annan uppgift hos NEA är att ansvara för parametrarna till motorn, vilket innebär att 
NEA samordnar parametersättningen av mjukvaran till motorn. Denna uppgift ansvarar 
ännu en objektledare för. När alla parametrar är satta sätts datasatsen ihop tillsammans 
med mjukvaran i en produktionsfil som sedan läggs på produktionsservern, detta är ob-
jektledarna för EMS och GMS uppgift.  

Logge säger att gruppens ansvar är ganska tydligt men att de i dagsläget inte har någon 
riktig process att arbeta efter. Han saknar även ett tydligt förvaltningsansvar för hela 
NE:s process. 

Objektledare 

Några av dem som arbetar på NEA har rollen som objektledare för NE:s objekt; EMS, 
GMS och datasats. Denna roll är central för arbetet hos NE eftersom NEA:s objektleda-
re taktar arbetet på hela avdelningen mot de olika projekt som drivs på projektkontoret. 
För att kunna göra detta driver objektledare på NEA relevanta forum. Exempelvis mö-
ten med de olika delobjektledarna som tar upp status på de olika projekten samt EMS- 
och GMS-pulsen som taktar utvecklingen mot SOP-släppen. Slutligen skriver och upp-
daterar objektledarna på NEA även ECO:n samt att de uppdaterar planen för när olika 
ECO:n ska släppas.  

7 .2 .2  NEC  –  CO N T R O L  S T R A T E G Y  

NEC är de som har hand om funktionsutveckling för de funktioner som är närmast fö-
raren. Gruppchef Anders Jensen berättar under intervjun att syftet med NEC är att de 
ska ha en övergripande roll för att måna om föraren. Detta innebär att se till att funktio-
nerna är så bra som möjligt ur kundens perspektiv. NEC är funktionsägare för de funk-
tioner de arbetar fram. I dagsläget är de 14 personer i gruppen.  

I arbetet med att ta fram nya användarfunktioner är det NEC som specificerar funktio-
nerna, samt testar och verifierar dem innan de läggs in i ett mjukvaruspår. De sätter även 
de parametrar som berör körbarheten hos fordonen. Användarfunktioner är sådana som 
föraren påverkar via knappar, spakar eller reglage. Sedan finns det även interna funktio-
ner för drivlinan som NEC utvecklar. Detta kan vara funktioner som finns för att skydda 
motor och växellåda så att det inte ska vara möjligt att köra sönder dem. 

Förutom arbetet med funktionsutveckling har NEC ett ansvar för de inköpta systemen 
till automatiska växellådor. Där gäller det att integrera det inköpta systemet med funktio-
nerna hos Scanias bilar, även här specificerar, testar och verifierar NEC. Systemet ska, 
enligt Jensen, även dokumenteras enligt de standarder som finns för PD-processen på 
Scania. 

Eftersom NEC har en bra helhetssyn på de olika styrsystemen och hur de påverkar bete-
enden i fordonet får NEC även göra utredningar av vissa fel. Oftast är det de fel där det 
är svårt att veta vem som äger problemet. 
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7 .2 .3  NED  -  D I A G N O S I S  

NED:s uppgift är att vara sammanhållande på NE när det gäller diagnos av alla drivline-
system. Gruppchef Magnus Adolfsson säger under intervjun att det är tänkt att NED ska 
ansvara för diagnosen på både motor och växellåda men i dagsläget ingår bara motordia-
gnosen i NED:s arbetsuppgifter. Diagnos är en del av applikationsmjukvaran och består 
av tre olika delar. Dessa är diagnostester, diagnosmotorn DIMA samt verkstadstester.  

Det som diagnostesterna främst är till för är att kontrollera att lastbilen följer de satta 
lagkraven för emissioner. Sedan används de även för att kontrollera diverse andra till-
stånd som Scania vill ha information om, dels för att styra motorn och dels för att få data 
om körningar. Informationen från fältprovsbilarna samlas i en FREC-databas (Flight Re-
corder). 
Resultaten från diagnostesterna går till DIMA som avgör om någon åtgärd ska göras 
utifrån resultatet. Åtgärder kan vara att dra ner momentet på motorn om emissionsnivå-
erna överskrids eller att skicka en felkod som gör att en lampa tänds på instrumentpane-
len. Beroende på vad det är för fel måste kanske lastbilen tas in på verkstad för att åter-
ställas. 

Den sista delen är verkstadstester. Dessa används för att felsöka lastbilen när den kom-
mer in på service eller reparation. Med hjälp av eftermarknadsverktyg kan felkoder tas 
fram som säger vad det är för fel på bilen. 

Adolfsson berättar vidare att de i dagsläget är 10 personer som arbetar på NED. Dessa 
arbetar med att samla in krav på diagnostester, det handlar här om både lagkrav och krav 
från organisationen. NED ansvarar för alla diagnostester men de utvecklar inte själva, all 
funktionalitet för dem. De utvecklar även funktionalitet för DIMA samt utvecklar verk-
stadstester. NED driver de FMEA:or (Failure Mode Effect Analysis) som rör EMS. 

7 .2 .4  NEP  –  SY S T E M  P L A T F O R M 

NEP utvecklar hårdvaran samt den mjukvaran som är närmast hårdvaran i styrenheten. 
Intervjun med gruppchef Niclas Evertsson inleds med en förklaring över hur hårdvaran 
är uppbyggd. Hårdvaran består av själva plattformen, ett kretskort, och inkopplade giva-
re och aktuatorer. Givare är sensorer som känner av exempelvis tryck och temperatur. 
Aktuatorer kan istället ses som utförare, de kan styra någon del av motorn eller växellå-
dan, exempelvis insprutare och avgasbroms. En illustration av hur en styrenhet är upp-
byggd visas i Figur 7.4. 

 
Figur 7.4 Illustration över uppbyggnaden av en styrenhet 

Det är dessa delar som skapar grundförutsättningarna för att kunna göra applikations-
mjukvaran med sina funktioner såsom farthållare och retarder. NEP har ansvar för att 
det elektriska gränssnittet ska fungera men inte för det mekaniska.  
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I dagsläget är det 12 personer som arbetar på NEP, varav fem utvecklar hårdvaran och 
sju arbetar med BIOS och drivrutinen. Roller och ansvar inom mjukvaruutvecklingen är 
uppdelade i huvudansvar för olika moduler för systemen BIOS och drivrutin. Enligt 
Evertsson är uppdelningen tydligare mot andra avdelningar som NEP arbetar med, än 
mot NE.  

Utvecklingen av hårdvaran startar tidigare än utvecklingen av mjukvara. Hårdvaran 
kopplas sedan till ett visst projekt efterhand. Därför är det viktigt att NEP förutvecklar 
hårdvaran inom området och håller sig à jour med den teknik som finns att tillgå. 

7 .2 .5  NES  –  AP P L I C A T I O N  S O F T W A R E  

I dagsläget levererar NES dels en basmjukvara till motorn och dels en komplett mjukva-
ra till växellådan. Det är NES som äger processen för att ta fram basmjukvaran och i den 
processen ingår framtagandet av en SOP-definition, iterationsplaner och hur och när 
funktioner ska implementeras. Förutom SOP-definitionen tar NES fram diverse olika 
dokument och specifikationer som hör till systemägarskapet för EMS och GMS. 

I en SOP-definition ingår en beskrivning av vad det är för funktioner som ska ingå i 
mjukvaran vid ett visst SOP-tillfälle. Utifrån denna definition ställs en iterationsplan upp, 
där det mer i detalj planeras när varje funktion ska implementeras. Beslut om SOP-
definitionen och avvikelser från denna ska gå via formella beslutsforum. 

NES är ansvariga för att verifiera koden på modulnivå mot den nedbrutna kravställning-
en, detta gör de med modultester och granskning av koden.  För att verifiera koden kan 
de använda sig av data från gamla körningar som sparats i FREC-databasen. De har även 
ansvar för versionshantering av dokument och källkod så att gamla versioner ska kunna 
återskapas. 

Rollerna som finns på sektionen NES är utvecklare som skriver koden utifrån specifika-
tioner, arkitekter som designar systemet, funktionsutvecklare som tar fram och specifice-
rar nya funktioner, versionsansvarig, mjukvaraobjektledarna som koordinerar arbetet 
mot NEA, samt systemägare som ansvarar för sitt system.  

Mjukvaruobjektledare 

De objektledare som arbetar inom denna arbetsuppgift spelar stor roll då de har som 
uppgift att koordinera mjukvaruutvecklingen mot objektledare på NEA. Det är även 
mjukvaruobjektledarna som detaljplanerar iterationerna och skriver iterationsplaner ut-
ifrån SOP-definitionen, vilka resurser som finns tillgängliga på gruppen och ärenden som 
finns i Eventum, NE:s ärendehanteringssystem. 

Systemägare 

Många av de specifikationer som skrivs under mjukvaruutveckling är systemägarens an-
svar att skriva. Utöver att skriva dessa specifikationer har systemägaren supportansvar 
för systemet och representerar systemet utåt. Det handlar om att kunna systemet och 
kunna beskriva det om det dyker upp frågor om systemet. 

En viktig arbetsuppgift för systemägare är att skriva SOP-definitioner. För att göra detta 
samlas information in om vad som ska finnas med i SOP-definitionen. Informationen 
kommer från projektdefinitioner, ärenden i Eventum och mjukvaruobjektledarna. 

NESE – Engine Performance 

NESE har hand om hur själva motorn ska arbeta med förbränning, momentproduktion 
och liknande. I dagsläget är de tio fast anställda och två konsulter på gruppen.  
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Gruppchef Mats Jennische förklarar hur arbetet med funktionsutveckling sker i nära 
samarbete med NMEB. Arbetet sker i parkonstellationer med en representant från 
NESE och en från NMEB. Detta gör att var och en blir bra insatta i den funktion de 
håller på att utveckla. Anledningen till att de arbetar i par är att NMEB ansvarar för att ta 
fram börvärden för hur motorn ska fungera utifrån de krav som finns från projektet och 
NESE ansvarar för hur motorn ska regleras, vilka algoritmer som ska användas för detta 
och implementeringen i mjukvara.  

NESX – Engine System Software 

Gruppchef David Holmgren berättar att NESX har hand om de delar av mjukvaran för 
motorn som inte är förbränningsnära. Exempel på sådana är startmotor, generator, fart-
hållare och gaspedalslogik. De har även hand om begäran och styrningen av moment. De 
systemägare som finns för motorsystemen sitter på NESX.  

Kravställning och funktionsutveckling sker mycket i samarbete med NEC och NED. 
Förutom detta och implementering så har NESX ansvar för leveransen av grundmjukva-
ran för motorn. Detta betyder att de integrerar mjukvaran från NESE, NESX och NEP. 
En stor del av integreringen består i att ta reda på vilka delar av mjukvaran som ska med 
och vilka som ska utvecklas vidare innan de släpps. 

NEST – Transmission Software 

NEST ansvarar för applikationsmjukvaran för styrsystemet till växellådan. De stora de-
larna av detta system är OptiCruise, automatkoppling och retarder, men de har även 
hand om AWD (All Wheel Drive) och ComfortShift. Gruppchef Mikael Hanson berättar 
att det i dagsläget inte är mycket nyutveckling av dessa delar utan mer underhåll av dem. 

De är 12 personer på gruppen och de har vuxit mycket senaste tiden. Rollerna som finns 
är, förutom de som nämndes tidigare, kvalitetsansvarig som ser till att det finns metoder 
för hur kodningen ska ske och följer upp hur de efterlevs. Det finns även en applikation-
sintegratör som ser till att koppla samman parametrar och mjukvara för GMS. 

7 .2 .6  NEV –  TE S T  A N D  T O O L S  

Sektionschef Björn Bertmar berättar att NEV skapades för att täcka behovet att verifie-
ring och validering av de system för drivlinan som NE utvecklar. Verifiering handlar om 
att kontrollera att det inte kommer några falska felkoder och att det inte finns allvarliga 
buggar i mjukvaran. Validering handlar istället om att kontrollera mot kund att det som 
utvecklats är det kunden vill ha. De grupper som utvecklar mjukvaran ska testa av den på 
modulnivå medan NEV testar mjukvaran på en högre nivå. 

NEV upprättar en testplan som beskriver vad som ska testas i LP (långtidsprov) och FT 
(fältprov). Den innehåller vad som ska testas, på vilket sätt och hur länge. NEV är upp-
delat i tre grupper: NEVT, NEVS och NEVE. Vid tidpunkten för intervjuerna saknade 
gruppen NEVS en gruppchef och Bertmar svarade på våra frågor om gruppen. 

NEVE – ECU Support Tools 

NEVE utvecklar och förvaltar de stödverktyg som resten av NE behöver i sitt arbete 
med att utveckla styrenheten. I dag är de tre fastanställda och två konsulter i gruppen 
och den roll som finns på gruppen är verktygsansvarig. Gruppchef Crister Nilsson säger 
att det alltid är svårt att resurssätta förvaltningen då det är svårt att veta när ett fel dyker 
upp. 

Exempel på verktyg som NEVE är ansvariga för:  
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• XCOM som är ett diagnosverktyg för styrsystemen. Med hjälp av detta kan pa-
rametrarna sättas och felkoder läsas ut. XCOM är gemensamt för alla NE:s styr-
enheter. 

• FREC-tools (Flightrecorder) som hanterar den data som samlas in av olika aktuato-
rer och givare. 

• Verktyg för att redigera i databasen för DIMA. Databasen innehåller de konse-
kvenser som ett fel ska få.  

• Comptrans, som är ett kalibreringsverktyg för parametrar inklusive versionshan-
tering. 

Verktygen har funnits ett tag på NE och det handlar därför mest om att förvalta dem 
och det är inte så mycket nyutveckling. Då det kommer stora ändringar startar NEVE en 
arbetsgrupp. NEVE önskar få mer tydliga krav på utvecklingsverktygen än vad de får i 
dagsläget. Nu är det mest önskemål som kommer in. Kraven borde vara mätbara och 
tydliga och när de inte är det blir det en diskussion med dem som ställde kraven för att 
klargöra dem.  

NEVS – System Test 

NEVS uppgift är att verifiera mjukvaran som kommer från NES. De följer då den pro-
cess för verifieringsomgångar som de har skapat. Detta innefattar att koordinera tester på 
systemnivå, utveckla testfall och testsystem, samt att genomföra vissa av testen i rigg.  

De roller som finns på NEVS är då testledarrollen som har en övergripande koll på test-
ning, testutvecklare som driver de olika testfall som ska göras på NEV samt utvecklare 
av testsystemet PT1. 

Även NEVS driver de FMEA:or som gäller GMS och för de system som inte innehåller 
DIMA. 

NEVT – Test Coordination & Support 

NEVT består av delar från gamla NEA respektive NEV. Tanken är, enligt gruppchef 
Elenor Vilu, att NEVT ska vara en utförande grupp som hanterar provkoordinering, 
support som består av att göra uppdateringar av mjukvaran i bilarna samt att de genom-
för helhetstester av mjukvara i fordon. De är ofta även en kontaktväg in till NE om det 
uppstår problem med provbilar. 

NEVT har fyra stora arbetsuppgifter. En av dem är att koordinera provningen. Här ingår 
det att hålla koll på när nya mjukvaror ska släppas och vad de skapar för behov av funk-
tionsprovbilar samt att planera långtids- och fältprov. NEVT har även två testingenjörer 
som utför de tester som NEVS har planerat. Hos NEVT finns även NE:s två mekaniker 
som hjälper till att uppdatera bilar och bygga de kablage som behövs för styrenheten. 

Slutligen har NEVT ansvar för en ny provcell där det går att testa växellåda och motor 
samtidigt. Tanken är att denna drivlineprovcell först och främst ska användas för att 
testa NE:s mjukvara. 
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8 Beskrivning av nuläget 
I N O M  D E  O L I K A  G R U P P E R N A  P Å  NE  F I N N S  E T T  A N T A L  A R B E T S U P P G I F -

T E R .  D E S S A  P R E S E N T E R A S  N E D A N  I  F O R M  A V  E N  N U L Ä G E S B E S K R I V N I N G  

O C H  Ä R  R E S U L T A T E T  A V  V Å R  K A R T L Ä G G N I N G .  Ä V E N  D E T T A  K A P I T E L  

B A S E R A S  P Å  I N T E R V J U E R  M E D  G R U P P -  O C H  S E K T I O N S C H E F E R  P Å  NE.  

Vi har valt att beskriva uppgifterna utifrån systemsynsättet med input, transformation 
och output för varje arbetsuppgift. Det är ett vanligt sätt att göra sådana beskrivningar på 
och PMI (1996) använder sig av det i sin Project Management Body Of Knowledge för att be-
skriva sina processer som ingår i projektarbete.  

Arbetsuppgifterna börjar då en eller flera av dess input, som behövs för att initiera ar-
betsuppgiften, har inkommit till gruppen. Sluttidpunkten är i de flesta arbetsuppgifter då 
alla dess output är levererade. Rutor med tjockare ram ses som en arbetsuppgift. De som 
är gråa är de som behandlas i det kapitel figuren befinner sig i. Bilderna är länkade för att 
tydliggöra när en input är resultatet av en annan arbetsuppgift. 

8.1 FRAMTAGNING AV OBJEKTDEFINITION, NEA 
Denna arbetsuppgift är viktig eftersom objektdefinitionen är ett av de viktigaste doku-
menten i projektet. Detta är en aktivitet som, enligt Logge, borde ske vid starten av varje 
projekt. I Figur 8.1 visas vad som är input och output för denna arbetsuppgift. 

 
Figur 8.1 Arbetsuppgiften framtagning av objektdefinition, NEA 

För att kunna ta fram en objektdefinition behöver objektledarna på NEA information 
som input från olika avdelningar. Eftersom objektdefinitionen svarar mot projektdefini-
tionen krävs det en sådan som input till arbetsuppgiften från projektledaren på UP. Ut-
över denna behövs information om bland annat planering från de olika grupperna på 
NE och även en statusrapportering från delobjektledare. 

Denna information transformeras sedan genom att objektledare på NEA genomför ett 
antal aktiviteter för att ta fram objektdefinitionen och uppdatera den utifrån den infor-
mation som fås in. Objektdefinitionen innehåller en beskrivning av organisationen från 
NE:s sida, inblandade personer och objekt, samt en beskrivning av objektet i projektet. 
En kravnedbrytning, tidsplanering och resursplanering kring kostnad och tid görs för 
projektet och ingår i objektdefinitionen. Aktiviteten att uppdatera objektdefinitionen 
ingår i NE:s fasövergångschecklistor i PD-processens faser. 

Den objektdefinition som tagits fram lämnas till projektledaren på projektkontoret. Log-
ge säger dock att varken NEA eller UP är nöjda med objektdefinitionen, som allt för ofta 
inte hinns med att ta fram, i dagsläget. De nedbrutna kraven förmedlas till övriga grupper 
på NE. 
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8.2 FRAMTAGNING AV NY ANVÄNDARFUNKTION, NEC 
En användarfunktion är något som föraren upplever och kan påverka genom olika regla-
ge. Det kundernas vill ha är en körbar lastbil med god komfort och låg bränsleförbruk-
ning. Vilka som kommer med input till arbetsuppgiften och vad NEC sedan levererar 
vidare åskådliggörs i Figur 8.2. 

 
Figur 8.2 Arbetsuppgiften att arbeta fram nya användarfunktioner, NEC 

Eftersom dessa funktioner är sådana som föraren upplever kan alla som någon gång varit 
ute i ett fordon och kört komma med input till denna arbetsuppgift. NEC har själva 
många idéer eftersom de har mycket kontakt med kunder och förare genom LP och FT, 
vilket resulterar i input till arbetsuppgiften. Dessa idéer diskuteras sedan internt och en 
analys görs över hur det påverkar lastbilen eller bussen.  

Behov och krav kommer också från marknadssidan via en PCR (Product Change Request). 
R&D:s ledningsgrupp är mycket ute och kör i bilarna och således kommer även många 
förslag från dem, oftast genom informella kontakter i korridoren. Denna arbetsuppgift 
initieras alltså då det kommer ett krav på eller en idé till en ny användarfunktion till 
NEC. Detta kan ske när som helst och är inte styrt av projekten.  

Det som NEC sedan gör, enligt Jensen, för att den nya användarfunktionen ska kunna 
implementeras i styrenheten är att de skriver specifikationer, gör en kravanalys och en 
patentanalys. NEC gör även fältprovsuppföljning av användarfunktionen.  

Systemeringsmöten hålls för att bestämma hur den nya funktionaliteten ska läggas för att 
inte belasta systemet för mycket. Även en FMEA (Failure Mode Effect Analysis), som är en 
typ av riskanalys, görs. Planering av arbetet ingår också som en aktivitet i denna arbets-
uppgift samt att tilldela funktionsansvar. 

Kravspecifikationer, UFR (User Function Requirement), mot alla system som ingår i funk-
tionen lämnas till systemägarna som främst sitter på NES, hos NE. NEC levererar även 
en text till förarhandboken och har ett dokumentationsansvar för att skriva en funk-
tionsbeskrivning, FAD (Function Architecture Design). I vissa fall bidrar NEC med ECO-
texter. En output som inte finns i tillräckligt stor utsträckning idag är en testspecifikation 
till NEV. 

8.3 FUNKTIONSUTVECKLING AV INTERNA DRIVLINEFUNK-
TIONER, NEC 

Denna arbetsuppgift handlar om att funktionsutveckla en intern drivlinefunktion. Jensen 
förklarar att detta exempelvis kan vara en funktion som inte tillåter föraren att köra på 
ett sådant sätt som skadar drivlinan. Hur denna arbetsuppgift är uppbyggd, med dess 
input och output, visas i Figur 8.3. 
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Figur 8.3 Arbetsuppgiften att utveckla interna drivlinefunktioner, NEC 

Liksom arbetsuppgiften att utveckla en ny användarfunktion har NEC mycket egna idéer 
även vad det gäller att funktionsutveckla en intern drivlinefunktion. Även omgivningens 
upplevelser på saker som behöver förbättras är en stor input. Mer formellt initieras den-
na arbetsuppgift genom att det hålls förberedande möten för Eventum-ärenden och för 
ärenden som kommit in i FRAS, där brister som finns på funktionerna idag tas upp. FQ-
ärenden kan även vara input till denna arbetsuppgift. Denna arbetsuppgift genomförs 
således enligt de behov och idéer som uppkommer, angående hur de interna drivline-
funktionerna bör funktionsutvecklas. Arbetsuppgiften styrs således inte av projekten. 

Jensen anger olika aktiviteter som sker för att funktionsutveckla drivlinefunktioner. Des-
sa är att NEC på olika sätt gör en kravinsamling, antingen genom en konkurrentanalys, 
intervjuer eller genom att mäta på en problembil. NEC har även egna specialprogramva-
ror för att testa idéer. För övrigt är det liknande aktiviteter som under 8.2 Framtagning 
av ny användarfunktion, NEC.  

Output blir då funktions- och kravspecifikationer till NES som skriver koden. Dessutom 
lämnas en teknisk rekommendation till eftermarknad.  

8.4 UTVECKLING AV FUNKTIONALITET FÖR DIAGNOS-
SYSTEMET, NED 

NED ansvarar för utvecklingen av funktionalitet för diagnossystemet. Nedan presenteras 
de tre arbetsuppgifter som Adolfsson uppgav ingick i detta, nämligen att utveckla 
DIMA, diagnostester och verkstadstester. De tre uppgifterna liknar varandra i mångt och 
mycket.  

8 .4 . 1  U T V E C K L A  D I A G N O S T E S T E R ,  NED 

Arbetet med att utveckla diagnostester sker parallellt med arbetet att utveckla applika-
tionsmjukvaran. Arbetsuppgiftens input och output åskådliggörs i Figur 8.4. 

 
Figur 8.4 Arbetsuppgiften att utveckla diagnostester för motorn, NED 

Det som kommer till NED i denna arbetsuppgift är bland annat de lagkrav som diagnos-
testen ska kontrollera att de efterföljs. Grupperna som utvecklar funktioner kommer 
med krav på vad de vill att diagnostesterna ska bevaka. Ytterligare input är de krav på 
felisolering som kommer från eftermarknad så att det lättare går att hitta komponenten 
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det är fel på i verkstadstesterna. De FMEA:or som NED skriver och som har att göra 
med DIMA är också underlag för arbetsuppgiften. 

De aktiviteter som NED genomför i denna arbetsuppgift, förutom att samla in alla krav 
för diagnossystemet, är att utveckla diagnostester och skriva en funktionsspecifikation 
för dessa. I utvecklandet av diagnostester undersöker NED systemet och dess FMEA 
samt utvärderar lagkraven för att komma på vilka komponenter som behöver övervakas 
på grund av lagkraven. 

Output från denna arbetsuppgift är en funktionsspecifikation för testen som NESE, 
NESX eller ibland NEP implementerar. 

8 .4 .2  U T V E C K L A  DIMA,  NED 

DIMA får in rapporter från arbetstester i koden och bestämmer sedan vad som ska göras 
med informationen från testerna. Det kan bland annat handla om att tända en lampa 
eller dra ner momentet på motorn. Se Figur 8.5 för att få en överblick över arbetsuppgif-
ten. 

 
Figur 8.5 Arbetsuppgiften att utveckla diagnosmotorn DIMA, NED 

Input till NED i denna arbetsuppgift är olika krav. De krav som inkommer är lagkrav, 
där ISO-kraven ingår, på vilka konsekvenser fel får. Krav från eftermarknaden på vad 
som ska kontrolleras. Krav från dem som utvecklar koordinatorn, över hur kommunika-
tionen på CAN-bussen ska ske samt interna krav via ett kommunikationsprotokoll. 

Det ingår att skriva specifikationer, granska, verifiera och sedan även kalibrera de para-
metrar som ingår i DIMA-mjukvaran. Det levereras en funktionsspecifikation till NES i 
slutet av denna arbetsuppgift och kalibrerade parametrar i datasatsen till NEA. 

8 .4 .3  U T V E C K L I N G  A V  V E R K S T A D S T E S T E R ,  NED 

I denna arbetsuppgift utvecklar NED de verkstadstester som ska kunna göras på motorn 
och som implementeras i eftermarknadsverktyget, SDP3 (Scania Diagnosis and Program-
ming). Hur arbetsuppgiften är uppbyggd visas i Figur 8.6. 

 
Figur 8.6 Arbetsuppgiften att utveckla verkstadstester för eftermarknad, NED 

Information om vilka verkstadstester som krävs borde dels komma från eftermarknad 
och dels från dem som utvecklar motorn och mjukvaran till den. I dagsläget upplever 
dock NED:s gruppchef att detta saknas i stor utsträckning och att NED oftast tar initia-
tivet till en sådan kontakt. Även här finns det lagkrav som exempelvis kräver att felkoder 
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inte ska gå att ta bort utan att felet har åtgärdats. I övrigt är det NED som själva utveck-
lar de test, de tror behövs.  

I denna arbetsuppgift bollar NED idéer inom gruppen för att komma fram till vilka tes-
ter som kan behövas i de verktyg som används av eftermarknad samt vad som krävs för 
att exempelvis felkoder ska kunna tas bort. Nästa aktivitet är att skriva specifikationer.  

De funktionsspecifikationer som skrivits lämnas till NES för kodning av funktionen. En 
specifikation lämnas även till eftermarknad eftersom det måste finnas stöd i SDP3 för 
testet.  

8.5 UTVECKLING AV HÅRDVARA FÖR DRIVLINESYSTEMET, 
NEP 

Enligt Evertsson påbörjas arbetet med att utveckla hårdvaran långt innan arbetet med 
framtagning av mjukvaran påbörjas. Utvecklingen av hårdvara måste dock vara knutet till 
ett projekt på UP för att det ska kunna finansieras. I Figur 8.7 åskådliggörs vad som 
krävs för att denna arbetsuppgift ska kunna genomföras och vad den lämnar ifrån sig i 
form av output till andra grupper. 

 
Figur 8.7 Arbetsuppgiften att utveckla hårdvara för styrenheterna, NEP 

Input kommer från olika grupper i form av kravspecifikationer som exempelvis talar om 
respons, noggrannhet och funktionskrav för hårdvaran. Behovet kommer från att dessa 
grupper behöver mäta något och behöver hårdvara som stödjer det. Det hålls möten, 
såsom avstämningsmöten, för att samla upp information kring vad för slags hårdvara 
som bör utvecklas. Det kan även vara så att det finns tidigare komponenter som behöver 
utvecklas (kontinuerliga förbättringar). Vidare kommer det även input till arbetsuppgif-
ten genom ärendehanteringssystemet FRAS om det finns något problem med en kom-
ponent. En PCR kan komma från alla på Scania, för denna arbetsuppgift kommer det 
dock oftast från produktion, labb eller underleverantörer. 

Transformationen i denna arbetsuppgift består av att skriva specifikationer och göra 
funktionsprovning. Dessutom ingår det att hålla kontakten och driva projekt mot under-
leverantörer. NEP har också ansvar för att förmedla till dem som ska utveckla mjukva-
ran hur hårdvaran är konstruerad. 

Det som NEP levererar till andra grupper som ett resultat av denna arbetsuppgift är 
bland annat ett antal NE-dokument men även olika typer av testrapporter och funk-
tionsprover. Denna output varierar dock mycket eftersom det är flera grupper utanför 
NE, förutom NEP, som är inblandade i arbetsuppgiften. Dessa grupper delar på vissa 
uppgifter och är olika mycket involverade beroende på vilken typ av hårdvara det hand-
lar om. Exempelvis varierar det vem som tar fram specifikationer i form av PD (product 
description) som är ett dokument som bland annat beskriver toleranser. NEP:s arbete re-
sulterar även i en fysisk komponent, till exempel i form av en färdig styrenhet såsom 
OPC4. 
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8.6 UTVECKLING AV DRIVRUTIN OCH BIOS, NEP 
Drivrutiner och BIOS är den mjukvara som ligger närmast hårdvaran och Figur 8.8 visar 
hur denna arbetsuppgift är uppbyggd. 

 
Figur 8.8 Arbetsuppgiften att utveckla drivrutin och BIOS till styrenheterna, NEP 

Den information som kommer in till NEP för denna arbetsuppgift kommer via NE:s 
ärendehanteringssystem, Eventum eller via en PCR. På ett beslutsmöte bestäms sedan 
vad som ska göras, när det ska påbörjas och varför det ska göras. 

De aktiviteter som NEP sedan gör i mjukvaruutvecklingen är att designa, implementera 
och modultesta mjukvaran där testning sker på lägsta nivån. Ytterligare en aktivitet i ar-
betsuppgiften är att skriva funktionsspecifikationer. 

För att kunna genomföra denna aktivitet krävs att en planering av arbetet görs, där varje 
mjukvaruimplementatör själv får prioritera. En stor del av denna arbetsuppgift består, 
enligt Evertsson, av problemlösning för att ta reda på hur implementering bör ske för att 
det ska bli så bra som möjligt.  

Som ett resultat av arbetsuppgiften lämnar NEP ifrån sig ett antal dokument tillsammans 
med en körbar plattform. Det är dokument som exempelvis specificerar vad som ska 
testas till NEV, specifikationer för KWP (Keyword Protocol som kommunicerar med efter-
marknadsverktyg), specifikationer för minnesallokering till underleverantörer och RESC, 
och SAD (Software Architecture Description). NEP levererar även grundmjukvara till de som 
gör koordinatorn, vilken är spindeln i nätet med tre CAN-bussar, och de som gör AC-
styrenheten. NEP är även granskare av CAN-specifikationen. 

8.7 UTVECKLING AV APPLIKATIONSMJUKVARA, NES  
Denna arbetsuppgift styrs av de grönpilsprojekt som UP driver och det huvudansvar 
som finns inom NES är att leverera en grundmjukvara till SOP och SOCOP. I denna 
arbetsuppgift ingår det att ta fram SOP-definitioner och iterationsplaner.  

Det som initierar utveckling av applikationsmjukvara till SOP och SOCOP är ett upp-
drag från UP, via NEA och NMEB samt de grupper som utformar funktionerna i appli-
kationsmjukvaran. Kraven som kommer från UP kan vara att motorn ska uppfylla en 
viss nivå av lagkrav. 

I Figur 8.9 och Figur 8.10 visas mängden information som måste komma in till de olika 
grupperna inom NES för att de ska kunna implementera alla delar av mjukvaran på ett 
bra sätt. Självklart är vissa pilar egentligen dubbelsidiga eftersom implementeringen av 
mjukvaran till stor del sker genom ett samarbete mellan NES och andra grupper.  
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Figur 8.9 Arbetsuppgiften att utveckla mjukvara till GMS, NEST 

I Figur 8.10 ser vi att NESX är den grupp som integrerar kod från NEP, NESX och 
NESE till en grundmjukvara för EMS. För GMS sker utvecklingen av mjukvara endast 
hos NEST och därmed blir det ingen egen arbetsuppgift att sätta ihop grundmjukvaran 
(se Figur 8.9). 

 
Figur 8.10 Arbetsuppgiften att utveckla mjukvara till EMS, NESE, NESX 

NES skapar SOP-definitionen utifrån objektdefinitioner och projektdefinitioner. En 
SOP-definition säger vad som ska vara med i mjukvaran till ett SOP-tillfälle och kan 
därför innehålla flera projekt. De krav som kommer ifrån projekt- och objektdefinitio-
nerna är väldigt övergripande, det prioriteras mycket högt att ta fram funktioner som har 
att göra med minskade utsläpp eller förbrukning, men inte mer precist än så. 

Funktionsutvecklingen leder till att en hel del funktionsspecifikationer, och även några 
kravspecifikationer, levereras till NES. Dessa specifikationer kommer antingen informellt 
eller genom att de genererar ärenden i Eventum. Det är varierande kvalitet på funktions-
specifikationerna. Ibland är de alltför utvecklade, enligt Jennische, så att de inte passar in 
i den arkitektur som redan finns och ibland är de inte tillräckligt utförliga. Beroende på 
hur funktionsspecifikationerna ser ut kommer sedan specificering och systemering i olika 
ordning.  

Ärenden i FRAS såsom FQ-ärenden kan också initiera utveckling av mjukvara hos NES. 
Det kan även komma en UFR (User Function Request) som ställer krav på systemet och en 
PCR, exempelvis angående ändringar av ett beteende. Testrapporter från NEV är också 
input till arbetsuppgiften.  
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De aktiviteter som sedan genomförs är: 

• kravnedbrytning och kravanalys 

• systemering 

• specificering av funktionen (om inte detta redan gjorts) 

• implementering av kod 

• granskning av kod  

• verifiering av koden i form av modultest  

Under själva kodningsarbetet finns det kodningskonventioner att följa och det finns 
standarder för hur kommunikationen med hårdvaran ska ske. Det är även viktigt att tän-
ka på den begränsning som det innebär att utveckla för ett inbyggt system, som dessut-
om måste fungera i realtid, då funktionerna utvecklas. Processorlasten får inte bli för hög 
då det kan leda till fördröjningar och dessutom är minnesutrymmet begränsat. 

Mjukvaran för motorn har i dagsläget ett huvudspår där de implementerar koden för de 
funktioner som är tänkta att släppas vid en viss SOP-tidpunkt. De nya funktioner som 
inkommer under arbetsuppgiftens gång utvecklas i ett sidospår för att minimera riskerna 
med dessa. Mjukvaran för växellådan har istället två huvudspår, ett för automatisk kopp-
ling och ett för OptiCruise. 

Den output som denna arbetsuppgift resulterar i är en grundmjukvara. För EMS levere-
ras den till de olika grupperna som ska kalibrera den. När det gäller GMS levereras den 
till NEC för kalibrering. 

8 .7 . 1  Ä N D R I N G S H A N T E R I N G S P R O C E S S E N  

Varje önskad ändring i mjukvaran genererar minst ett ärende i Eventum. Ändringshan-
teringsprocessen är den process som behandlar hur önskade ändringar i mjukvaran flö-
dar i Eventum. Ärendet ska skapas så tidigt som möjligt i projektet, dock alltid innan 
arbetet med funktionsspecifikationen påbörjas. Det finns två olika typer av ärenden, pa-
rent och child. Parent-ärendet beskriver en mjukvaruändring som sedan kan brytas ner i 
olika child-ärenden. Dessutom finns det elva olika tillstånd för ett ärende i ändringshan-
teringsprocessen. Tillståndsnamnen är de som finns i systemet Eventum. Denna process 
finns beskriven i ett interndokument och visas i Figur 8.11. 

Denna process hanterar endast NE:s egenutvecklade system och funktioner. Eventum 
togs fram för ett år sedan för att underlätta i beslutshierarkin genom att avlasta det be-
slutsmöte som cheferna har på avdelningen en gång i veckan. Om alla ändringar skulle 
behöva tas upp där skulle de inte hinnas med. 

Vi har först och främst intresserat oss för den översta delen av processen, ner till till-
ståndet ACCEPTED och tänkte därför förklara de olika tillstånden som ett ärende där 
kan befinna sig i. 

Tillståndet NEW är när ärendet har kommit in i Eventum. Ändringar som klassas som 
små och enkla kan gå direkt till ACCEPTED och har då planerats in till en viss release. 
Ändringar som sker inom den uppsatta SOP-definitionen eller strukturella förbättringar 
av mjukvaran går till ANALYSE där de ska analyseras innan de antingen accepteras eller 
går till beslut. För att genomföra denna analys finns det särskilda grupper sammansatta 
av främst funktionsägare, systemägare, utvecklare och testledare. Mjukvaruobjektledare 
och gruppchef blir inbjudna men måste inte delta. 
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READY FOR DECISION är de ärenden som är redo att tas upp på det beslutsmöte 
som NES håller i. Det är på detta möte som beslut om SOP-definitionen tas. De ären-
den som går direkt hit är större ändringar, ändringar som är utanför SOP-definitionen 
samt om ändringen påverkar en release som ligger nära SOP-datum. Om informationen 
är tillräcklig kan ärendet planeras in till en release. Har dock beslutsmötet för lite infor-
mation kan ärendet skickas till ANALYSE för att skapa ett bättre underlag för beslut.  

 
Figur 8.11 Bild över den nuvarande ändringshanteringsprocessen hos NES 

8 .7 .2  M J U K V A R U P R O C E S S  F Ö R  F R A M T A G N I N G  A V  SW  T I L L  

SOP 

Det finns en processbeskrivning för mjukvaruprocessen för framtagning av grundmjuk-
vara till SOP. Det som finns beskrivet i denna process är hur kravinsamling och tänkt 
funktionstillväxt leder till en SOP-definition och en iterationsplan. I processen finns ex-
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empelvis en deadline för när funktionsspecifikationerna ska vara färdiga. Ett uppstarts-
möte tar sedan beslut angående SOP-definitionen och iterationsplanen. Sedan följer ite-
rationerna enligt SOP-definitionen och iterationsplanen. De faser som återkommer i 
varje iteration är systemering, implementering, verifiering och även validering (denna är 
dock valfri). 

8.8 KALIBRERING AV MJUKVARAN 
Parametrar är olika variabler som finns för motorn och växellådan. Exempel på motor-
parametrar är hur många insprutare den har eller vilken typ av insprutare, men även mer 
komplicerade inställningar som hur mycket bränsle som ska sprutas in vid olika tillfällen 
under drift. Alla parametrar ska ha någon som är ansvarig för dem (responsibility) och de 
ska sorteras under rätt motortyp och under den del av motorn som de påverkar (dependen-
cy). Ibland saknas detta när parametrarna checkas in i verktyget Comptrans. Parametrarna 
ska även finnas beskrivna i funktionsspecifikationen. Kalibreringen illustreras i Figur 
8.12. Som kan ses i figuren går parametrarna olika vägar beroende på om de är för mjuk-
varan till motorn eller växellådan. 

 
Figur 8.12 Arbetsuppgiften att kalibrera parametrarna 

Kravet på att det ska ske en kalibrering kommer från UP men det finns inga klara krav 
på vad som ska åstadkommas med kalibreringen. Parametrarna för mjukvaran är ut-
spridda över grupper både på NE och NME och alla grupper med parametrar gör någon 
slags kalibrering. NME har ungefär två tredjedelar av alla parametrar i motormjukvaran. 
De grupper på NE som kalibrerar är NEC, NED, NEP, NEST, NESE och NESX.  

• NEC kalibrerar drivlinefunktioner både för motorstyrsystem och för växellådes-
tyrsystem. De har ett parameteransvar i datasatsen för de parametrar som har att 
göra med körbarhet i motormjukvaran.  

• NED kalibrerar de parametrar som ingår i DIMA. Ungefär hälften av alla para-
metrar som finns på NE finns i DIMA, men i verktyget Comptrans representeras 
DIMA-parametrarna endast som en parameter. 

• NEP kalibrerar de parametrar som ingår i den hårdvarunära mjukvaran, drivrutin 
och BIOS. 

• NEST, NESE och NESX kalibrerar de parametrarna som ingår i de funktioner 
som dessa grupper är ansvariga för. 

• Hos NME har de ett ansvar för motorkalibreringen och då främst att motorn 
klarar av de krav som finns vad det gäller motorns emissioner och prestanda.  
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Kalibreringen är olika omfattande beroende på vad kalibreringen ska användas till. Pro-
blem uppstår när det kommer sena ändringar av både mjukvara och hårdvara. Sena änd-
ringar skapar förvirring över vad som ska i produktion och alltså påverkar vilka paramet-
rar som måste vara optimerade och incheckade. Det är även så att vissa parametrar på-
verkar andra och att detta beroende inte är helt kartlagt för tillfället.  

För varje release av mjukvara som ska verifieras behövs en kalibrering. När releaserna 
kommer ofta ökar det arbetsbelastningen för dem som kalibrerar och de har inte alltid 
tid att utföra en fullständig kalibrering. Ett annat problem är att det inte går att frysa pa-
rametrarna i Comptrans såsom det går att göra med en mjukvara. Detta göra att ansvari-
ga kan ändra på parametrarna ända fram till filerna bakas och då hinns inte en verifiering 
av den kompletta mjukvaran med. 

Nedan beskrivs hur kalibreringen går till hos NEC samt NMEY och NMEZ. NEC:s 
kalibrering ska vara den sista som görs innan en mjukvara kan anses vara klar att släppa 
till produktion. 

8 .8 . 1  K A L I B R E R I N G  P Å  M O T O R N  P Å  NME 

På NME finns det två systergrupper som arbetar med kalibreringen, NMEY och 
NMEZ. Grupperna arbetar med samma sak men mot olika projekt. Gruppchefen för 
NMEZ, Christer Eriksson, beskriver att det i grupperna finns personer med två huvud-
områden, optimering och motorkunskap.  

Utvecklingen av funktioner görs som nämnts tidigare i par från grupperna NESE och 
NMEB. När funktionen sedan lämnas över till NMEY och NMEZ så är det en person 
som ska kalibrera alla funktionerna till en motor. Den personen har då inte lika bra kun-
skap om funktionerna och har svårare att optimera dem optimalt och som de var tänkta. 
Det pratas om en förändring så att även NMEY och NMEZ har en person som är mer 
insatt i varje funktion och kalibrerar den för varje motor istället. 

NESE ska efter sin funktionsutveckling lämna en kalibreringsinstruktion till den grupp 
som ska kalibrera funktionen. I dagsläget är denna informationsöverföring bristfällig, om 
den sker är det oftast informellt. Detta är också en orsak till att funktioner inte alltid får 
den kalibrering som det var tänkt från början. 

Förr utvecklade Bosch mjukvaran och det enda som den som kalibrerade kunde göra då 
var att försöka skruva på parametrarna tills det passade. Om det fortfarande inte funge-
rade fick mjukvaran skickas tillbaka till Bosch för att konstrueras om. Detta, anser Eriks-
son, ligger till grund för att kalibreringsgrupperna i dag är dåliga på att gå tillbaka till 
NESE och efterfråga en ändring av en funktion eller en förklaring över hur den är tänkt 
att fungera.  

8 .8 .2  K A L I B R E R I N G  A V  D R I V L I N E F U N K T I O N E R ,  NEC 

Det som krävs, enligt Jensen, för att NEC ska få rätt förutsättningar för att kunna 
genomföra kalibreringen är en fungerande hårdvara, alltså en motor med rätt prestanda 
och emissioner från NME samt en fungerande växellåda från NT. Dessutom behövs en 
datasats för prestandanära kalibreringar, från NME. En okalibrerad mjukvara utgör ock-
så input från NEST eller NESX. Det behövs således en hel fungerande drivlina för att 
NEC ska kunna kalibrera. 

Kalibreringen utgörs av mätningar enligt checklistor som ständigt förbättras, provkör-
ningar, inställningar av parametrar och genom intervjuer med LP-förare och FT-kunder.  
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Output från denna aktivitet är incheckade parametrar i Comptrans. Output är också 
uppdaterade checklistor efter exempelvis ny funktionalitet, nya funktioner och nya erfa-
renheter. 

8.9 PROVKOORDINERING, NEVT 
De personer som ansvarar för denna arbetsuppgift koordinerar testningen på NE. Vilu 
påpekar att detta är ett arbete med många gränsytor. Vad arbetsuppgiften innehåller be-
skrivs vidare nedan, och åskådliggörs i Figur 8.13. 

 
Figur 8.13 Arbetsuppgiften att koordinera provningen, NEVT 

Input till provkoordineringen är godkända parametrar från NEA, en körbar grundmjuk-
vara och information om provbehov och provfordon från NE om vad som ska testas. 
NEVT behöver även information från objektledaren på NEA om vilka projekt som är 
på gång för att ha möjlighet att planera fältprov. För att kunna påbörja testningen måste 
även dispens vara sökt från RESA för att NE inte följer deras process. In kommer också 
krav från NEVS på vilka tester som ska göras. NEVT behöver även kännedom om 
hårdvaruberoenden, om mjukvaran uppdateras måste även hårdvaran ibland uppdateras 
och vice versa. 

För att koordinera och planera testningen behöver följande aktiviteter göras. Det krävs 
att behovet av provfordon utreds och att FT-fordonen blir uppdaterade med rätt mjuk-
vara. Detta genom att NEVT ställer krav på RTRT om en uppdatering. För långtidsprov 
och fältprov skriver även NEVT ett PA (Provanmodan) som beskriver provet. Dessut-
om borde informationsinsamling om hur provet går samlas in kontinuerligt. En över-
gripande utvärdering av provet görs hos NEVT. 

Output från arbetsuppgiften är bland annat den Provanmodan som tagits fram för LP 
och FT. Uppdateringsplanen som beskriver vilka uppdateringar som gjorts och vilka som 
planerats kommuniceras till berörda. En presentation av statistik och aktuell status för 
provet görs till NE eller till andra som behöver veta. Detta involverar exempelvis infor-
mation om hur många mil provbilarna har gått i provet. Vilu säger dock att NEVT inte 
har en kontinuerlig uppdatering av statistik och status för provet idag, utan de tar fram 
informationen vid behov. 

8.10 VERIFIERING AV PROGRAMVAROR, NEVS 
Verifiering av programvaror sker enligt Figur 8.14. För att kunna verifiera programvaror 
på NE krävs att NEVS får in en grundmjukvara från NES och en parametersättning som 
fungerar från NEA. Det görs en betafrysning och skarp frysning av mjukvaran från NES 
och de ligger med en vecka mellan. De buggar som hittas rapporteras in i Eventum.  
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Den testspecifikation som tagits fram vid testfallsutvecklingsprocessen är en stor input 
till denna arbetsuppgift likasom information om vilka bilar som finns att tillgå för att 
utföra testfall i bil. Ytterligare input som NEVS efterfrågar är information om redan 
gjorda funktionstester på mjukvaran från NES. 

 
Figur 8.14 Arbetsuppgiften att verifiera programvaror, NEVS 

Det som sker i denna arbetsuppgift är olika tester på programvaran. Det är tester som 
säkerhetstester, bakåtkompabilitetstester, integrationstester och funktionstester. NEVS 
planerar dessa tester som sedan cellingenjörer och testingenjörer från NEVS genomför i 
PT1 och NEVT i T11 och i bil. Enligt Bertmar finns de aktiviteter och tester som ingår 
beskrivna i verifieringsomgångsprocessen som NEVS följer då de planerar testerna i 
denna arbetsuppgift. Förutom dessa tester finns även sommar- och vinterprov där lastbi-
len utsätts för lite mer extrema förhållanden.  

Output från aktiviteten är en sammanfattande testrapport som förmedlas till systemäga-
re, gruppchefer och objektledare. Det finns mallar för hur testrapporterna ska skrivas, 
här är bland annat säkerhetstestrapporten mycket viktig. Alla buggar som hittats i NE:s 
mjukvara under testerna rapporteras i Eventum, om buggar hittas i andras mjukvara rap-
porteras de in i deras system. Testresultaten skickas även till RESA för dispensansökan 
eftersom NE inte är i fas med deras process. Dispensansökan innehåller information om 
vilka tester som är utförda och vilka funktioner som är ändrade. 

8 . 10 . 1  V E R I F I E R I N G S O M G Å N G S P R O C E S S E N  

Verifieringsomgångsprocessen är som sagt den process som följs vid verifiering av pro-
gramvaror på NE. Den stora skillnaden i processen för EMS och GMS är att EMS har 
en betafrysning en vecka innan den skarpa frysningen av mjukvaran. Anledningen till 
detta är för att stoppa funktionstillväxten åtminstone en vecka innan skarp frysning så att 
mjukvaran kan börja testas. Även funktionskollisioner kan upptäckas här. GMS är inte 
lika komplext som EMS och därför har de inte denna första frysning. I övrigt är det ett 
liknande flöde av aktiviteter som gås igenom i verifieringen för de båda typerna av pro-
gramvaror. Även validering i form av LP och FT ingår i denna process. 
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8 . 10 .2  U T V E C K L I N G  A V  T E S T F A L L ,  NEVS 

Denna arbetsuppgift styr hur testerna ska utföras på NE i testsystemen (PT1 och T11) 
och i fordon. Detta illustreras i Figur 8.14. Utvecklingen av testfall sker innan verifiering-
en börjar. 

Det som behövs som input till denna uppgift är vilka nya funktioner som kommer in i 
mjukvaran, som ska finnas beskrivna i SOP-definitionen. Det bästa vore om det alltid 
fanns en kravspecifikation för varje system att testa mot. Sedan måste en dialog även 
föras med objektledare angående vilka prioriteringar som finns. Ytterligare input som 
NEVS efterfrågar för arbetsuppgiften är information om redan gjorda funktionstester på 
mjukvaran från NES. Det händer ibland att mjukvaran ändras så att NEVS testfall inte 
längre fungerar och då uppstår behovet av att utveckla nya testfall. 

Först utses en ansvarig för testfallet på NEVS som sedan granskar kraven och driver 
kravförtydliganden. En testspecifikation skrivs sedan enligt mall. Testspecifikationen 
kommuniceras även med kravställarna för granskning. Då testspecifikationen är granskad 
och klar implementeras testfallet antingen i rigg (PT1 eller T11) eller i bil och det finns 
här tydliga mallar på vad som ska köras.  

Output från denna arbetsuppgift blir således ett infört testfall och en godkänd testspeci-
fikation som gäller internt inom NEV. 

Testfallsutvecklingsprocessen 

De aktiviteter som görs i denna arbetsuppgift görs enligt testfallsutvecklingsprocessen 
som finns beskriven i ett NE-dokument. Testfallsutvecklingsprocessen ingår som en del i 
hela processen för testning av ECU-mjukvara på NEV. 

8 . 10 .3  U T V E C K L I N G  A V  T E S T S Y S T E M ,  NEVS 

Detta är ytterligare en arbetsuppgift som är inblandad i verifiering av programvaror. Det 
finns en process framtagen för detta och den heter Frysningsprocess för testsystem. Den 
behandlar hur frysningen av mjukvara för testsystem går till. Det som initierar en frys-
ning är att mjukvaran i testsystemet behöver förändras. Förändringar kan ske efter att 
hårdvaran har ändrats eller när det kommer nya behov av testningen. 

De testsystem som finns på NE i dagsläget är PT1 och T11. Denna process beskriver 
dock i dagsläget endast hur all mjukvara till testsystemet PT1 ska hanteras vid uppdate-
ring och frysning eftersom T11 är en ny provcell. 

8.11 PRODUKTIONSSÄTTNING AV STYRENHET, NEA 
Denna aktivitet resulterar främst i att en komplett mjukvara läggs på produktionsservern 
och NE:s arbete i ett visst projekt kan anses vara klart. Figur 8.15 åskådliggör vad som är 
input och output till arbetsuppgiften. 



  D E L  3  E M P I R I S K A  S T U D I E R  

 71 

 
Figur 8.15 Arbetsuppgiften att produktionssätta en styrenhet, NEA 

Denna arbetsuppgift behöver input i form av en tidplan från projektet och en releaseplan 
från NES. För att ECO-texterna ska kunna skrivas behöver NEA även få in en SOP-
definition från NESE och NESX. NEST lämnar en funktionsspecifikation som input till 
ECO-texter. Det krävs även att det finns en komplett mjukvara och en komplett hårdva-
ra att integrera för att denna arbetsuppgift ska gå att genomföra. De PD:n som är kopp-
lade till releasen, exempelvis EOL och FMEA,  ska också vara levererade från grupper 
på NE. 

Det som NEA gör vid produktionssättning av en mjukvara är att skriva ett antal ECO:n 
för mjukvaran som beskriver denna. ECO-status stegas i takt med status på mjukvaran. 
NEA sätter SOP- och SOCOP-tidpunkt för mjukvaran.  

För att kunna produktionssätta mjukvaran behöver NEA ta ut artikelnummer via pro-
duktsamordnaren. Det genomförs även en övergripande granskning per motortyp och 
ett granskningsprotokoll skrivs. NEA uppdaterar och granskar ett PD-dokument som 
används för att uppdatera en databas med artikelnummer. Databasen uppdateras och 
själva produktionsfilen skapas. 

Det som denna arbetsuppgift resulterar i är alltså en komplett mjukvara som läggs på 
produktionsservern och att ECO-statusen har höjts till status 4/4, vilket är den status 
som initierar vissa aktiviteter i produktion. PD-dokumentet som godkänts arkiveras och 
ett granskningsprotokoll skickas till berörda. 

8 . 11 . 1  F R A M T A G N I N G  A V  K O M P L E T T  M J U K V A R A  F Ö R  EMS 

Motorstyrenheten består som vi tidigare beskrivit av tre objekt, hårdvara, mjukvara och 
datasats. Innan NEA kan produktionssätta en styrenhet krävs därför att mjukvaran och 
datasatsen integreras ihop. Detta visas i Figur 8.16 

 
Figur 8.16 Arbetsuppgiften att sätta ihop grundmjukvara med parametrarna till en kom-
plett mjukvara för EMS, NEA 

För att kunna göra detta krävs det att alla parametrar finns incheckade i Comptrans och 
att en fungerande grundmjukvara har utvecklats. Innan objekten integreras gör NEA en 
övergripande granskning av parametrarna. Dessa aktiviteter resulterar i en komplett 
mjukvara. 
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8 . 11 .2  P R O D U K T I O N S S Ä T T N I N G S P R O C E S S E N  F Ö R  EMS 

Denna process börjar då NES gör en betafrysning av EMS-applikationsmjukvaran. Där-
efter delar processen upp sig i två ben, ett huvudspår för mjukvara och ett för kalibrering 
av parametrarna. Spåren går ihop till valideringen i FT då de slutgiltiga parametrarna ska 
vara satta. Slutgranskning av parametrarna samt ihopsättning av mjukvaran och datasat-
sen till en komplett mjukvara som läggs på produktionsservern är det sista som görs i 
produktionssättningsprocessen. 

Produktionssättningsprocessen finns beskriven, och NE arbetade efter denna ett tag då 
den precis blivit kartlagd. Tyvärr har de glidit ifrån arbetsbeskrivningen i processen och 
idag håller speciellt parameterhanteringen på att arbetas om. 
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9 Resultat från workshop 
V I  H A R  H Ä R  S A M M A N S T Ä L L T  D E T  S O M  K O M  F R A M  U N D E R  D E N  W O R K -

S H O P  V I  H Ö L L  D E N  25  O K T O B E R  2007 .  H U R  V I  G I C K  T I L L V Ä G A  B E -

S K R I V S  I  K A P I T E L  2 .  D E  O B S E R V A T I O N E R ,  R E F L E K T I O N E R ,  S L U T S A T S E R  

O C H  F Ö R B Ä T T R I N G S F Ö R S L A G  S O M  P R E S E N T E R A S  H Ä R  Ä R  D E  S O M  D E L -

T A G A R N A  S J Ä L V A  H A R  K O M M I T  M E D  U N D E R  T I L L F Ä L L E T .   

Deltagarna fick själva dela in sig i undergrupper om tre till fem personer beroende på 
vilken uppgift som skulle utföras. Alla hade inte möjlighet att delta hela tiden vilket gjor-
de att antalet deltagare varierade mellan 14 och 19 stycken. 

Med en tidslinje som hjälp fick deltagarna sätta upp lappar på vilka aktiviteter som sker 
under utvecklingen av mjukvara, från krav till färdig styrenhet. Tidslinjen löpte genom 
aktiviteterna kravhantering, implementering av mjukvara, parametersättning samt verifie-
ring och validering. En del lappar var rena aktiviteter andra var mer i formen av input 
eller output, ytterligare några kunde tolkas mer som observationer.  

I ett andra steg skulle deltagarna sätta upp lappar med observationer skrivna på dem. 
Lapparna skulle sättas upp på samma tavla som tidslinjen hade ställts upp. Det var inte 
alla lappar som blev rena observationer utan mer förslag på vad som skulle kunna göras 
för att åtgärda problemet.  

Efter att observationer hade gjorts plockade vi ut några av dessa och bad deltagarna att 
fundera på varför problemen uppstått. Sedan fick de fundera på varför det underliggande 
problemet uppstått och så vidare tills de kom fram till något som låg utanför NE:s kon-
troll.  

Eftersom vi efterfrågat problem som fanns med nuvarande arbetssättet blev de flesta 
observationer och reflektioner negativa. Detta uppmärksammades och det framkom två 
positiva observationer som är värda att lyftas fram. Dessa var att NE är duktiga och en-
gagerade samt att det finns en dynamik i organisationen som gör att det går att ändra 
saker snabbt. 

9.1 KRAVHANTERING 
Det läggs otillräckligt med tid på en inledande kravanalys vilket i sin tur kan bero på att 
det inte finns någon efterfrågan på att ta fram krav. Kravanalysen uppfattas som själv-
klar, att den ska göras, men det är ändå diffust när det ska ske, hur det ska ske och vem 
som är ansvarig. Arbetet med att ta fram krav som gäller för NE, utifrån uppdragsdirek-
tiv och projektdefinition, handlar om att ta reda på när mjukvaran är tillräckligt bra samt 
vilka funktioner som egentligen behövs för att uppfylla objektdefinitionen. En objektle-
dare uttryckte sig som nedan under workshopen: 

”Jag vet aldrig vilka funktioner som krävs i Basic SW för olika projekt.” 
Även när det gäller verifiering och validering ska det finnas krav på vad som ska verifie-
ras, på vilket sätt och hur länge. Det är svårt att veta vilka acceptanskriterier det finns för 
olika projekt över hur länge mjukvaran ska köras i exempelvis långtids- och fältprov. 

NE koncentrerar sig för mycket på att skriva en funktionsspecifikation och glömmer 
bort de krav som ska finnas bakom en sådan. Om det inte finns uppsatta krav för vad en 
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funktion ska åstadkomma så finns det heller inget att testa mot för att se om funktionen 
är klar, och gör det den ska på rätt tid och på rätt sätt. En av anledningarna till att fokus 
hamnar på funktionsspecifikationer är att de är mer konkreta än en kravanalys. En annan 
anledning är att funktionsspecifikationen alltid har skrivits. Men utan kravanalysen blir 
målgången luddig och tidsplaneringen försvåras. Både planeringen av arbetet och funk-
tionsspecifikationerna för olika funktioner, hamnar sent. 

En annan punkt som dök upp under den här rubriken var att vissa delar av mjukvaran 
glöms bort i utvecklingsarbetet. Dessa observationer kom från den utvecklingsingenjör 
som arbetar med diagnossystemet och var att kraven på systemet kommer antingen 
mycket sent i utvecklingen eller inte alls. Detta tros bero på att det är otydligt vem som 
har till uppgift att ställa krav på diagnossystemet. 

Nedan presenteras ett förbättringsförslag som framkom under workshopen som handlar 
om att lösningar aldrig får införas utan en dokumenterad kravanalys. 

9 . 1 . 1  F Ö R B Ä T T R I N G S F Ö R S L A G  

Ett första förslag var att en kort kravspecifikation skulle skrivas för varje ny funktion. 
Dess innehåll skulle vara följande: vad ska göras, hur bra måste funktionen vara, hur lång 
tid kommer det att ta, hur mycket resurser behövs och när ska den införas samt vilken 
slags test och verifiering behövs. För varje sådan som lämnas in skulle det finnas en liten 
belöning som skulle delas ut av gruppchefen. Mål med förändringen skulle vara att få 
fram rätt funktion, i rätt tid, med rätt kvalitet och rätt humör.  

1. För en ny funktion skulle en kort kravspecifikation skrivas som gruppchefen ska 
godkänna. Det blir upp till objektledaren att tidssätta och hålla kontakten med in-
terna kunder och projektet. 

2. Objektledare tillkallar möte med berörda personer. Tidsplan och funktion disku-
teras och specifikations-, kod- och testansvariga utses.  

3. Funktionalitet itereras fram (kod  specifikation  kod och så vidare) tills funk-
tionen och kalibreringen är bra nog för att sättas i fältprov.  

4. Funktionen sätts i LP- och FT-drift för att kontrollera om funktionen har upp-
nått de mål och krav som är uppsatta. Om den blir godkänd kan den produk-
tionssättas, om inte får utvecklingen börja om från punkt 1. 

9.2 MJUKVARUUTVECKLING  
Under denna rubrik fortsätter diskussionen om funktionsspecifikationer och planering av 
arbetet, men även utvecklingen av funktioner diskuteras. Det vi noterade under work-
shopen var att det blev väldigt många lappar i slutet av tidslinjen under denna rubrik, 
vilket tyder på att det blir mycket att göra då. Exempelvis kom texten ”betafrysning av 
kod” på en lapp för att efterföljas av ”förskjutning av frysning” och ”Frysning av kod, 
frysning 2”. 

En observation som en utvecklingsingenjör gjorde var att det finns för många spår och 
varianter av mjukvaran för de resurser som finns tillgängliga att utveckla och underhålla 
mjukvaran. Anledningen till att det finns många spår är för att NE vill testa funktionalitet 
i sidospår innan de läggs in i huvudspåret. Mängden spår gör även att det blir svårt att 
hålla reda på vilka funktioner som ska in i nästa släpp av mjukvaran. 

Det finns fyra olika typer av input till NES. Dessa är: 

• Funktionsspecifikationer som NES tar fram utifrån de krav som har kommit in.  
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• Nya funktionsspecifikationer från andra avdelningar.  

• Buggrättningar som måste göras av gamla releaser.  

• Feedback på funktionerna från fältprov som har gjorts på 2-3 releaser gammal 
mjukvara. 

Observationer här var att funktionsspecifikationerna kommer in sent, oavsett om det 
gäller nya funktioner eller ändringar. Även beslut om tillägg i mjukvaran kommer sent 
och detta leder till att koden försenas. En orsak till att funktionsspecifikationerna blir 
sena är att det sker för lite förutveckling av funktionerna. Om det fanns mer förutveck-
ling kunde det där itereras fram en mer fullständig specifikation mellan den som är an-
svarig för att skriva specifikationen och den som ska implementera funktionen, men i 
dagsläget finns inte tid över för detta. 

För varje släpp ska en iterationsplan tas fram. Det ska där framgå vilka funktioner som 
ska tas fram i varje iteration. Två problem finns i dagsläget med denna iterationsplane-
ring. Det ena uppstår när iterationsinnehållet inte är definierat vid iterationsstart, det 
andra i slutet av iterationen när alla funktioner inte hinner implementeras och det inte 
finns en inbördes prioritering dem emellan. 

När sedan funktionerna för en iteration har implementerats i mjukvaran görs en första 
frysning. NES testar här för att se att funktioner som de utvecklat inte kolliderar med 
varandra. NEV börjar funktionstesta och rapporterar in buggar som de hittar. Det är 
tänkt att inga fler funktioner ska tillkomma efter den första frysningen men i dagsläget 
kan funktioner läggas till i sista minuten ända fram till den skarpa frysningen en vecka 
senare. Om inte buggrättningen har hunnits med kan ibland den andra frysningen för-
skjutas.  

9 .2 . 1  S L U T S A T S E R  O C H  F Ö R B Ä T T R I N G S F Ö R S L A G 

De slutsatser och förbättringsförslag som sedan togs fram finns presenterade nedan.  

Vi ska alltid sträva efter att ha få versioner grundmjukvaran i produktion. Målet är att få 
färre mjukvarusläpp och därför måste vi våga ha ”en” grundmjukvara i produktion. För 
att det ska funka måste regressionstester göras på alla viktiga funktioner i mjukvaran. 

NE ska aldrig godkänna funktionsspecifikationer om det inte finns krav bakom och det 
ska finnas tydliga och verifierade krav innan frysning. NE ska alltid iterera fram specifi-
kationer och alltid arbeta mer i gul pil på större funktioner, alltså mer förutveckling som 
förhoppningsvis leder till bättre specifikationer, resursplanering och resursuppföljning. 

De som arbetar på NE ska alltid rapportera in buggar så tidigt som möjligt och den som 
rapporterar om problem behöver inte implementerar förbättringen. Om erfarna pro-
grammerare underhåller all kod de gjort, får de med tiden inte tid med nykonstruktion 
utan fastnar i underhåll. Därför ska nyanställda få läsa in sig och göra underhåll, även om 
det tar längre tid i början. Detta ger mer tid till nyutveckling för erfarna ingenjörer. 

Fältproven ska bara användas som validering av funktionerna och inte som verifiering. 
NE ska ha fler interna fältprov och även använda någon slags morot eller piska för fält-
provschaufförer för att rapportera in buggar och fel. Ett förslag var att testa fältprovs-
chaufförerna med planterade buggar för att se om de hittar dem. 

9.3 PARAMETERSÄTTNING 
Parametrarna ska finnas beskrivna i funktionsspecifikationen med utdelat responsibility och 
dependency. Ibland saknas dock reponsibility när grundmjukvaran släpps. En observation var 
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att mjukvaran och kalibreringsbiblioteket är dåligt synkroniserade med varandra. NM:s 
ingenjörer vet inte i vilket spår av mjukvaran som parametrarna gäller för och det råder 
okunskap över hur kalibreringsbiblioteket är uppbyggt. Vissa parametrar påverkar var-
andra, men alla beroenden är inte kartlagda och spridda i organisationen. Sena ändringar 
på en parameter kan då göra att andra parametrar behöver kalibreras om. Eftersom be-
roenden inte är kartlagda och spridda kommer inte informationen ut till dem som berörs 
och måste ändra sina parametrar. 

Ibland kommer det sena ändringar av kraven på emissionsstrategin. En anledning till att 
strategin ändras är för att NME inte klarar de uppsatta målen med den första strategin 
eller att de inte har kunnat verifierar att strategin fungerar. En orsak till att verifieringen 
inte är möjlig är att prototyperna skiljer sig från serieartiklarna vilket ofta sker i projekt 
med ny teknik. När emissionsstrategin ändras sent så blir det svårt för NED som har 
hand om diagnossystemet att följa efter med nödvändiga uppdateringar av sin mjukvara. 

Bägge ovanstående punkter handlar om att gemensamma projekt mellan NE och NM 
har en tendens att vara dåligt synkroniserade. Ibland beror detta på att hårdvara och 
mjukvara inte är färdiga vid rätt tidpunkt och ibland beror det på att det är dålig plane-
ring och kommunikation mellan avdelningarna. 

När koden skrivs och modultestas ska även en grundkalibrering göras. Datasatsen är 
dock sällan klar att köras när grundmjukvaran släpps och ansvariga börjar arbeta med 
den efteråt. Anledningen till att parameteransvariga börjar så sent med kalibreringen är 
för att de inte vill göra arbete i onödan om mjukvaran skulle komma att ändras igen in-
nan en release. För att justera parametrarna till ett mer optimalt värde så trimmas motorn 
när väl grundmjukvaran har släppts. En funktion kan inte anses vara klar förrän den har 
en kalibrering som uppfyller kraven på funktionen. I arbetet med att ta fram ett mer op-
timalt värde körs motorn i olika provceller och i bil. Även körbarhetsparametrar för Op-
tiCruise plockas fram här men det glöms ofta bort i planeringen vilket gör att tiden inte 
är tillräcklig för att hinna med OptiCruise-anpassningen. Alla värdena på parametrarna 
checkas in i verktyget Comptrans. 

Det finns en deadline för när parametrarna ska vara satta och incheckade, men denna är 
dåligt spridd och det uppstår ofta förseningar. Det finns inte heller något sätt att frysa 
parametrarna så som det görs för mjukvaran innan en release utan de ansvariga kan änd-
ra på dem in i det sista. Detta gör det svårt att veta vilken status alla parametrar har när 
det är dags att sätta ihop en fil för produktion. Det sista som görs med parametrarna 
innan SOP är att de sätts ihop med mjukvara och dessa bildar den kompletta mjukvaran 
som läggs ut för produktion och för långtids- och fältprov. 

9 .3 . 1  S L U T S A T S E R  O C H  F Ö R B Ä T T R I N G S F Ö R S L A G 

De slutsatser som kom fram efter dessa diskussioner var följande:  

• NES ska alltid publicera releaseinfo med till exempel kända buggar, på intranätet, 
för att på så sätt höja förtroendet för mjukvaran. 

• NE ska aldrig säga ja till att införa funktioner eller ändringar om det inte hinns 
med. 

• Relationen mellan NE och NM behöver förbättras och utvecklas.  

NE ska börja kalibrera tidigare där det går. Det arbetas på att ta fram ett nytt normalläge 
där status ska införs på parametrar. Det nya normalläget ändrar på NE:s och NME:s  
arbetssätt till viss del. 
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9.4 VERIFIERING OCH VALIDERING 
Verifiering används för att kontrollera att mjukvaran uppfyller de krav som sattes på 
funktionerna. Här börjar NEV med att ta fram testspecifikationer för de tester som ska 
genomföras på mjukvaran för att försöka hitta buggar. En brist som observerades var att 
det i dagsläget saknas tydliga krav att verifiera mot för många av funktionerna. Det vore 
även bra om det fanns information om vilka funktioner som står för högst risk så att 
dessa skulle kontrolleras extra noggrant under verifieringsfasen. Egentligen ska modul-
tester och funktionsutveckling vara klart när verifieringen inleds men så är sällan fallet.  

Det finns en stor mängd olika varianter av fordon och mjukvaran kan bara verifieras i en 
bråkdel av dem på grund av att tiden inte räcker till. Det är även så att NED har problem 
med att verifiera rätt funktion på de diagnostester de utvecklar innan det finns en färdig 
mjukvara samt att det är långa ledtider för mjukvara som ska verifieras i SDP3. 

Leverantörerna till hårdvaran utför funktionstester på den innan leverans. Scania gör 
sedan olika miljötester såsom skaktest och temperaturtest. 

Validering handlar om att kontrollera att de funktioner som har utvecklats verkligen var 
de som kunden ville ha. I NE:s fall handlar det om att genomföra långtidsprov och fält-
prov samt sommarprov och vinterprov där lastbilarna testas under mer extrema förhål-
landen. Mjukvaran valideras på sätt och vis varje gång någon är ute och kör lastbilen 
eftersom det är lätt att komma med åsikter om körkänsla och liknande. De fel som upp-
träder under fältproven registreras i olika system som rapporterar tillbaka till NE. Felen 
kan generera funktions- eller kalibreringsändringar men även, i vissa fall, ett FQ-ärende 
som måste åtgärdas direkt. 

En observation som kom fram här var att NEV inte vet vilka ändringar i mjukvaran som 
kräver validering. Anledningen till detta är att de inte får den informationen från de som 
utvecklar funktionerna. Det ska tas fram en testplan över vilka funktioner som ska vali-
deras och när det ska ske. Det är dock svårt att göra en testplan i dagsläget eftersom det 
inte finns en plan för när funktionerna ska utvecklas. Den SOP-definition och itera-
tionsplan som NES ska ta fram är relativt ny och tanken är att de ska ge en bättre grund 
för testplanen. Bristen på utvecklingsplan kan härledas till att objektledarna inte vet vilka 
funktioner som krävs till varje projekt. Objektledarna behöver alltså hjälp med att bryta 
ner kraven från projektet till hanterliga krav och funktioner för NE. 

En observation som dök upp var att feedbacken från fältprov ofta tog lång tid och var 
av dålig kvalitet. En anledning till att återrapporteringen tar lång tid är att förarintervju-
erna inte alltid är genomtänkta och fulltäckande och de sker utan kontinuitet. Detta ef-
tersom det är för många fordon per fältprovsingenjör. Det tar dessutom lång tid innan 
mjukvaran kommer ut på fältprov, vilket gör att det ibland finns buggar i fältprovsbilarna 
som redan är åtgärdade i den senaste releasen av mjukvaran. 

En punkt som dök upp här och under de andra rubrikerna var svårigheten med att hitta 
provbilar med rätt mjukvara, rätt kalibrering och rätt hårdvara. När förändringar av hård-
varan och mjukvaran görs blir det svårt att veta om verifieringen görs på det som senare 
ska produktionssättas och eftersom parametrarna inte går att frysa är även parametersat-
sen osäker vid verifiering och validering. 

Det ska byggas fältprovsfordon med rätt hårdvara innan SOP, som test ska kunna utfö-
ras på. De som har ansvaret för att planera tillverkningen av dessa kommunicerar, enligt 
NE, inte ut vilka fordonstyper som kommer att byggas i tillräckligt stor utsträckning. 
Uppdatering tar lång tid då den ansvariga gruppen är underbemannad för tillfället. Bilar-
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na är dessutom spridda i hela världen för att Scania ska kunna verifiera på olika markna-
der med olika väglag, i olika temperatur och på olika höjder.  

9 .4 . 1  S L U T S A T S E R  O C H  F Ö R B Ä T T R I N G S F Ö R S L A G 

De slutsatser och förbättringsförslag som kom fram under verifieringen och valideringen 
var följande: 

NE ska alltid ta sig tid att planera kraven i början med målet att få tydliga krav tidigt. Ett 
sätt att göra detta på skulle kunna vara att samla ihop nyckelpersoner en dag eller halvdag 
och köra en workshop. Detta skulle ske så fort det finns ett uppdragsdirektiv och ett 
koncept i projektet och de som skulle engageras i detta är funktionsägare, T3:or och ob-
jektledare. 

NE ska aldrig börja implementera innan kraven är specificerade. Målet med denna åtgärd 
är att få in de krav som krävs för mjukvaran. En morot för att få en bra kravspecifikation 
behövs, och detta skulle vara att inget får implementeras förrän alla krav är specificerade. 

NE ska bli så duktiga på att verifiera själv så att fältproven aldrig används för verifiering. 
För att bli bättre på verifieringen gäller det att kravställa den genom att ställa upp en 
testplan där NEV driver in kraven. Detta ska ske åtminstone ett år innan SOP och de 
som är ansvariga är testledare, objektledare och funktionsägare. 

Det behöver alltid vara klart varför ett specifikt fordon uppdateras. Målet är att minska 
uppdateringsfrekvensen på fältprovsbilar för att minska arbetsbördan. NE ska ta reda på 
mer i detalj vad som ska valideras i fältproven och skriva in detta i testplanen. Det blir 
NEV tillsammans med funktionsägare som är ansvariga för att detta sker. Testledare ska 
efterfråga dessa krav i samband med att testplanen blir till ett år innan SOP. 
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DEL 4 
ANALYS 
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10 Analysmodell och definitioner 
I  D E T T A  K A P I T E L  P R E S E N T E R A S  D E N  A N A L Y S M O D E L L  S O M  T A G I T S  F R A M  

S O M  E T T  S T Ö D  F Ö R  A N A L Y S E N .  A N A L Y S M O D E L L E N  V I S A R  H U R  A N A -

L Y S E N  Ä R  U P P B Y G G D  F Ö R  A T T  K O M M A  F R A M  T I L L  E N  V I S U A L I S E R I N G  A V  

NE: S  A R B E T S U P P G I F T E R  S A M T  V Ä L G R U N D A D E  S L U T S A T S E R .   

Analysen bygger vidare på det som sades i metodavsnittet i rapporten. Både teorier från 
den teoretiska referensramen och företagsfakta från empirin är input till analysen. Hur 
allt detta hänger ihop och till slut leder fram till en processvisualisering och slutsatser, 
vilka besvarar examensarbetets frågeställningar, visas i Figur 10.1. Genom hela analysen 
kommer vi även att ha i åtanke vad som behöver göras för att arbetet ska fungera bättre, 
det vill säga vad som kan göras för att effektivisera flödet. 

 
Figur 10.1 Analysmodell framtagen som stöd för vår analys 

Innan vi börjar med att analysera de processer som finns på NE behövs en bakgrund 
med en definition av systemet som avdelningen NE utgör. Det är även viktigt att definie-
ra vad vi menar med begreppet process, innan analysen kan påbörjas. 

När det gäller att identifiera processer som redan existerar på NE har de intervjuer som 
gjorts under examensarbetet gett oss mycket information om arbetsuppgifter och arbets-
sätt. Därför blir beskrivningen av dessa, som finns i kapitel 8 Beskrivning av nuläget, en 
nulägesbeskrivning som Ross (1994) diskuterar. I detta steg ingår det även att identifiera 
processer som saknas. Idéer till vad det skulle kunna vara för processer kommer främst 
ifrån förbättringsförslag som kommit fram under intervjuer och workshopen, men även 
från teorier kring exempelvis produkt- och mjukvaruutveckling. Frågan som ställs här är:  

• Saknas det några processer för att flödet ska fungera bättre? 

• Vilka processer utgörs flödet av? 

Ett sätt att strukturera processer är genom att klassificera dem. Vi har presenterat två 
teorier i rapporten som beskriver sin syn på hur klassificering ska göras. Hur vi väljer att 
klassificera NE:s processer beror till stor del på hur NE:s klassificeringsbehov ser ut. 
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NE:s nuvarande arbetssätt och roller spelar således stor roll då processerna ska struktu-
reras. Det handlar även om att försöka hitta en entydig bild av processerna för att inte 
samma uppgifter beskrivs i olika dokument, som grupperna på avdelningen har ställt upp 
var för sig. Liknande uppgifter grupperas ihop och beskrivs utifrån deras syfte och inte 
utifrån vilken grupp det är som genomför den. 

• Vilka processer behöver förändras för att främja ett mer effektivt arbetssätt? 

• Hur ska de identifierade processerna klassificeras enligt processteorier? 

Det sista steget i analysen är att visualisera processerna utifrån teorier kring modellering 
och visualisering. Huvudprocessen presenteras samt en nivå av dess delprocesser. Denna 
beskrivning är den potentiella modellen som Ross (1994) tar upp. Analysen sker då i 
detta steg kring denna fråga: 

• Hur ska arbetsprocesserna med förändringar visualiseras på bästa sätt? 

De frågeställningar som finns uppsatta i analysmodellen besvaras inte explicit i analysen 
men de har varit ett bra stöd för oss i uppbyggnaden av analysen. Vi tycker därför att det 
är viktigt att läsaren själv får läsa och fundera kring dessa frågor.  

10.1 DEFINITION AV SYSTEMET NE 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) kan ett system ses på två sätt, antingen som ett 
funktionellt eller ett strukturellt system. Systemet NE består av de grupper och sektioner 
som ingår i organisationen. NEA, NEC, NED, NEP, NES och NEV utgör alltså kom-
ponenter i systemet NE. Vid en första anblick har vi då definierat systemet som ett 
strukturellt system eftersom det består av väl definierade komponenter. Dessa kompo-
nenter producerar dock ett tydligt resultat tillsammans i form av en färdig styrenhet och 
således kan systemet även ses som ett funktionellt system. Komponenterna är beroende 
av och relaterade till varandra genom de arbetsuppgifter som finns på avdelningen och 
som leder fram till utvecklingen av en ny styrenhet.  

• Systemet NE består alltså av avdelningen NE med alla dess grupper, sektioner 
och arbetsuppgifter inom systemgränsen. 

• Systemet NE:s produkt, eller resultat, är en färdig styrenhet, ECU complete, som 
ligger på produktionsservern. Styrenheten utgörs av de objekt som finns på NE, 
EMS eller GMS, samt dess delobjekt.  

En viktig del i att definiera ett system är att definiera dess gräns och omgivning. Bruzeli-
us och Skärvad (2000) anser att systemets omgivning kan ses som allt som ligger utanför 
systemet och som ändå påverkar det. Det kan exempelvis vara systemet NE:s kunder 
och intressenter vilka komponenterna inom systemet arbetar med, levererar resultat till 
eller på ett eller annat sätt är beroende av vid utvecklingen av en ny styrenhet.  

PD-processen är den övergripande produktutvecklingsprocessen för R&D på Scania och 
NE ska följa de tidpunkter som är uppsatta i den. Den ligger dock utanför systemet NE 
och avdelningen har svårt att påverka den. Den del av PD-processen som berör mjukva-
ruutvecklingen är det avdelningen RE som hanterar och ligger även den utanför syste-
met. Det är dock säkert möjligt för NE att påverka den i samarbete med RE. 

En av de viktigaste delarna i mjukvaruutveckling handlar enligt Pfleeger och Atlee (2006) 
om kommunikationen mellan kund och utvecklare. NE:s huvudsakliga kund är projekt-
kontoret, som har ansvar för att driva Scanias grönpilsprojekt. Detta eftersom NE tillde-
las pengar från projektkontoret och att NE skriver en objektdefinition som ett slags kon-
trakt på avdelningens åtagande. Projektkontoret har i sin tur fått ett uppdrag från mark-



K A R T L Ä G G N I N G  O C H  V I S U A L I S E R I N G  A V  P R O C E S S E R  

 82 

nadsavdelningen på Scania att ta fram en ny drivlina. NE:s intressenter är däremot re-
spektive hårdvarugrupper som utvecklar själva motorn och växellådan, övriga avdelning-
ar som tar fram komponenter vilka påverkas av NE:s produkt, samt produktion som 
bygger lastbilarna och bussar.  

Restriktioner för systemet NE är exempelvis de lagkrav som kommer in och som fram-
tvingar utveckling i en viss takt. Här ses inte detta som en stor störning för NE och Sca-
nia eftersom de strävar efter att ligga steget före och försöker förutse vad nästa lagkrav 
kommer att ligga på, för att ta fram en motor som klarar dessa lagkrav i förväg. Även 
kunder och intressenter till NE kan ibland ses som restriktioner och störningar. Detta 
exemplifieras av att NE måste söka dispens hos RESA för att NE inte ligger i fas med 
deras process. 

En störning som vi tog upp i den inledande problemanalysen (1.3 Problemanalys) var att 
PD-processen främst är anpassad efter hårdvara. Detta är ett vanligt förekommande 
problem vid utvecklingen av inbyggda system, som Wolf (2005) tar upp, då systemet 
endast är en del av en hel produkt. Det NE kan göra för att förbättra sin situation är att 
bedriva lobbying gentemot RE och projektkontoret. 

10.2 DEFINITION AV BEGREPPET PROCESS 
För att kunna identifiera de processer som finns på NE behöver vi först definiera vad vi 
menar med en process. Ett av kriterierna som Pfleeger och Atlee (2006) presenterar är 
att processen ska bestå av länkade delprocesser. Detta kan liknas vid Bergman och Klef-
sjös (2002) samt Willochs (1994) formulering att en process består av en serie samman-
hängande aktiviteter. Detta utgör således vårt första kriterium. 

• En serie sammanhängande aktiviteter 

Det andra kriteriet, att aktiviteterna upprepas i tiden, står tydligt i Bergman och Klefsjös 
(2002) definition men är inte uttalat i de andra två. Vi tycker dock det är viktigt att ta 
med det eftersom processen bör kunna upprepas på samma sätt gång på gång. Det är 
också ett kriterium som skiljer mellan process och projekt, projektet utförs bara en gång 
medan processen genomgås för varje projekt. 

• som upprepas i tiden 

Det sista kriteriet är att aktiviteterna ska ha klara start och slutpunkter så att övergången 
dem emellan blir tydlig. Detta kriterium tar Pfleeger och Atlee (2006) upp i sin definition. 
Det blir även viktigt för oss att tydliggöra dessa i vår visualisering för att främja en mer 
entydig bild av processerna på NE. 

• har definierade start- och slutpunkter. 

Det är alltså utifrån dessa tre punkter som vi har valt att utvärdera huruvida de beskrivna 
arbetsuppgifterna som finns i empirin är processer eller ej. 
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11 Strukturering 
H Ä R  P R E S E N T E R A S  F Ö R S T  V A D  S O M  M E N A S  M E D  A T T  V I  V I L L  S T R U K T U -

R E R A  P R O C E S S E R N A  P Å  NE  S Å  A T T  D E  B L I R  E N T Y D I G A .  D Ä R E F T E R  

K O M M E R  E N  A N A L Y S  Ö V E R  V I L K E N  K L A S S I F I C E R I N G  V I  H A R  V A L T  F Ö R  

D E  O L I K A  P R O C E S S E R  O C H  R O L L E R  S O M  F I N N S  P Å  NE.   

11.1 ENTYDIGA PROCESSER 
Analysen syftar, som vi presenterade i inledningen av rapporten, till att skapa en helhets-
bild över arbetsprocesserna som finns på NE idag där eventuella brister synliggörs. En 
brist kan exempelvis vara att det finns gränssnitt mellan olika processer som inte över-
ensstämmer. Eftersom de arbetsprocesser som finns idag på NE ägs av enskilda grupper 
och sektioner på avdelningen och därmed finns utspridda lite här och var i organisatio-
nen överlappar de ofta varandra. Detta är något som Willoch (1994) tar upp som ett 
problem med tvärfunktionella processer. Ett annat problem som Willoch (1994) har 
identifierat är att processer blir anarkistiska utan en uttalad processägare. Detta har även 
vi sett under vår undersökning eftersom de olika grupperna i dagsläget säger sig äga 
”sina” processer. Vårt uppdrag bygger dock på att det finns en önskan om att hela pro-
cessen ska ägas av NE, så att förändringar som görs inom en grupp tar hänsyn till hur 
andra grupper påverkas. Sedan kan det ligga på varje grupp att ändra i beskrivningen 
efter att varje förändring har blivit godkänd.  

Willoch (1994) tar även upp namngivning som en viktig del för att undvika problem hos 
tvärfunktionella processer. De processer som redan fanns beskrivna hos NE var namn-
givna och vi fick namn på de olika arbetsuppgifterna från intervjuerna med grupp- och 
sektionscheferna. Detta är dock inte alltid de namn som är de bästa att använda i en pro-
cessbeskrivning. Nilsson (2004) ger rådet att processer som ska namnges ska ha ett tyd-
ligt syfte uppsatt och att namnet ska återspegla detta. Detta eftersom namngivningen av 
processerna styr hur människor tänker på processen. I vår beskrivning har vi därför först 
satt upp ett syfte för att sedan försöka hitta ett lämpligt namn utifrån detta. 

11.2 KLASSIFICERING 
Vi har valt att använda oss av Bergman och Klefsjö (2002) samt Keen (1997) när vi delat 
upp de olika processerna och arbetsuppgifterna i klasser. De klasser som vi har valt att 
använda och hur de påverkar varandra i systemet som NE utgör visualiseras i Figur 11.1 
och beskrivs närmare nedan. 
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Figur 11.1 Vald klassificering av processer och hur de påverkar varandra 

Från Bergman och Klefsjö har vi tagit lednings-, huvud- och stödprocess. Huvudproces-
sen är den vi presenterar först och den är uppbyggd av ett antal delprocesser. Det är den 
som ska tillse att avdelningens externa kunder blir nöjda. Vi har valt att diskutera led-
ningsprocessen utifrån de ledningsroller som finns på avdelningen, vilket i första hand 
blir grupp- och sektionschefer. Stödprocessen i sin tur behandlar de processer som finns 
för att stödja den övriga verksamheten. I vissa fall kan dessa visas som processer, i andra 
fall handlar det mer om verktyg och resurser som finns tillgängliga för att stödja huvud-
processen. 

Keen (1997) har istället fem olika kategorier. Av dessa har vi valt att använda oss av de 
två första för att belysa delar av NE:s verksamhet. Dessa är identitets- och prioritetspro-
cessen. Identitetsprocessen är det som definierar organisationen gentemot dess kunder, 
men även internt. Prioritetsprocesser handlar istället om de processer som måste utföras 
för att identitetsprocessen ska fungera på ett bra sätt. Vi har i detta fall tolkat prioritets-
processerna som roller som måste finnas för att arbetet på NE ska kunna utföras på ett 
bra sätt. 

11 .2 . 1  H U V U D P R O C E S S E N  

Att huvudprocessen är den process som uppfyller externa kunders krav betyder för NE 
att deras huvudprocess ska uppfylla projektens krav på avdelningen, enligt den definition 
vi gjort av systemet NE. Detta betyder att de krav i projektdefinitionen som berör NE:s 
produkt ska uppfyllas. Det är alltså krav på styrenheten för motorn eller växellådan. Det-
ta resulterar i att NE:s huvudprocess ska kunna användas för allt ifrån att ta fram en helt 
ny styrenhet, både hårdvara och mjukvara, till att endast uppdatera kalibreringen för att 
exempelvis passa en ny motortyp. NE:s huvudprocess består således av följande del-
processer.  

• Utveckling av hårdvara till styrenheten 

• Uppstart av projekt på NE 
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• SOP-planering 

• Provplanering 

• Framtagning av funktionalitet 

• Testplanering 

• Implementering av funktionalitet 

• Kalibrering av mjukvara 

• Verifiering 

• Validering 

• Produktionssättning 

Enligt Pfleeger och Atlee (2006) finns det många olika modeller för hur framtagning av 
mjukvara ska ske. En del är föreskrivande och en del är beskrivande. Den huvudprocess 
som vi har identifierat hos NE är till viss del föreskrivande då Uppstart av projekt på NE 
och SOP-planering är två helt nya delprocesser vi anser behövas. Till viss del är huvud-
processen beskrivande eftersom några av delprocesserna är de arbetsuppgifter och pro-
cesser som presenterades i kapitel 8 Beskrivning av nuläget, en del i deras grundutföran-
de och andra med förändringar eller satta i ett annat sammanhang.  

Den föreslagna huvudprocessen följer i stor utsträckning de olika steg som Pfleeger och 
Atlee (2006) beskriver. Arbetet börjar med en kravnedbrytning och planering. Sedan 
arbetar de som har brutit ner kraven tillsammans med dem som ska designa systemet 
under framtagning av funktionalitet. Här kommer även de som ska verifiera mjukvaran 
in för att kunna planera testningen. Funktionerna bryts ner till moduler som går att im-
plementera i kod. Arbetet fortsätter sedan med att verifiera och validera styrenheten som 
har tagits fram, för att sedan avslutas med att styrenheten sätts i produktion. 

Görs en jämförelse mellan faser i RUP och NE:s huvudprocess ses att de olika delarna i 
huvudprocessen kan kopplas till olika faser i RUP. Delprocesserna Uppstart av projekt 
på NE och SOP-planering kan kopplas till startfasen. Därefter kommer utarbetandefasen 
i RUP där det främst är kraven som är viktiga. Till denna fas kan Framtagning av funk-
tionalitet kopplas. Konstruktionsfasen är den fas där produkten designas och implemen-
teras, vilket kan liknas vid Implementering av funktionalitet och Kalibrering av mjukvara 
i huvudprocessen. Efter dessa delprocesser finns det en funktionsduglig produkt som 
kan verifieras. Verifiering, Validering och Produktionssättning sker i övergångsfasen i 
RUP. Där försäkras det att systemet har uppnått rätt kvalitet för de mål som har satts 
upp och till slut kan produkten levereras. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2002) krävs god kommunikation om vad som krävs av dem 
som levererar någonting in till en delprocess för att få en effektiv process. De olika del-
processerna som ingår i huvudprocessen är därför inte på något sätt oberoende av var-
andra. Vi anser att arbetet i processen ska ske genom god kommunikation med dem som 
ligger före och efter i flödet. Liker (2006) sa under sitt föredrag på Scania att mycket av 
slöserierna i en produktutvecklingsprocess beror på att de olika delarna i processen mås-
te interagera med varandra. Slöserierna uppstår här då kommunikationen inte sker på ett 
effektivt sätt och genom att effektivisera denna minskas även tidsåtgången för de aktivi-
teter som är värdeskapande för kunden. 
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På grund av att huvudprocessen är så pass viktig för NE och omfattar stora delar av de 
arbetsuppgifter som finns på avdelningen är det denna som vi har valt att visualisera i 
examensarbetet. 

11 .2 .2  I D E N T I T E T S P R O C E S S  

Keens (1997) första processkategori är identitetsprocessen som enligt teorin är den pro-
cess som definierar företaget vilket i detta fall är NE. Identitetsprocessen hos NE är allt-
så den del av huvudprocessen som definierar NE:s arbete. 

Under vårt examensarbete har många, både inom och utanför avdelningen, kopplat ihop 
NE med att de utvecklar mjukvara. Det är sällan personer kommer ihåg att det är en 
komplett och verifierad styrenhet, med plattform, applikationsmjukvara och diagnossy-
stem, som är avdelningens produkt. Detta gör att fokus hamnar på det arbete som sker 
på sektionen NES och att de andra grupperna och sektionerna ibland kommer i skym-
undan. Om detta verkligen ska vara NE:s identitetsprocess är något som går att diskutera 
vidare. Nu då vi har kartlagt NE:s arbetsprocess är dock förhoppningen att kunskapen 
och förståelsen kring denna kommer att öka. 

11 .2 .3  P R I O R I T E T S R O L L E R  

Prioritetsprocessen är enligt teorin den process som gör att företaget, det vill säga NE, 
effektivt kan utföra identitetsprocessen. Vår tolkning för NE är att denna kategori består 
av roller som gör att NE effektivt kan utföra identitetsprocessen. Keen (1997) menar 
även att detta är en process som inte är synlig för kunderna så länge som den inte miss-
lyckas, då blir effekterna märkbara. Detta betyder att de arbetsuppgifter som prioritets-
rollerna genomför är mycket viktiga för NE. 

Av de roller som presenterades i kapitel 7 Avdelningen NE anser vi att objektledare, 
övergripande objektledare och mjukvaruobjektledare, är den främsta prioritetsrollen på 
NE. Detta eftersom objektledare på NE inte aktivt deltar i NE:s identitetsprocess samti-
digt som det skulle vara svårt att genomföra den utan objektledare som kan planera och 
hålla reda på vad kunden, i form av projektet, kräver av identitetsprocessen. 

11 .2 .4  L E D N I N G S R O L L E R  

En ledningsprocess är enligt Bergman och Klefsjö (2002) en process som har till uppgift 
att sätta mål och strategier för organisationen samt driva förbättringar av de andra pro-
cesserna. Liksom för prioritetsprocessen anser vi att detta är en kategori som handlar om 
ledningsroller för att styra NE:s huvudprocess. 

I den här kategorin kommer avdelningens chefer. Det är de som har till uppgift att styra 
huvudprocessen. Ett stort ansvar hamnar även på dem som innehar ledningsroller på 
NE när det gäller att tilldela resurser till projekten. Projekten på R&D på Scania är svaga, 
de har inte makt att styra över vilka eller hur många resurser som behövs. Detta är istället 
upp till linjecheferna att avgöra. 

Problem uppstår när det ska prioriteras mellan projekt och när resurserna inte räcker till. 
I dagsläget finns inget system att tillgå där cheferna lätt och överskådligt kan se hur 
mycket resurser som behövs för att genomföra ett projekt samt för att se hur mycket tid 
ingenjörerna har över från övriga projekt.  

Ett hjälpmedel i detta arbete skulle kunna vara att använda sig av Visuell planering som 
beskrivits i 4.4.2 Visuell planering. Även om det finns andra sätt att få kontroll på de 
tillgängliga resurserna är detta är ett verktyg som det dels finns för i Scanias kultur. Det 
är dock viktigt att något system börjar användas på avdelningen, dels för att: 
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• Kunna säga nej eller kräva prioritering från projektkontoret. 

• Minska stressen för de anställda  

• Skapa statistik för hur lång tid arbetsuppgifter tar för att kunna göra bättre tids-
planer för nästa projekt. 

11 .2 .5  V E R K T Y G  O C H  R E S U R S E R  

En stödprocess är enligt Bergman och Klefsjö (2002) sådan att den tillhandahåller verk-
tyg och resurser för huvudprocessen. Tolkningen är att det gäller fysiska verktyg och 
resurser som kan användas av huvudprocessen. Det finns dock olika processer för att 
utveckla dessa verktyg och resurser. 

De verktyg och resurser som på NE är ett stöd för huvudprocessen är: 

• PT1 och T11 

• Provfordon 

• Mekaniker 

• Comptrans och XCOM 

PT1 och T11 är stora tillgångar för avdelningen då styrenheten ska verifieras. Den redan 
existerande processen som beskrivs i 8.10.3 Utveckling av testsystem, NEVS behandlar 
hur frysningen av mjukvaran till dessa testsystem går till. I dagsläget beskrivs dock endast 
hur det går till då mjukvaran till PT1 utvecklas och bör därför även utökas så att frys-
ningen av mjukvara till T11 finns beskriven. Behovet av en formell process är dock 
mindre än vid framtagningen av mjukvara till styrenheterna. 

Provfordon och mekaniker är ytterligare resurser som är viktiga för NE som ett stöd för 
huvudprocessen. Finns det exempelvis inte provfordon lediga då styrenheten ska verifie-
ras och valideras blir det stopp i huvudprocessen. Med mekanikernas hjälp blir bilarna 
uppdaterade och de hjälper även till att bygga kablage som behövs till styrenheterna som 
ska provas. 

Comptrans och XCOM är två verktyg som används av organisationen i huvudprocessen. 
Den resurs som utvecklar dessa stödverktyg är NEVE. Det finns ingen dokumenterad 
process för hur detta arbete går till och de skulle kunna använda sig av NES utvecklings-
process i mindre skala. Eftersom det inte handlar om inbyggda system så finns här defi-
nierade användare som kan ställa krav och testa verktygen allt eftersom i utvecklingen. I 
dagsläget är det mest önskemål på nya stödverktyg som kommer in till NEVE. De skulle 
önska att få tydligare krav som är mätbara. Enligt Pfleeger och Atlee (2006) brukar dock 
kundens krav ändras under utvecklingen och då är det viktigt att det finns möjlighet för 
kunden att kommunicera detta till utvecklarna. 
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12 Visualisering av huvudprocess 
I  D E T T A  K A P I T E L  P R E S E N T E R A S  D E N  N O T A T I O N  S O M  H A R  A N V Ä N T S  I  

V I S U A L I S E R I N G E N .  S E D A N  D I S K U T E R A S  V A L E T  A V  M O D E L L .  D Ä R E F T E R  

P R E S E N T E R A S  H U V U D P R O C E S S E N  O C H  D E S S  D E L P R O C E S S E R .  U N D E R  

V A R J E  D E L P R O C E S S  D I S K U T E R A S  D E  P R O B L E M  V I  H A R  F U N N I T  O C H  V Å R A  

F Ö R S L A G  P Å  H U R  D E  S K A  Å T G Ä R D A S .  

Vi måste skilja på en visualisering av en process och hur själva arbetet går till eller är 
tänkt att gå till, då det är i princip omöjligt att helt kartlägga hur arbetet sker. Det är även 
viktigt, som Ross (1994) tar upp, att börja på en hög systemnivå och inte gå in på detal-
jerna för tidigt. Risken med ett sådant beteende är att tankegångarna begränsas och pro-
cesser blir suboptimerade. Detta är något som delvis hänt på avdelningen när grupperna 
utarbetat sina ”egna” processer och som har skapat beskrivningar som delvis överlappar 
varandra. Vi har utifrån detta, plus att examensarbetet har en tidsbegränsning, valt att 
endast visualisera huvudprocessen samt en första nivå av delprocesser. 

Nilsson (2004) tar upp modellen som ett sätt att styra verksamheten. Därför blir det vik-
tigt att fundera över vilka faktorer som det är lämpligt att styra efter och därefter utforma 
modellen efter det. Vi har under arbetet gått in med syftet att kartlägga hur de arbetar på 
avdelningen och därför handlar det om agerandeperspektivet. Det svarar på vad som ska 
göras, vem som gör det och liknande frågor. Syftet med beskrivningen är att ge avdel-
ningen en utgångspunkt för det fortsatta processarbetet. 

I vår visualisering har vi valt att använda notationen som visas i Figur 12.1. 

 
Figur 12.1 Notation som används i visualiseringen 

Vi har i denna notation gjort en avvägning mellan Nilssons (2004) grundnotation och 
den som finns i PowerPoint för flödeskartläggning. Även om vi anser att den notation 
som Nilsson (2004) presenterar är mer allmängiltig har vi tagit stor hänsyn till att det är 
PowerPoint som kommer att användas för att visualisera huvudprocessen. Den notation 
som finns i PowerPoint anses vara tillräcklig för att uppfylla NE:s visualiseringsbehov.  

Fördelen med att välja få symboler i visualiseringen är att det underlättar för användaren 
att känna igen dem. Nackdelen är att det lätt blir begränsande då visualiseringen ska 
uppdateras med ny information. Det är dock fritt att lägga till nya symboler, helst utifrån 
den grundnotation som presenterades i kapitel 3.4.1 Notation, bara de definieras tydligt 
och används konsekvent. 

12.1 VAL AV VISUALISERINGSMODELL 
I rapportens teoriavsnitt behandlas några olika modeller för mjukvaruutveckling. Den 
första av dessa är den välkända vattenfallsmodellen (se avsnitt 5.5.1 Vattenfallsmodellen). 
Den raka och sekventiella bilden som fås med vattenfallsmodellen ger en tydlig bild på 
vad som är input och output till huvud- och delprocesser. Den visar också hur proces-
serna hänger samman i en logisk följd. Ottoson (1999) anser dock att vattenfallsmodellen 
är en statisk modell med de nackdelar som följer en sådan, exempelvis låg flexibilitet och 
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detaljerade långtidsplaner. Fördelar med att visualisera enligt vattenfallsmodellen är att 
den är enkel att förklara för dem som aldrig har arbetat med mjukvaruutveckling tidigare. 

Den efterföljande modellen är den så kallade V-modellen. Denna har sitt ursprung i vat-
tenfallsmodellen men visar tydligare vikten av krav i utvecklingen. Detta genom att den 
sammankopplar verifieringen och valideringen med framtagningen av funktioner och 
kodning. Utifrån de problem med kravinsamling och kravnedbrytning, som vi har upp-
levt finns på avdelningen, anser vi att det är viktigt att visa den tydliga kopplingen där-
emellan. Även den här modellen anser Ottosson (1999) vara statisk då den är sekventiell.  

Fördelen med en iterativ och inkrementell utveckling är, som Pfleeger och Atlee (2006) 
presenterar, att fel kan rättas snabbt till nästa release samt att det underlättar resurssäk-
ringen för att utveckla en viss funktionalitet. Nackdelen med många releaser på avdel-
ningen är dock att det genererar merarbete för andra grupper, och att detta arbete inte 
alltid tas i åtanke när en ny release planeras in. Att det skulle bli lättare att resurssäkra 
med inkrementell och iterativ utveckling är dock inte något som märks av på NE. Detta 
tror vi beror på att fokus inte ligger på funktionerna utan snarare på SOP-tidpunkter och 
releaser. 

Det iterativa och inkrementella arbetet är även grunden i RUP, en tredje modell, som 
inte är så långt ifrån det nuvarande arbetssättet på avdelningen. RUP är dock en omfat-
tande metod i sitt grundutförande, men det finns stora möjligheter att anpassa den till 
den egna organisationen. Detta genom att välja ut de roller och artefakter som är viktiga 
för NE:s utvecklingsarbete. Morgan och Liker (2006) presenterar i Princip 11 – Anpassa 
verktygen till organisationen, att det är viktigt att anpassa teknologin och verktygen till 
människorna och organisationen och inte vice versa. Grupperna som är med i det pågå-
ende pilotprojektet gör en viss anpassning av RUP. En fråga som kan ställas är dock om 
denna anpassning fortfarande stämmer bra när antalet användare av RUP ökar från cirka 
tio personer till en hel avdelning och de grupper som kravställer dem. 

Det är två viktiga punkter som är bra med RUP som NE skulle behöva förbättra. Dessa 
är: 

• Att använda sig av de olika faserna inom RUP för att flytta arbetsinsatsen från 
slutet av projektet till början. 

Genom att flytta fram resurserna i början av projektet och lägga ner mycket tid på att 
arbeta fram krav för funktionerna underlättar det för resten av arbetet med implemente-
ring och testning. Om hänsyn dessutom tas till att koden ska verifieras på ett visst sätt 
redan vid kodningen kan tiden för verifiering kortas avsevärt. Längst ut på skalan finns 
testdriven utveckling (Ambler, 2007) där utvecklaren inte skriver någon kod utan att ha 
ett test som misslyckas på grund av att koden saknas. Detta kan jämföras vid att Morgan 
och Liker (2006) i Princip 3 – Jämna ut arbetsbördan, beskriver hur Toyotas produk-
tionssystem är behovsbaserat, och inget produceras utan att det finns ett behov längre 
fram i kedjan. Inom produktutveckling handlar det om att varje utvecklingsingenjör ska 
veta vilken information som behövs för att kunna göra sitt jobb och veta var informatio-
nen finns att finna. 

På den första punkten kan även paralleller dras till Toyota och deras Kentou-fas (beskrivs i 
Princip 2 – Möt svårigheter tidigt). I denna fas arbetar Toyota med att ta fram flera kon-
cept samtidigt och genomföra integrerad problemlösning på dessa i början av ett projekt. 
Hos NE handlar det om att driva förutveckling i gulpilsprojekt av fler funktioner för att 
sedan flytta över dem i gröna projekt när de är mer mogna. Detta är dessutom helt i linje 
med de produktprioriteringar som finns uppsatta i R&D Factory på Scania. 
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• Att hantera kraven på ett systematiskt sätt. Detta kan vara genom att utveckla 
med användarfall som fokus. Användarfallen knyter då ihop krav, funktion, kod, 
dokument och testning. 

Den andra punkten handlar om krav och att arbeta med dem systematiskt. Detta är nå-
got som i dagsläget görs i väldigt liten utsträckning på NE. Kraven grundar sig i det som 
kunden önskar hos produkten, vilka förmedlas via uppdragsdirektiv och projektdefini-
tion. Kraven som kommer in till NE blir därför övergripande och behöver brytas ner till 
en nivå där de blir förståeliga ur ett styrsystemsperspektiv. Denna nedbrytning är den 
första delen som behöver tillkomma till huvudprocessen.  

Kraven bör sedan kunna spåras genom hela utvecklingen fram till färdig styrenhet. Det 
ska gå att koppla en funktion till ett krav och även hur funktionen ska testas samt hur 
länge. Kraven ska vara tydliga och det ska vara klargjort när funktionen är tillräckligt bra 
för att produktionssättas. Denna spårning av krav fram till färdig mjukvara bör även 
stödjas i ett eventuellt system för att hantera mjukvaran. I dagsläget finns ärendehanter-
ingssystemet Eventum på NE men vi har inte närmare undersökt dess potential för att 
göra denna koppling. 

Vi anser att V-modellen inte utesluter att arbetet sker iterativt och inkrementellt i och 
mellan delprocesserna såsom det sker i dagsläget för exempelvis implementering av 
mjukvaran. Syftet med att använda en V-modell för att visa huvudprocessen är för att 
förstärka bilden av att kraven är en viktig del i utvecklingsprocessen. För att åtgärda de 
problem som finns har vi i början av huvudprocessen lagt till två stycken processer. Vi 
vill även förstärka vikten av att lägga den största delen av arbetet i början av utvecklings-
processen. Detta gör att V-modellen passar med tanke på NE och visualiseringens syfte. 

12.2 HUVUDPROCESS 

 
Figur 12.2 Förslag på hur NE:s huvudprocess bör se ut 
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Vi presenterar resultatet av vår kartläggning i endast en modell. Ross (1994) anser att 
kartläggningens resultat bör bestå av två modeller, en för nuläget och en för hur det bor-
de vara. Vi har dock identifierat brister som finns i det nuvarande arbetssättet och lägger 
fram dessa allt eftersom delprocesserna presenteras närmare nedan. Huvudprocessens 
uppbyggnad med dess delprocesser visas i Figur 12.2. 

NE:s huvudprocess och dess delprocesser följer den processdefinition vi presenterade i 
10.2 Definition av begreppet process. Huvudprocessen består således av en serie sam-
manhängande aktiviteter som upprepas i tiden för varje SOP och som har definierade 
start- och slutpunkter. De definierade start och slutpunkterna visas på de olika nivåerna i 
processen i form av input och output. 

Modellen ska spegla de mål som finns med utvecklingen (Pfleeger & Atlee, 2006). I NE:s 
fall är målet med modellen att minska antalet störningar som uppkommer av ett ostruk-
turerat arbetssätt. Därför måste det finnas aktiviteter som gör att fel upptäcks och åtgär-
das tidigt i processen. Det är till stor del på grund av detta som vi har lagt till två nya 
processer i början. 

12.3 UPPSTART AV PROJEKT PÅ NE 
Som vi belyste i avsnitt 1.3 Problemanalys är användarna av NE:s produkt Scanias kun-
der, eftersom ett inbyggt system är enligt Wolf (2005) en del av huvudproduktens design. 
Kundernas önskemål kommer till NE via marknadsavdelningen och projektkontoret. 
Detta är alltså en lång väg mellan utvecklarna, som sitter på NE, och de egentliga kun-
derna. Även om kommunikationen mellan NE och projektkontoret är god, gör den långa 
vägen mellan utvecklare och egentlig kund att det blir svårt att fånga kundens krav.  

Det finns generella riktlinjer för produktutvecklingen som att fordonen ska vara bränsle-
effektiva, klara en viss nivå av de lagstadgade utsläppskraven samt hög kvalitet och kom-
fort. Men det är exempelvis ett stort glapp mellan att säga att lastbilen ska dra mindre 
bränsle och att veta vilka funktioner som krävs från NE:s sida för att detta ska uppfyllas. 
Detta leder till att det är viktigt att på ett strukturerat sätt bryta ner de generella kraven 
som finns till krav som NE kan arbeta med. För att göra detta föreslår vi en process för 
uppstart av projekt på NE (se Figur 12.3). 

 
Figur 12.3 Utkast på processen för uppstart av projekt på NE 

Denna nya delprocess i NE:s huvudprocess ska resultera i en objektdefinition för huvud- 
och delobjekten. Tidigare fanns arbetsuppgiften Framtagning av objektdefinition, men 
denna anser vi inte kunna ses som ett sammanhängande flöde av aktiviteter, och är alltså 
ingen process enligt vår definition. Uppgiften ingår i objektledarens uppgifter och den 
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föreslagna processen är tänkt att hjälpa objektledaren med att ta fram en objektdefini-
tion. Processen höjer kvaliteten på objektdefinitionen så att det verkligen blir ett så an-
vändbart dokument som det är tänkt att vara.  

I dagsläget efterfrågas tydligare krav från de flesta grupper på NE. Det är krav både från 
projektet och från andra grupper. Tanken är att projektdefinitionen ska tala om vad som 
ska ingå i projektet. Denna ska sedan brytas ner i en objektdefinition för objekt och del-
objekt på NE. Att skriva en objektdefinition är dock något som sällan hinns med, då 
gruppen NEA inte har tillräckligt med resurser. Alltså görs inte en ordentlig nedbrytning 
av de mål och krav, som finns uppställda i projektdefinitionen och projekten på NE får 
ingen gemensam uppstart. 

Objektdefinitionen innehåller inte endast en kravnedbrytning utan även en beskrivning 
av organisationen från NE:s sida i form av inblandade personer och objekt. Dock kan 
inte en tid- och resursplanering göras för projektet om inte en kravanalys gjorts tidigare. 
Kraven kan ses som målet för arbetet och som Turner (2000) säger är det viktigare att ha 
målet klart för sig än varje arbetsmoment för att nå målen. De nedbrutna kraven ger en 
insikt i projektets omfattning och vad som kommer att krävas från NE:s sida för att 
genomföra projektet. 

Pfleeger och Atlee (2006) presenterar en kravprocess som beskriver vad som ska göras 
för att samla in och skriva ner de krav som finns. I framtagandefasen ställs frågor till 
kunden om hur systemet ska fungera och varför. Men eftersom NE utvecklar inbyggda 
system i motorn och växellådan får de istället vända sig till projektledaren på UP, pro-
jektdefinitionen eller uppdragsdirektivet för att få reda på kundens krav. Utifrån dessa 
gäller det att ta fram krav som är aktuella för NE. Dels gäller det att se om kraven går att 
realisera. Då måste de som utvecklar mjukvaran, och har god kännedom om lastbilen 
och dess konstruktion, vara med i arbetet med kraven. Dels kan NE gå tillbaka och be 
projektkontoret om att få tydligare krav. Om detta görs är det bra om olika tolkningar av 
kraven tas fram som projektledaren kan välja mellan, då denne kanske inte har samma 
tekniska kunskap som objektledaren från linjen.  

Utifrån en idé som kom upp under den workshop vi höll i under examensarbetet, anser 
vi att formen för uppstarten av projekt på NE ska vara en workshop. Detta för att få en 
gemensam kravanalys som leder till att de generella kundkraven bryts ner till vad de be-
tyder ur NE:s synvinkel. Det kan även vara bra att se till resursallokering i denna del av 
huvudprocessen. Då projektets omfattning framkommit går det att svara på frågan hur 
många som kommer att bli inblandade från NE:s sida. Detta måste sedan ställas mot hur 
stor resursbeläggningen är på avdelningen idag. Allt för att så tidigt som möjligt försöka 
få upp ögonen för eventuella problem som kan dyka upp. 

Det som finns i dagsläget för uppstart av projekt på hela R&D är en så kallad CR0 (Con-
cept Review 0). En tanke är att kopiera detta till en intern CR0 för NE och NME. Delpro-
cessen består således av tre delar, förbereda workshop, genomföra workshop och slutli-
gen sammanställa resultatet från workshopen i en objektdefinition och en övergripande 
testplan. Det är NEA som blir ansvarig för att kalla och genomföra denna CR0:a. Det 
bör arbetas fram ett upplägg för hur den ska genomföras och vilka som ska delta. Delta-
garna behöver få veta om de eventuellt ska förbereda sig. 

Denna workshop bör då innehålla en kort analys och utvärdering av omfattningen hos 
projektet. Sedan bör de övergripande kraven diskuteras och de olika grupperna komma 
med förslag på hur de kan bidra med att uppfylla dem. Detta blir en slags nedbrytning av 
kraven. Funktionsägare och systemägare har en viktig roll här för att komma med idéer 
för vad deras funktion eller system kan göra. En annan viktig del är att redan här börja 
fundera över hur mjukvaran ska testas och vilka acceptanskriterier som ska finnas för 
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valideringen. Detta eftersom en övergripande testplan också är en output från den här 
processen och det redan i testplanen ska tas hänsyn till de krav som har diskuterats och 
ställts upp.  

Denna process är anpassningsbar till hur stort åtagandet från NE:s sida är. Det är då 
exempelvis rimligt att workshopen representeras av ett möte, om projektet endast inne-
bär en liten insats från NE. Om det däremot handlar om ett stort projekt kan de behövas 
ytterligare en aktivitet där de som ska arbeta med projektet från NE och NME får lära 
känna varandra. Detta för att främja det framtida samarbetet i projektet. Vi anser då att 
det ska vara NEA som tar beslut kring vilken form workshopen ska anta för olika pro-
jekt under den förberedande delen av delprocessen. 

12.4 PLANERING AV SOP-TIDPUNKT 
Nästa steg i huvudprocessen är att planera in kraven och funktioner till en viss SOP-
tidpunkt. Denna process syftar således till att planera vilken funktionalitet som ska finnas 
till en viss SOP-tidpunkt och samla denna i SOP-definitionen (se Figur 12.4). Den SOP-
definition som finns med i bilden är den aktuella. Det vill säga den SOP-definition som 
gäller för nästa SOP-tillfälle.  

 
Figur 12.4 Utkast på hur SOP-planeringen bör ske 

Till denna arbetsuppgift kommer objektdefinitioner, PCR:er, ärenden i Eventum och 
FQ-ärenden genom FRAS. Denna input genererar ärenden hos NE som ofta har att göra 
med ny funktionalitet i styrenheterna. Som visas i Figur 12.4 ovan finns det några fråge-
ställningar kvar att besvara när det gäller SOP-planeringsprocessen. Dessa har att göra 
med vem eller vilket forum som ska fatta vilka beslut. Vi har inte tittat närmare på och 
analyserat detta i examensarbetet men det är en viktig punkt att reda ut för att processen 
ska fungera på ett bra sätt.  

Tratten i processen representerar hur planeringen går till, med den beslutsprocess som 
behövs för att stanna upp och tänka på risker och konsekvenser innan ett ärende imple-
menteras. Denna beslutsprocess visualiseras i Figur 12.5. 
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Figur 12.5 Förslag på beslutsprocess inom SOP-planeringen 

Vi har konstaterat att det behövs ett forum som tar emot alla ärenden då de först kom-
mer in i NE:s process. Detta forum ska snabbt utvärdera ärendet och först avgöra om 
det är av enkel karaktär eller mer komplex såsom det görs idag enligt 8.7.1 Ändrings-
hanteringsprocessen. En annan punkt som vi tycker ärendet ska bedömas utifrån är hur 
pass angeläget det är att få igenom ändringen. Då det handlar om angelägna ärenden som 
anses vara enkla, kan beslut direkt tas kring dem och de kan implementeras i aktuell 
SOP-definition. Dock ska hänsyn tas till resurs- och tidsåtgången innan beslutet kan fat-
tas. Om ärendet däremot har en mer komplex karaktär ska ansvarig utses för att leda en 
analys som ska ligga till grund för beslutsforumet. Forumet som mottar ärendena ska 
även specificera vilka frågor som är viktiga att få svar på för att beslut ska kunna fattas. 

De ärenden som inte är av enkel karaktär behöver genomgå en mer eller mindre omfat-
tande analys eftersom de troligen påverkar en eller flera av NE:s intressenter, som pre-
senterades då systemet NE definierades. Denna analys innebär en utredning av ärendet 
eller problemet för att kunna besvara de frågor som ställts på ärendet genom det första 
forumet. Risk- och konsekvensanalys måste således genomföras för ärendet eller den nya 
funktionaliteten. De frågor som ska besvaras är: 

• Vilka krav ska funktionen uppfylla? 

• Vilka resurser krävs för att implementera funktionen? 

• Vilka risker finns om denna typ av funktionalitet implementeras i aktuell SOP-
definition? 

• Vilka andra avdelningar påverkas av beslutet att implementera ärendet i aktuell 
SOP-definition och hur? 

• Hur ska funktionen verifieras? 

En av frågorna ovan berör resursallokering och det är då bra att ta hänsyn till insikter 
från köteorin som Morgan och Liker (2006) presenterade i samband med lean produktut-
veckling. Det som de presenterade var att för att minska slöserier i produktutvecklingen 
måste hänsyn tas till organisationens kapacitetsutnyttjande. Om en organisation ligger på 
över 80 procents kapacitetsutnyttjande leder detta till att även en liten förändring i ar-
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betsmängd ger stor påverkan på ledtiden. Därför är det viktigt att undersöka hur belagd 
organisationen är i dagsläget innan beslut kan tas. 

Då risk- och konsekvensanalysen görs är det viktigt att den som är ansvarig för genom-
förandet inte sitter själv och funderar utan exempelvis går till andra avdelningar och frå-
gar dem vad de anser om ärendet. 

Det beslutsforum som sedan följer bör, efter att nödvändigt beslutsunderlag har tagits 
fram, kunna ta beslut huruvida ärendet eller funktionaliteten ska implementeras i den 
aktuella SOP-definitionen eller ej. Om det fortfarande saknas information för att beslut 
ska kunna fattas genomförs ytterligare en analysomgång där nya frågeställningar finns 
klargjorda och ansvar för vem som ska genomföra analysen ska vara utdelat. Om beslut 
fattas är det antingen att ärendet ska implementeras i aktuell SOP-definition, ska imple-
menteras i en annan, senare, SOP-definition eller att ärendet behöver utredas som ett 
gulpilsuppdrag innan det går in i huvudprocessen igen. 

Om det i organisationen bestäms att de olika forumen ska representeras av olika möten 
bör dessa möten ha en tydlig struktur, helst liknande det beslutsmöte som cheferna på 
avdelningen ha varannan vecka i dagsläget. Mötet bör ha en tydlig dagordning som 
skickas ut i förväg och de som vill ta upp ett specifikt ärende på mötet ska annonsera det 
i förväg till den som är ansvarig för mötet. Uppsatta tider bör hållas och således ska varje 
mötespunkt tidssättas i förväg så att alla punkter på dagordningen hinns med. 

Processen resulterar sedan i en uppdaterad SOP-definition. All funktionalitet som finns i 
SOP-definitionen bör dessutom vara kopplad till den objektdefinition, den PCR eller det 
FQ-ärende som funktionaliteten ursprungligen kommer från. Detta för att det ska vara 
enkelt att härleda kopplingarna mellan funktionalitet och kundkrav, samt för att skapa ett 
mer systematiskt sätt att hantera kraven på såsom vi diskuterat tidigare i analysen. I fram-
tiden är det kanske möjligt att även koppla tidplaner och resursåtgång till de olika funk-
tionerna i SOP-definitionen. 

12.5 PROVPLANERING 
Provplaneringen handlar om att bestämma när, var och hur mjukvaran ska verifieras och 
valideras. Processen visas i Figur 12.6.  

 
Figur 12.6 Förslag på process för planering av prov 

Utifrån SOP-definitionen, från föregående delprocess, och den övergripande testplanen, 
från delprocessen uppstart av projekt på NE, påbörjas processen framtagning av test-
plan. Testplanen beskriver vad som ska testas och hur, vilka som ska genomföra testning 
och när det ska göras samt önskemål om hur länge eller hur mycket testning som be-
hövs. Testplanen ligger sedan till grund för provkoordineringen, men även för testplane-
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ringen som sker efter det att funktionaliteten har tagits fram. Det är testledaren på NEV 
som ansvarar för att göra och uppdatera en testplan. Under provkoordineringen bokas 
bilar och en provanmodan utfärdas där provet beskrivs. Denna arbetsuppgift kan dock 
inte ses som en process enligt definitionen. Detta eftersom det inte finns något flöde i de 
aktiviteter som ingår i arbetsuppgiften i dagsläget. Provkoordinering kan mer ses som en 
uppgift för de personer som koordinerar proverna på NEVT. 

12.6 FRAMTAGNING AV FUNKTIONALITET 
Denna process är en sammanställning av flera redan befintliga arbetsuppgifter. Detta 
eftersom det är liknande aktiviteter som ingår i arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter 
har definierade start- och slutpunkter, även om de inte följer projekten i samtliga fall, och 
kan således ses som processer.  Den enda delen i denna process som har en redan ut-
vecklad processbeskrivning är framtagning av funktionalitet för motorreglering. Denna 
process finns beskriven i början av ”Mjukvaruprocessen för framtagning av mjukvara till 
SOP”. Transmissionssidan arbetar efter RUP i denna delprocess och har således ett me-
todiskt arbetssätt att ta fram funktionalitet på. 

Processen visas i Figur 12.7 där även dess delprocesser är uppräknade tillsammans med 
input och output.  

 
Figur 12.7 Förslag på hur framtagningen av funktionalitet ska ske 

SOP-definitionen är input till denna process eftersom det är i detta dokument som den 
efterfrågade funktionaliteten finns, tillsammans med information om var de över-
gripande kraven finns att finna.  

Därefter sker framtagning av funktionalitet inom olika områden av styrenheterna. Syftet 
med funktionerna för motorreglerring och transmission är att med applikationsmjukvara 
förbättra styrningen av motorn och växellådan. För framtagning av användarfunktioner 
och drivlinefunktionalitet är syftet i stället att fundera ut hur de övergripande kraven och 
idéerna på denna typ av funktionalitet ska realiseras. Syftet för framtagning av funktiona-
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litet för diagnossystemet är att från lagkrav och önskningar från andra grupper utveckla 
fall för hur testning av motorn ska ske, både diagnostester och verkstadstester. För dri-
ver och BIOS är syftet att utveckla de mellanliggande stegen mellan applikationsmjukva-
ran och hårdvaran så att kommunikation mellan dessa möjliggörs. 

Det som de fem delprocesserna har gemensamt är att det ska ingå en kravanalys för 
funktionaliteten som ska resultera i en kravspecifikation och en testspecifikation, vilken 
bygger på kravspecifikationen. Funktionsspecifikationen beskriver hur en viss funktion 
ska fungera och om den är distribuerad över flera styrenheter. Funktionaliteten testas 
även i bil för att se att den verkligen fungerar som den ska innan den kan implementeras 
i mjukvaran. 

Övergripande diskuteras dessa punkter i denna delprocess av NE:s huvudprocess: 

• Vad är målet med funktionaliteten? 

• Vilka krav finns? 

• Hur ska detta implementeras i koden? 

Om de specifikationer som utgör output från de olika delarna av processen behöver ut-
göra tre olika dokument kan diskuteras. Huvudsaken är att kraven tas fram och att de är 
tillräckligt mätbara för att det ska gå att utföra tester på funktionaliteten utifrån dem. 
Kravspecifikationen bör även vara så tydlig att de som är ansvariga för verifieringen av 
funktionaliteten ser storleken och beroenden och därmed kan klara av att uppskatta tiden 
som behövs för verifiering. Alla de punkter som finns listade i avsnitt 5.4.2 Egenskaper 
ska tas hänsyn till då kravspecifikationen utformas. 

Vi tror att arbetet i denna process skulle kunna ske mer tvärfunktionellt än i dagsläget. 
NESE och NMEB arbetar i parkonstellationer för att ta fram motorfunktionerna och vi 
tror att det skulle kunna gå att göra på liknande sätt även inom de andra områdena. Det 
handlar om ett samarbete mellan funktionsägare, implementatör och testutvecklare. Det 
är funktionsägarens ansvar att funktionen uppfyller kraven och implementatörens ansvar 
att designa funktionen så att den passar i systemet. Testutvecklaren får här möjlighet att 
uttrycka sina åsikter om hur funktionen bör testas och vad implementatören kan göra för 
att underlätta testningen. 

12.7 TESTPLANERING 
Testplaneringen (se Figur 12.8) sker efter det att framtagningen av funktionalitet har 
skett.  

 
Figur 12.8 Utkast på processen för planering av tester för verifiering av mjukvaran 
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Testplanen, kravspecifikationen och testspecifikationen används för att utveckla de olika 
testfallen som behövs för att verifiera mjukvaran i rigg och i bil.  

Den befintliga processen ”Utveckling av testfall” kan ses som en process enligt defini-
tionen. Detta eftersom de aktiviteter som ingår i arbetsuppgiften är sammanhängande 
och upprepas i tiden varje gång det kommer ett nytt krav på verifiering. Även start- och 
sluttidpunkt är definierat för arbetsuppgiften. 

12.8 IMPLEMENTERING AV FUNKTIONALITET 
Den process som finns i dagsläget är ”Mjukvaruprocess för framtagning av mjukvara till 
SOP”. I denna process finns faserna kravinsamling, iteration och validering. Den sista av 
dessa faser, validering, är något som vi anser helt ska flyttas från denna del av processen 
eftersom det är en egen delprocess i NE:s huvudprocess, den utförs dessutom inte efter 
varje iteration. Kravinsamlingen behandlar framtagning av SOP-definition och itera-
tionsplan. Som tidigare beskrivits har dessa delar flyttats fram och fått ökad betydelse i 
huvudprocessen. 

Inom varje iteration finns faserna specifikation, implementation och verifiering. Specifi-
kationsfasen hamnar i vår processbeskrivning till större del i delprocessen Framtagning 
av funktionalitet. Verifieringen har också flyttats till en egen process och behandlas sena-
re. Det som då är kvar är själva implementeringsfasen av den ursprungliga mjukvarupro-
cessen. I dagsläget är det dessutom endast funktionaliteten för motormjukvaran som 
utvecklas enligt denna process. 

Ett förslag på hur implementeringen ska gå till i NE:s huvudprocess ses i Figur 12.9. Vi 
har i denna process tre olika delprocesser. 

 
Figur 12.9 Utkast på processen för implementeringen av funktioner 

Denna process har sin start i att det finns krav- och funktionsspecifikationer framtagna 
och målet med processen är att omvandla dessa specifikationer till färdig kod.  

Den första delen i processen syftar sedan till att utifrån kravspecifikationen och funk-
tionsspecifikationen systemera funktionen samt att ta fram en implementeringsspecifika-
tion för funktionen. Systemeringen handlar om att designa funktionen för att den ska 
passa arkitekturen i systemet. Implementeringsspecifikationen behandlar en modul av 
koden och den ska vara så specifik att det ska gå att koda direkt ifrån denna utan att någ-
ra frågetecken om funktionen uppstår. Den kan svara på vilka algoritmer och liknande 
som ska användas för att lösa problemet. Som vi har nämnt tidigare gäller det att så 
mycket som möjligt arbeta tvärfunktionellt. Pfleeger och Atlee (2006) uttrycker det som 
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att designern arbetar tillsammans med en programmerare för att beskriva systemet på ett 
sådant sätt att det går att skriva kod (se 5.1 Roller inom mjukvaruutveckling). 

Den andra delen i processen behandlar implementering av kod. Detta innebär att utföra 
själva kodningsarbetet, vilket ska ske enligt de kodningskonventioner som finns på av-
delningen.  

Modultest är den sista delen i processen. Detta för att testa små delar av koden innan de 
integreras med varandra. Syftet är också att granska koden dels för att se att kodnings-
konventionerna följts, dels för att hitta uppenbara fel i koden.  

Det som kommer ut ifrån denna process är en grundmjukvara med en grundkalibrering. 
Det ska även finnas en beskrivning på funktionerna som implementeras som förklarar 
hur de ska kalibreras. Denna beskrivning ska skickas till dem som ska utföra kalibrering-
en. I dagsläget finns även ett releasedokument. Detta dokument anser vi kunna ersättas 
av en SOP-definition som hålls bättre uppdaterad. Det kan dock finnas ett behov av två 
dokument då releasedokumentet är mer detaljerad över hur mjukvaran är gjord. 

12.9 KALIBRERING AV MJUKVARAN 
Alla grupper som kalibrerar har olika sätt att göra det på. Det är dock oftast en serie sam-
manhängande aktiviteter som avslutas med att kalibrerade och granskade parametrar 
checkas in i Comptrans. Aktiviteterna upprepas i tiden varje gång en ny mjukvara ska 
produktionssättas. Arbetsuppgiften har även definierade start och slutpunkter i och med 
den input och output som finns till de grupper som kalibrerar. Processen visas i Figur 
12.10. 

 
Figur 12.10 Schematisk bild över kalibreringsprocessen 

Syftet med att kalibrera EMS är att optimera parametrarna för motorstyrenheten så att 
den uppfyller de uppsatta kraven. Granskning och kalibrering av DIMA ingår i denna 
kalibrering av EMS. När det gäller kalibreringen av GMS är syftet att sätta värden på 
parametrarna som ingår i växellådestyrenheten så att den uppfyller de uppsatta kraven. 
Kalibrering av drivlina handlar om att sätta parametrar till en kombination av en motor 
och en växellåda så att de fungerar så bra som möjligt tillsammans. 

I dagsläget finns det flera problem med parametersättningen som har tagits upp tidigare. 
Vi har dock inte fördjupat oss i problemen eftersom det för närvarande pågår ett arbete 
med att ta fram en parametersättningsprocess. Även verktyget Comptrans som används 
håller på att vidareutvecklas för att ge ett bättre stöd i arbetet. 
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De viktigaste punkterna anser vi dock vara att skapa en ordning för när parametrarna ska 
sättas utifrån hur de påverkar varandra, samt att skapa en möjlighet för ansvarig objekt-
ledare att frysa parametrarna vid en viss tidpunkt i verktyget Comptrans. Detta är viktigt 
eftersom uppfattningen idag är att kalibreringen är en mycket komplex del av huvudpro-
cessen eftersom de flesta parametrarna beror av varandra.  

12.10 VERIFIERING 
De tester som görs i Verifiering av programvaror genomförs i ett flöde och upprepas 
varje gång det tas fram en ny applikationsmjukvara som ska in i produktion. Även början 
och slut är definierade då det börjar med den input som finns i Figur 12.11 och slutar 
med genomförda prov och en testrapport. 

 
Figur 12.11 Visualisering av verifieringsprocessen 

En av de befintliga processerna på NEV i dagsläget är Verifieringsomgångsprocessen. I 
dagsläget finns dock en del av ”Mjukvaruprocessen för framtagning av mjukvara till 
SOP” med i illustrationen av verifieringsomgångsprocessen. Detta för att visa vad som 
händer precis innan mjukvaran kommer till sektionen. Men med NE:s huvudprocess 
kartlagd och visualiserad är det dock inte nödvändigt längre. 

Det finns en veriferingsomgångsprocess för EMS och en för GMS. Anledningen till det-
ta är att Verifieringsomgångsprocessen ser lite annorlunda ut för de olika styrsystemen. 
Ett problem som identifierats i dagsläget och som legat till grund för många andra för-
bättringsförslag i processen är att kravspecifikationer att testa mot till stor del saknas. I 
dagsläget kommer krav från SOP-definitionen och Eventum och sedan förs en dialog 
med objektledarna om vad som ska testas och hur länge. 

Verifiering av diagnossystemet är det alltid svårigheter att hinna med. Detta eftersom 
systemet inte kan testas fullt ut förrän det finns en färdig styrenhet. Syftet med denna 
verifiering är att kontrollera så att de diagnostester som finns i mjukvaran reagerar på 
felaktiga förhållanden och utlöser korrekta felkoder. 

I slutet av varje testfall måste frågan ställas om testet är godkänt eller ej. Den som tar 
beslut om detta måste se till hur testerna gått och jämföra mot de acceptanskriterier som 
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fanns uppsatta för den funktionalitet som verifieras. Är testet godkänt fortsätter det vida-
re i NE:s huvudprocess annars måste processen Felrapportering gås igenom. Verifie-
ringsprocessen avslutas dock alltid med att en testrapport skrivs. 

Vi har kommit fram till att det saknas en statistikroll i NE:s huvudprocess. Denna roll 
behövs för att föra statistik över genomförda tester och verifieringsomgångar. Med hjälp 
av dessa data kan sedan exempelvis ledtider för verifiering av olika system uppskattas på 
ett bättre sätt i framtiden. 

12 . 10 . 1  F E L R A P P O R T E R I N G  

Ändringshanteringsprocessen används för att slussa olika typer av fel som har uppkom-
mit tillbaka till början av processen. Denna del i verifieringsprocessen börjar således med 
att beskriva ärendet i Eventum. Vi har dock funderat kring alternativa vägar för vissa fel 
som uppkommit i Verifieringen. För dessa typer av problem eller fel skulle det vara mer 
effektivt för avdelningen att anamma Toyotas teorier om A3-rapporter (presenteras i 
Princip 12 – Håll kommunikationen enkel) eftersom det skulle kunna minska antalet 
möten och effektivisera de möten som hålls genom att alla skulle vara bättre förbereda.  

12.11 VALIDERING 
Denna process handlar om att genomföra långtids- och fältprov för att validera mjukva-
ran mot kundernas krav. Den funktionalitet som avdelningen utvecklat i huvudprocessen 
ska kontrolleras så att det stämmer överens med det som efterfrågas av kunderna och att 
denna fungerar på ett, för kunderna, tillfredställande sätt. 

Vi har i dagsläget inte sett en beskriven process för detta arbete och har inte själva för-
djupat oss i uppgiften att ta fram en ny process. Detta eftersom det inte hunnits med 
inom ramen för examensarbetet. Ett utkast visas i Figur 12.12. 

 
Figur 12.12 Utkast till processen för validering 

Tidigare har validering ingått i ”Verifieringsomgångsprocessen” men vi tror det kan fin-
nas fördelar med att lyfta ut och göra en egen process av valideringen. En av anledning-
arna är att det då blir tydligare hur samarbetet ser ut gentemot andra avdelningar när det 
gäller bokning och uppdatering av provfordon. 
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De olika delar som Valideringen består av är LP, FT och intern validering. Intern valide-
ring innebär att även den som skrivit specifikationen på funktionen validerar att kraven 
på funktionen är uppfyllda. 

Valideringen, liksom Verifieringen, avslutas med en beslutspunkt. Om acceptanstesterna 
är godkända kan den validerade styrenheten gå vidare i huvudprocessen, men om inte så 
görs de aktiviteter som ingår i felrapporteringsprocessen. Detta är samma process här 
som för Verifieringen. 

12.12 PRODUKTIONSSÄTTNING 
Den process som fanns beskriven på NEA när vi började var produktionssättnings-
processen (beskrivs i 8.11.2 Produktionssättningsprocessen för EMS). Vi anser dock 
denna vara inaktuell i dagsläget då grupper har förändrats och ansvar flyttats. Den gamla 
processen kan delas upp i flertalet arbetsuppgifter och processer vilket gör att den kan 
ses som en huvudprocess med delprocesser under sig. Vi väljer dock att dela upp denna 
och placera ut delprocesserna under hela NE:s huvudprocesser för att på så sätt få en 
mer enhetlig bild. Vårt förslag till hur produktionssättningsprocessen skulle se ut finns i 
Figur 12.13. 

 
Figur 12.13 Utkast på processen för produktionssättning av styrenhet 

Arbetsuppgiften att produktionssätta styrenheten består av aktiviteter som sker i ett flöde 
och återkommer varje gång en ny styrenhet ska produktionssättas. Start- och sluttid-
punkten är väl definierade i arbetsuppgiften. 

12.13 UTVECKLING AV HÅRDVARA TILL STYRENHET 
Denna arbetsuppgift består av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden varje 
gång det behövs en ny hårdvara för styrenheten, i något projekt som startas på UP. Såle-
des har arbetsuppgiften även definierade start- och slutpunkter.  

Denna process blir uppdelad i delprocesser och är inte nedbruten på samma låga nivå 
som de tidigare beskrivna uppgifterna. Ett utkast visas i Figur 12.14. Arbetet sker i stor 
del med andra avdelningar och vi har inte gått på djupet hur varje del sker. Syftet med 
denna arbetsuppgift är att ta fram en hårdvara (plattform, givare och aktuatorer) som 
övriga avdelningens mjukvara använder sig av.  
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Figur 12.14 Utkast till processen utveckling av hårdvara till styrenhet 

De problem som har framkommit under denna delprocess liknar de som finns på andra 
grupper; att det saknas krav och att de kan vara svåra att samla in då det finns ett flertal 
olika system och vägar som de kan komma in på. Under uppstarten av projekten på NE 
kommer även kraven för plattformen att behandlas.  

Sedan handlar det också om de interna specifikationerna som sällan är uppdaterade till 
den senaste versionen av plattformen. När inte specifikationen stämmer överens med 
verkligheten uppstår problem då enheten går vidare till verifieringen då resultatet inte blir 
det som är beskrivet i specifikationen. 
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DEL 5 
AVSLUTNING 
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13 Slutsatser 
H Ä R  B E S V A R A S  D E  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R  S O M  P R E S E N T E R A D E S  I  I N L E D -

N I N G E N .  V I L K A  B R I S T E R  F I N N S  I  N U V A R A N D E  A R B E T S S Ä T T ?  S A M T  H U R  

K A N  D E  Å T G Ä R D A S ?  D E  S I S T A  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R N A  B E H A N D L A R  D E N  

V I S U A L I S E R I N G  S O M  E X A M E N S A R B E T E T  R E S U L T E R A R  I ,  M E D  F Ö R B Ä T T -

R I N G S F Ö R S L A G  O C H  H U R  D E N N A  B I D R A R  T I L L  A T T  M I N S K A  A N T A L E T  

S T Ö R N I N G A R  P Å  A V D E L N I N G E N .  

13.1 BRISTER OCH ÅTGÄRDER 
Vi har i detta examensarbete främst identifierat fyra områden inom vilka vi har funnit 
brister. Med hjälp av teorier och input från organisationen har vi i olika delar av analysen 
kommit fram till åtgärder som motverkar dessa brister. Resultatet presenteras nedan. 

13 . 1 . 1  K R A V H A N T E R I N G  

En av de största bristerna är att avdelningen saknar kravhantering i stor utsträckning. 
Detta får ett flertal konsekvenser i arbetet. Utan en ordentlig nedbrytning av de över-
gripande kraven är det omöjligt att veta vad som ska göras i varje projekt och därmed 
också hur lång tid NE behöver för att utföra sin del av projektet. När kraven inte är tyd-
ligt satta med definierade acceptanskriterier blir det svårt att veta när mjukvaran har ut-
vecklats tillräckligt och det finns inte några krav att verifiera och validera mjukvaran mot. 
Allt detta leder till förseningar och att projektet lätt blir baktungt. 

De åtgärder vi vill föreslå för att åtgärda detta är först och främst att NE ska ha sin egna 
uppstart av projekt, alltså en egen CR0:a. Under denna ska det ges tillfälle för systemäga-
re, objektledare och specialister att ge sina åsikter om hur de tror att mjukvaran kan upp-
fylla de övergripande kraven som kommer från projektkontoret. Även testledare är med 
vid detta tillfälle för att se till att inte kraven för verifiering och validering glöms bort. Vi 
har beskrivit denna process tydligare i 12.3 Uppstart av projekt på NE. 

Andra sätt att förbättra kravhanteringen på är att se till att koppla ihop krav, funktioner 
och tester genom hela utvecklingsprocessen så att det blir möjligt att härleda varför en 
funktion har utvecklats och vem som har beställt den. Detta är något som görs i RUP 
när de olika delarna länkas samman av ett användarfall.  

RUP skulle således kunna vara ett alternativ att använda vid utvecklingen av styrenheter 
men det är inte lösningen till alla problem som finns idag. Det finns fortfarande ett stort 
behov av att diskutera och komma överens om hur arbetet ska ske inom grupperna och 
mellan de olika rollerna. 

13 . 1 .2  B E S L U T S P R O C E S S  

I dagsläget är det oklart hur beslutsprocessen ser ut och då främst beslut som rör utveck-
lingen av mjukvara. Det ska i dagsläget tas fram en SOP-definition där det ska stå vilka 
funktioner som ska ingå till varje SOP-tidpunkt.  

Det beslutsmöte som finns idag är ostrukturerat och det är svårt för deltagarna att hinna 
förbereda sig för mötet. Vårt förslag är att mötet borde få en bättre struktur och likna 
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det beslutsmöte som cheferna på avdelningen har varannan vecka, med en tydlig dag-
ordning. Ärenden som ska tas upp bör skickas ut i förväg och om en deltagare vill ta upp 
ett ärende ska det anmälas innan och förberedas. Viktigt är också att varje ärende får en 
viss tid tilldelad så att de viktigaste hinns med under mötets gång. 

Det är även frågan om hur ärenden ska hanteras utifrån deras karaktär. Med en tydligare 
kravnedbrytning och prioritering av kraven blir det lättare att avgöra vilka som är vikti-
gast och måste åtgärdas direkt och vilka som kan implementeras till nästa release av 
mjukvaran. I bedömningen av ett ärende finns det flera faktorer som måste beaktas. 
Dessa är förutom prioritering, hur lång tid det tar att genomföra, vilka risker som finns 
med att införa funktionen samt vilka konsekvenser det får för andra grupper och funk-
tioner. Detta har diskuterats mer utförligt i 12.4 Planering av SOP-tidpunkt. 

13 . 1 .3  R E S U R S H A N T E R I N G  

Bägge de ovanstående punkterna påverkas av att avdelningen inte har något sätt att säkra 
resurser till ett visst projekt. Det är linjecheferna som svarar på förfrågan från projekten 
om hur mycket tid avdelningen behöver lägga på ett visst projekt. Det finns idag inget 
stöd för cheferna där de lätt kan kontrollera hur många timmar som finns totalt och hur 
många timmar som redan är belagda. De vet inte heller hur tiden fördelas under projek-
tets gång.  

En första åtgärd för att försöka komma till rätta med problemet är att avdelningen börjar 
med visuell planering. Med visuell planering inleds ett arbete för att bättre planera varje 
enskild ingenjörs tid och på så sätt får varje gruppchef en bättre bild över hur resurserna 
används och om det finns utrymme för att ta emot fler uppdrag. Detta ger även ett un-
derlag för att göra bättre bedömningar om hur lång tid gruppens uppgifter i ett projekt 
tar och kan därför användas när framtida projekt planeras.   

13 . 1 .4  N Y  R O L L  I N O M  V E R I F I E R I N G  

Vi vill även föreslå att det skapas en ny roll med statistiskt ansvar inom verifieringen. 
Anledningen till att vi tycker att detta behövs är att det i dagsläget saknas statistik på hur 
mycket en mjukvara behöver verifieras för att nå en viss nivå av renhet från buggar.  

Denna person ska ha till uppgift att samla statistik om mjukvaran och verifiering för att 
det sedan ska bli lättare att optimera hur lång verifiering som behövs utifrån vissa para-
metrar. Parametrarna är sådana som mjukvarans komplexitet, storlek och skillnader från 
tidigare mjukvaror. Meningen är att en sådan roll skulle hjälpa avdelningen att få en bätt-
re kvalitet på sin mjukvara samtidigt som tiden för verifiering i vissa fall skulle kunna 
kortas.  

Det handlar även om att beräkna hur mycket validering som är lämplig för en viss funk-
tion. Personen i fråga behöver inte avgöra detta själv men bör arbeta tillsammans med 
funktionsutvecklaren för att skapa en realistisk bedömning. 

13.2 VISUALISERINGEN  
Vi har i vårt examensarbete kommit fram till en visualiserad huvudprocess för NE. I 
analysen diskuterades vilka olika modeller som kunde användas för detta samt deras re-
spektive för och nackdelar för NE:s huvudprocess. Den visualisering som presenteras 
som resultatet av detta arbete åskådliggörs i Figur 13.1. 
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Figur 13.1 Visualisering av NE:s huvudprocess 

Vi valde att använda oss av V-modellen som inspiration till huvudprocessens utform-
ning. Detta för att vi genom vår analys kommit fram till att det behövdes en tydlig kopp-
ling mellan krav, funktioner, tester och releaser på avdelningen. De största förbättrings-
förslagen som finns att se i visualiseringen är de två nya delprocesser som vi har lagt till i 
början av huvudprocessen, Uppstart av projekt på NE och SOP-planering. 

13.3 MINSKAT ANTAL BRISTER 
Vi vill med denna huvudprocess främst minska antalet störningar som uppkommer på 
grund av att kravhanteringen i dagsläget är bristande. Genom att lägga till två nya proces-
ser i början jämnas arbetsbördan ut och huvudprocessen har gjorts framtung. Vi vill så-
ledes belysa vikten av en klargjord beslutsprocess i början av flödet. 

I avsnitt 1.3 Problemanalys presenterades en illustration över de problem som observe-
rats på avdelningen i början av examensarbetet samt hur de hänger ihop. I Figur 13.2 
presenteras problemkartan igen. Denna gång har vi markerat de problem som vi anser 
att resultatet av detta examensarbete åtgärdar. 
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Figur 13.2 Reviderad problemkarta  med åtgärdade problem markerade  

Som vi tidigare nämnt åtgärdar den nya delprocessen Uppstart av projekt på NE till-
sammans med att kravdokumenten spelar stor roll igenom hela huvudprocessen den 
tidigare bristande kravanalysen och kravhanteringen på avdelningen. Vår förhoppning är 
även att delprocessen Uppstart av projekt på NE ska bringa klarhet i vilka nya funktioner 
som behöv i mjukvaran. För att helt åtgärda problemet kring den oklarhet om vilka funk-
tioner som nästa mjukvarusläpp ska innehålla krävs även en tydlig SOP-definition. Den-
na tas fram genom den nya delprocessen SOP-planering. 

Den kartläggning och visualisering som vi har gjort i detta examensarbete åtgärdar för-
hoppningsvis de brister som uppkommer på grund av ett ostrukturerat arbetssätt och 
som har att göra med att de processer och arbetsuppgifter som finns i dagsläget inte är 
helt entydiga. Processarbetet är ett kontinuerligt arbete och stöd för vår visualisering 
måste arbetas in i organisationen innan dessa brister helt åtgärdas. 
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14 Diskussion 
A V S L U T N I N G S V I S  K O M M E R  E N  D I S K U S S I O N  O M  V I L K A  A N V Ä N D N I N G S -

O M R Å D E N  V I  T R O R  K O M M E R  A T T  F I N N A S  F Ö R  V Å R T  A R B E T E ,  V A D  V I  

K U N D E  H A  G J O R T  A N N O R L U N D A  S A M T  D E T  S O M  V I  T Y C K E R  A T T  NE  S K A  

F O R T S Ä T T A  A R B E T A  M E D .  D E T T A  Ä R  O M R Å D E N  S O M  V I  S J Ä L V A  I N T E  

H U N N I T  G Å  N Ä R M A R E  I N  P Å  U N D E R  E X A M E N S A R B E T E T S  G Å N G .  

14.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR VÅRT ARBETE 
Det material som sammanställts efter intervjuerna med cheferna på avdelningen är redan 
efterfrågat som introduktion till nyanställda. Vi hoppas att det materialet tillsammans 
med visualiseringen på internsidorna är till stor hjälp och att det kommer att hållas upp-
daterat vid kommande förändringar.   

Visualiseringen kommer även vara en utgångspunkt för vidare diskussioner på avdel-
ningen om hur arbetet ska ske mellan grupper och roller. 

14.2 ALTERNATIV FOKUS PÅ ARBETET 
I dagsläget är den uppgift som många identifierar NE med att ta fram mjukvara för mo-
tor och växellåda. Då faller det sig mer naturligt att fokusera på olika versioner och SOP-
tidpunkter för denna mjukvara istället för att tänka på vilka funktioner som finns med 
eller vilka krav mjukvaran ska uppfylla. Idag råder olika åsikter på avdelningen om vilket 
synsätt som lämpar sig bäst och vi vill lyfta fram att det är en viktig fråga att nå consen-
sus om. Slutsatsen ska sedan spegla arbetssättet och beskrivningar därutav. 

Vi har inte gått djupt in på hur gränssnitten mellan olika grupper, roller och processer ser 
ut men det är värt att fundera på vilka gränssnitt som är viktigast att komma överens om. 
Är det viktigast att gruppcheferna kommer överens sinsemellan om hur arbetet ska ske i 
de olika grupperna? Eller ska ingenjörerna på de olika grupperna diskutera fram ett ar-
betssätt som fungerar dem emellan?  

Vi kan inte säga att ett sätt är bättre än ett annat men vi tror att det är viktigt att alla en-
gageras i framtagningen av en processbeskrivning och vidareutveckling av arbetssättet. 

14.3 NÄSTA STEG I ARBETET MED PROCESSER 
Vi har några punkter som vi tycker NE ska fortsätta arbeta med: 

• Ta fram ett arbetssätt för kravnedbrytningen och den föreslagna CR0:an som gör 
att avdelningen får ett bättre arbete med kraven. Samt att se till att kraven kopp-
las samman med funktioner och testningen. 

• Utreda och komma överens om hur forumen i SOP-planeringen ska se ut och 
beskriva beslutsprocessen tydligare.  

• Utreda i vilken utsträckning A3-rapporter är tillämpbara hos NE för att underlät-
ta utredandet av olika ärenden. 
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• Koppla samman den föreslagna processen till olika tidpunkter som finns i PD-
processen. Om det inte är möjligt att följa PD-processen på ett bra sätt måste 
avdelningen börja lobba för förändringar i PD-processen.  

• Minska ner antalet möten och göra en genomgång om vad varje möte ska uppnå 
och om de brukar komma fram till målet under mötets gång. Se om det går att 
slå samman möten samt minska antalet personer som behöver närvara. Kanske 
även ändra mötesformen så att den bättre passar mötets syfte samt komma över-
ens om att alla deltagare ska vara i tid och att mötet ska avslutas i tid. Det är även 
viktigt att deltagare kommer förberedda till mötena. 
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Bilaga 1 Ordlista 
AWD 
All Wheel Drive, allhjulsdrift, funktion 
som avdelningen utvecklar. 

Comptrans 
Verktyg för att hantera parametrar för 
motormjukvaran. 

CR 
Concept Review, genomgång av olika kon-
cept vid fasövergångar, den första sker 
innan projektet startar och kallas därför 
CR0 

ECO 
Engineering Change Order, ändringsorder, 
se kapitel 6.2.2 Engineering Change 
Order. 

EMS 
Engine Management System, styrsystem för 
motorn. 

Eventum 
NE:s ärendehanteringssystem. 

FAD 
Function Architecture Design, Beskrivning 
av hur en funktion är designad över ett 
eller flera system. 

FMEA 
Failure Mode Effect Analysis, är ett lagstad-
gat dokument som finns för att utvärde-
ra vilka risker som finns om en funktion 
slutar fungerar eller inte fungerar kor-
rekt i lastbilen.  

FQ-ärenden 
Field Quality, denna form av ärenden 
bedrivs i den röda utvecklingspilen. 

FRAS 
Ärendehanteringssystem som andra 
avdelningar på Scania använder för att 
skicka ärenden till NE. 

FT 
Field Test eller fältprov, lastbilen lånas ut 
till utvald kund för att validera dess 
funktioner. 

GMS 
Gear Management System, styrsystem för 
växellåda.  

Grönpil 
De projekt som bedrivs för att kontinu-
erligt introducera nya produkter kallas 
för grönpilsprojekt. Projektet har klara 
slutpunkter i form av SOP och SOCOP. 

Gulpil 
Projekt som drivs för att förutveckla 
idéer och produkter, innan de drivs i 
grönpil. 

HW 
Hardware, hårdvara, en motor anses vara 
hårdvara, likväl som den processor som 
mjukvaran för styrenheten är installerad 
på. 

Koordinatorn 
Samordnande styrenhet för de olika 
styrenheterna som finns i lastbilen.  

LP 
Långtidsprov, fordonet körs på Scanias 
provbanor av erfarna LP-förare i ett 
visst antal timmar. 

Objektdefinition 
Skrivs av objektledare på NEA. Se för-
klaring i kapitel 8.1 Framtagning av ob-
jektdefinition, NE 

OPC 
OptiCruise, det automatiserade växlings-
styrsystemet, för Scanias manuella växel-
lådor. 

PA  
Provanmodan som beskriver hur ett 
prov ska gå till. 

PCR 
Product Change Request, Förfrågan om 
ändring på en produkt. Ändringen kan 
gälla beteendet hos en funktion eller 
egenskaper hos en komponent. Kan 
komma från alla på Scania men även 
från underleverantörer. 
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PD-processen 
Scanias produktutvecklingsprocess. För-
klaras närmare i kapitel 6.2 PD-
processen. 

PER 
Projcect Experience Review, workshop som 
hålls i slutet av ett projekt för att ta fram 
en slutrapport.  

Provcell 
Ett rum med kontrollerad testmiljö och 
mätutrustning, som används för att testa 
olika delar av motorn och växellåda in-
nan den monteras i en lastbil. 

R&D 
Research and Development, Forskning och 
Utveckling. Den organisation på Scania 
som driver utvecklingsarbete. 

Retarder 
Bromssystem där växellådan hjälper till 
att bromsa 

RUP 
Rational Unified Process, en process för att 
utveckla mjukvara. Framtagen av IBM 

Rödpil 
Projekt som drivs för att förbättra en 
produkt eller för att åtgärda kvalitets-
brister. 

SDP3 
Scania Diagnosis and Programming, efter-
marknadsverktyg för verkstadstester. 

SOCOP 
Start Of Costumer Order Production. Tid-
punkt då en lastbil börjar tillverkas mot 
kundorder.  

SOP 
Start Of Production, produktionsstart, för-
beredande start för att kontrollera hur 
produktionen fungerar i full skala. 

SW  
Software, mjukvara, program eller in-
struktioner till en dator, i detta fall en 
styrenhet. 

UFR  
User Function Requirement, Användarfunk-
tionskrav, beskriver hur en användar-
funktion ska fungera och vilka krav 
funktionen ställer på de system den be-
rör.  



K A R T L Ä G G N I N G  O C H  V I S U A L I S E R I N G  A V  P R O C E S S E R  

 H 

Bilaga 2 Intervjuunderlag 
IFYLLNINGSMALL 

 

INTERVJUFRÅGOR 

INLEDNING 

• presentera oss 

• presentera ex-jobbet, Syftet är att skapa en processvisualisering för att tydliggöra 
NE:s arbetsprocess och föreslå förbättringar som på sikt minskar antalet stör-
ningar i det dagliga arbetet på NE som orsakas av ett ostrukturerat arbetssätt. 

• syftet med dessa intervjuer, pratat med objektledare, vi vill nu ha linjens syn på 
arbetet. 

• Syftet med workshop 

• Vad vi hoppas få ut av intervjuerna 

ARBETSUPPGIFTER 

• Varför finns gruppen?  

• Vilka viktiga krav ställs på gruppen från den yttre miljön? 

• Vad är gruppens syfte? 

• Vilka ingår i gruppen? 

o Hur många är ni i gruppen? 



  D E L  6  A P P E N D I X  

 I 

o Ansvar och roller? 

 Finns det någon utan formellt ansvar som åtar sig uppgifter för 
att hålla arbetet igång? 

• Vilka olika arbetsuppgifter har gruppen? 

o Syftet med arbetsuppgiften? 

o Kan man beskriva dem som processer? 

Gör gärna en lista på de olika processerna! 

OUTPUT 

• Vad mynnar arbetsuppgiften ut i? 

o Vem är kund till outputen? 

o Hur tar den emot outputen? 

INPUT 

• Vad behövs för att ni ska kunna göra ert jobb? 

o Vilken input finns? 

o Vem kommer inputen ifrån? 

o I vilken form får ni input? 

• Saknas någon input?  

• Är det något ni själv alltid måste leta/jaga reda på? 

AKTIVITETER 

• Vad sker i gruppen som omvandlar input till output? 

o Vem är ansvarig för omvandlingen? 

• Vilka resurser finns att tillgå? 

• Vilka olika stödfunktioner använder ni i omvandlingen? 

• Vilka olika forum och stödfunktioner använder ni er av under aktiviteten? 

o Är de bra eller dåliga? 

o Finns det tillräckligt med forum? Formella/informella. 

YTTRE MILJÖ 

• Vad finns det som påverkar från den yttre miljön under arbetets gång? 

• Vilka ställer krav på exempelvis information, funktioner, klardatum? 

• Vilka olika gränssnitt finns med övriga grupper och avdelningar under själva ak-
tiviteten? 

FEEDBACK 

• Vilka forum finns för att få återkoppling från dem som tar emot outputen? 
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• Vilken information kommer från dem som ligger före eller efter i kedjan? 

o Hur används den informationen? 

TANKEPAUS OCH SAMMANFATTNING 

Tid för att komplettera bilden och testa kongruensmatrisen: 

• Hur nöjd är gruppen med den här outputen? 

• Hur nöjda är konsumenten med den? 

• Vad beror resultatet på? 

• Hur tillfredställande är förbindelserna i processen? Input till aktivitet till output. 

• På vilket sätt påverkas output av dessa förbindelser? 

RELATIONER 

• Nämn två stycken grupper som din grupp i viss mån samarbetar med 

• Om ett undersökningspar har högt eller medelmåttigt beroende av varandra, hur 
förklarar du då konfliktsituationen eller frånvaron av den? 

o Strukturella skillnader 

o Dålig samarbetsförmåga 

o Eller en kombination av båda 

o Samordnande person eller mekanism saknas? 
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Bilaga 3 A3-rapport 
All information i denna bilaga är hämtad från en källa på Internet som behandlar A3-
rapporter: http://www.coe.montana.edu/IE/faculty/sobek/A3/index.htm. Det är 
Durward K. Sobek II som är författaren bakom informationen på hemsidan. 

 

THEME 
Concise statement of what this A3 report is about. 

BACKGROUND 
• Note any contextual or background information necessary to fully understand 

the issue. 

• Indicate how this problem affects the company’s goals or is related to its values. 

CURRENT CONDITION 
• Insert a diagram that illustrates how the current process works. 

• Label the diagram so that anyone knowledgeable about the process can under-
stand. 

• Note the major problems (we like to put them in storm bursts to set them apart) 

• Include quantified measures of the extent of the problem – graphical representa-
tions are best! 
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ROOT CAUSE ANALYSIS 
• List the main problem(s) 

• Ask appropriate “why?” questions until you reach the root cause.  A rule-of-
thumb: you haven’t reached the root cause until you’ve asked “why?” at least 5 
times! 

• List the answers to each why question 

Problem 

  first immediate cause 

                  cause for the first immediate cause 

                                      deeper cause to the preceding cause 

                                                           etc. 

TARGET CONDITION 
• Insert a diagram that illustrates how the proposed process will work, with labels. 

• Note or list the countermeasure(s) that will address the root cause(s) identified. 

• Predict the expected improvement in the measure of interest (specifically and 
quantitatively) 

IMPLEMENTATION PLAN 
• List the actions which must be done in order to realize the Target Condition, 

along with the individual responsible for the action and a due date.  

• Add other items, such as cost, that are relevant to the implementation. 

Action Responsibility Deadline 

Action 1 D. Smith Oct. 1 

Action 2 N. Jones Nov. 5 

Action 3 M. Jordan Nov. 28 

Etc.   

COST:  no expenditures required 

stockout 
Avg. 4 stockouts / wk 
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FOLLOW-UP 

Plan Actual 

• Note the plan to measure the 
effectiveness of the proposed 
change. 

• Indicate when it will be meas-
ured, and by whom. 

• Leave blank initially 

• After follow-up, record the re-
sults of implementation  

• Record the date of actual fol-
low-up 

 


